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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1207/2001
af 11. juni 2001
om fremgangsmåder til forenkling af udstedelse af EUR.1-varecertifikatet, udfærdigelse af fakturaerklæringer og EUR.2-dokumenter samt udstedelsen af visse godkendte eksporttilladelser i henhold
til bestemmelserne om præferencehandelsordningerne mellem Det Europæiske Fællesskab og visse
lande og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3351/83
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til Kommissionens forslag, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne forordning har til formål at

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 3351/83 af 14. november
1983 om en fremgangsmåde, der skal lette udstedelsen
af varecertifikat EUR.1 og udfærdigelsen af certifikat
EUR.2 i henhold til bestemmelserne for den præferentielle samhandel mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og visse lande (1) tilsigtede på en korrekt
anvendelse af præferenceoprindelsesordningerne i
forbindelse med eksport fra Fællesskabet til visse tredjelande.

(2)

Der er sket mange ændringer på toldområdet, siden
forordning (EØF) nr. 3351/83 blev vedtaget.

(3)

I forbindelse med det indre marked har det vist sig, at
virksomheder, der eksporterer varer fra en anden
medlemsstat eller flere andre medlemsstater end den, de
er etableret i, og som ønsker at anvende de forenklede
procedurer i forbindelse med udstedelse af oprindelsesattester, i visse tilfælde skal ansøge om en særskilt tilladelse for hver eksportmedlemsstat. Denne situation bør
forenkles, samtidig med at det sikres, at systemet med
præferenceordninger fortsat kan fungere efter hensigten.

(4)

(5)

De myndigheder, der har ansvaret for udstedelse af og
kontrol med oprindelsesbeviserne må være i stand til at
opfylde Fællesskabets forpligtelser hvad angår præferenceordningerne inden for de gældende tidsfrister.
Af hensyn til klarheden bør forordning (EØF) nr. 3351/
83 ophæves og denne forordning træde i stedet
herfor —

(1) EFT L 339 af 5.12.1983, s. 19.

a) forenkle
medlemsstaternes
udstedelse
af
EUR.1-varecertifikater og fællesskabseksportørers udarbejdelse af fakturaerklæringer og EUR.2-formularer
b) lette udstedelsen af tilladelser for godkendte eksportører
gældende i flere medlemsstater
c) lette det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne.
Artikel 2
Leverandørerklæringer og deres anvendelse
1.
Leverandøren afgiver ved hjælp af en erklæring oplysninger om varers status med hensyn til Fællesskabets præferenceoprindelsesregler.
2.
Leverandørerklæringer anvendes af eksportører som
bevis, navnlig som støtte for ansøgninger om udstedelse af
EUR.1-varecertifikater eller som udgangspunkt for udarbejdelse
af fakturaerklæringer og EUR.2-formularer.
Artikel 3
Udfærdigelse af leverandørerklæringer
Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i artikel 4, fremlægger leverandøren en særskilt erklæring for hver vareforsendelse.
Leverandøren afgiver erklæringen på fakturaen for den pågældende forsendelse eller på en følgeseddel eller et andet handelsdokument, der indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse
af varerne til, at de kan identificeres.
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Leverandøren kan forelægge erklæringen når som helst, også
efter at varerne er leveret.
Artikel 4
Stående leverandørerklæringer
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3.
Toldmyndighederne udsteder INF 4-oplysningscertifikatet
senest tre måneder efter, de har modtaget ansøgningen fra
leverandøren, idet de angiver, om leverandørens erklæring var
korrekt.
4.
Det udfyldte certifikat afleveres til leverandøren, som
fremsender det til eksportøren med henblik på forelæggelse for
toldmyndighederne.

1.
En leverandør, der regelmæssigt forsyner en bestemt
kunde med varer, hvis status med hensyn til præferenceoprindelsesreglerne forventes at forblive uændret for længere
perioder ad gangen, kan nøjes med at fremlægge en enkelt
erklæring for flere på hinanden følgende vareforsendelser, i det
følgende benævnt »stående leverandørerklæring«. En stående
leverandørerklæring kan udstedes for en periode på op til et år
regnet fra datoen for udstedelsen af erklæringen.

1.
En leverandør, der udfærdiger en leverandørerklæring,
skal opbevare alt dokumentarisk materiale, der godtgør erklæringens rigtighed, i mindst tre år.

2.
En stående leverandørerklæring kan udstedes med tilbagevirkende kraft. I sådanne tilfælde kan dens gyldighed ikke overstige et år regnet fra den dato, den trådte i kraft.

2.
En toldmyndighed, som modtager en ansøgning om
udstedelse af INF 4-oplysningscertifikat, skal opbevare ansøgningen i mindst tre år.

3.
Leverandøren skal straks underrette køberen herom, når
den stående leverandørerklæring ikke længere er gyldig i
forhold til de leverede varer.

Artikel 8

Artikel 5
Leverandørerklæringers form og udfærdigelse
1.
For varer, der har opnået præferenceoprindelsesstatus,
udformes leverandørerklæringen som angivet i bilag I eller, hvis
der er tale om stående leverandørerklæringer, som angivet i
bilag II.
2.
For varer, der er blevet bearbejdet eller forarbejdet i
Fællesskabet uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus,
udformes leverandørerklæringen som angivet i bilag III eller,
hvis der er tale om stående leverandørerklæringer, som angivet
i bilag IV.
3.
Leverandørerklæringen skal indeholde leverandørens
originale underskrift og kan udfærdiges på et fortrykt skema.
Hvis fakturaen og leverandørerklæringen er udfærdiget på
computer, er en håndskreven underskrift ikke nødvendig under
forudsætning af, at leverandøren over for kunden skriftligt
forpligter sig til at påtage sig det fulde ansvar for alle leverandørerklæringer, der identificerer ham, som om de var forsynet
med hans håndskrevne underskrift.
Artikel 6
INF 4-oplysningscertifikater
1.
Med henblik på at kontrollere en leverandørerklærings
nøjagtighed eller ægthed kan toldmyndighederne anmode
eksportøren om at sørge for, at leverandøren fremsender et INF
4-oplysningscertifikat, udfærdiget som angivet i bilag V.
2.
INF 4-oplysningscertifikatet udstedes af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor leverandøren er etableret. Disse
myndigheder har ret til at anmode om forelæggelse af enhver
form for bevismateriale samt til at gennemføre de nødvendige
undersøgelser af leverandørens regnskaber og foretage enhver
anden form for kontrol, de finder påkrævet.

Artikel 7
Opbevaring af erklæringer og støttedokumenter

Tilladelser for godkendte eksportører
1.
En eksportør, der ofte eksporterer varer fra en anden
medlemsstat end den, han er etableret i, kan opnå status som
godkendt eksportør for sådan eksport.
Med henblik herpå forelægger han en ansøgning for toldmyndighederne i den medlemsstat, hvori han både er etableret og
opbevarer de dokumenter, der godtgør varens oprindelse.
2.
Når de i stk. 1 omhandlede myndigheder konstaterer, at
betingelserne i oprindelsesprotokollerne til de relevante aftaler
eller i fællesskabslovgivningen vedrørende autonome præferenceordninger er opfyldt, og udsteder godkendelsen, underretter
de toldmyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater
herom.
Artikel 9
Gensidig administrativ bistand
Medlemsstaternes toldmyndigheder bistår hinanden i forbindelse med kontrol af oplysningerne i leverandørerklæringerne
samt for at sikre, at ordningen med godkendte eksporttilladelser fungerer korrekt.
Artikel 10
Kontrol af leverandørerklæringer
1.
Hvis en eksportør ikke senest fire måneder efter toldmyndighedernes anmodning herom kan fremlægge et INF 4-oplysningscertifikat, kan toldmyndighederne i eksportmedlemsstaten
anmode myndighederne i den medlemsstat, hvori leverandøren
er etableret, om at bekræfte de pågældende varers status med
hensyn til præferenceoprindelsesreglerne.
2.
Med henblik på stk. 1 skal toldmyndighederne i eksportmedlemsstaten sende toldmyndighederne i den medlemsstat,
som anmodningen er rettet til, alle foreliggende oplysninger og
angive de formelle og indholdsmæssige begrundelser for
anmodningen.
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Til støtte for anmodningen forelægger de alle dokumenter og
oplysninger, de er i besiddelse af, og som tyder på, at leverandørerklæringen er unøjagtig.

3.
Kontrollen udføres af toldmyndighederne i den medlemsstat, hvori leverandørerklæringen er udfærdiget. De pågældende
myndigheder kan anmode om enhver form for bevisførelse,
foretage enhver form for kontrol af producentens regnskaber
og gennemføre enhver anden kontrol, som de må anse for
hensigtsmæssig.

4.
De toldmyndigheder, der anmoder om kontrollen, skal
hurtigst muligt underrettes om resultatet ved hjælp af INF
4-oplysningscertifikatet.

5.
Hvis der ikke foreligger et svar senest fem måneder efter
dagen for indgivelsen af kontrolanmodningen, eller hvis svaret
ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå varernes
reelle oprindelse, erklærer toldmyndighederne i eksportlandet
de udstedte EUR.1-varecertifikater, og fakturaerklæringerne
eller de EUR.2-formularer, der er udstedt på baggrund af de
pågældende dokumenter, for ugyldige.

L 165/3
Artikel 11
Ophævelse

Forordning (EØF) nr. 3351/83 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til nærværende forordning.
Artikel 12
Overgangsbestemmelser
1.
Leverandørerklæringer, herunder stående leverandørerklæringer, udfærdiget inden datoen for denne forordnings
ikrafttræden forbliver fortsat gyldige.
2.
Leverandørerklæringer kan fortsat udfærdiges efter
modellen i forordning (EØF) nr. 3351/83 i en periode på 12
måneder regnet fra nærværende forordnings ikrafttrædelse.
3.
INF 4-oplysningscertifikater af den type, der er vist i bilag
V til forordning (EØF) nr. 3351/83, kan fortsat anvendes i en
periode på 12 måneder regnet fra nærværende forordnings
ikrafttrædelse.
Artikel 13
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 11. juni 2001.
På Rådets vegne
M. SAHLIN

Formand
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BILAG V
INF 4-oplysningscertifikat og ansøgning herom
1.

TRYKNINGSINSTRUKS

1.1. INF 4-oplysningscertifikatet skal trykkes på hvidt papir uden mekanisk træmasse i skriveformat med en vægt på
mellem 40 og 65 gram pr. kvadratmeter.
1.2. Skemaformatet skal være 210 × 297 mm.
1.3. Det er medlemsstaterne, der har ansvaret for trykningen af skemaerne, som skal være forsynet med et serienummer,
der gør det muligt at identificere dem. Skemaerne skal trykkes på et af Fællesskabets officielle sprog.
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Bemærkninger

1.

Skemaet må ikke indeholde overstregninger eller overskrivninger. Ændringer skal foretages ved, at de fejlagtige
oplysninger slettes, og eventuelle ændrede oplysninger tilføjes. Enhver sådan ændring skal bekræftes af den person,
der har udfyldt skemaet, og påtegnes af toldmyndighederne i det land eller territorium, der står for udstedelsen.

2.

Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Umiddelbart
under den sidste post trækkes en vandret afslutningsstreg. Ikke udfyldte felter skal ved overstregning gøres uanvendelige for tilføjelser.

3.

Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

4.

Skemaet skal udfyldes på et af Fællesskabets officielle sprog. Toldmyndighederne i den medlemsstat, der skal
fremlægge, eller som anmoder om, oplysningerne, kan anmode om en oversættelse af oplysningerne i dokumentet til
det pågældende lands officielle sprog.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1208/2001
af 20. juni 2001
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

79,3
79,3
81,2
81,2
80,8
50,7
86,4
72,6
68,9
64,3
66,6
84,2
105,7
117,7
83,9
84,2
65,5
75,8
129,6
96,9
93,7
222,2
222,2
330,0
221,3
177,1
273,0
287,5
257,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1209/2001
af 20. juni 2001
om fravigelse af forordning (EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød
tion. Ved Kommissionens beslutning 2000/764/EF (6)
om BSE-testning af kvæg, ændret ved beslutning 2001/
8/EF (7), er det fastsat, at alt kvæg på mere end 30
måneder, der frembydes til normal slagtning til konsum,
senest fra den 1. juli 2001 skal underkastes en af de
godkendte hurtige tester, som er nævnt i bilag IV A til
Kommissionens beslutning 98/272/EF (8). Med henblik
på senere afsætning på markedet bør kvæg, der ikke er
blevet underkastet en sådan test, ikke kunne overtages til
offentlig intervention.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —-

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 38, stk. 2, og artikel 47, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
Begivenhederne i forbindelse med bovin spongiform
encephalopati (BSE) har medført, at forbrugerne i høj
grad har mistet tillid til oksekød. Det har ført til kraftig
nedgang i forbruget af og et mærkbart fald i priserne på
oksekød. Den efterfølgende mund- og klovesygeepidemi
har kompliceret situationen. Selv om situationen synes
gradvis at blive bedre, er markedet for oksekød dog
stadig ramt af forstyrrelser, og der er risiko for, at det
fortsat vil være ustabilt.

(1)

På baggrund af denne markedssituation og med henblik
på at øge effektiviteten af de foranstaltninger, der skal
træffes, bør der kunne opkøbes yderligere produkter til
intervention som fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 562/2000 af 15. marts 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/
1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1082/2001 (3). Slagtekroppe, hvis vægt
overstiger den for tiden tilladte maksimumsvægt, og som
stammer fra dyr, der er blevet holdt tilbage i længere tid
på grund af den svage efterspørgsel, bør også kunne
overtages. For at tage hensyn til de højere omkostninger
og lavere indtægter i oksekødssektoren bør der desuden
foretages en midlertidig justering af tillægsbeløbet til den
gennemsnitlige markedspris, som anvendes til fastsættelse af den maksimale opkøbspris.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 716/96 af 19.
april 1996 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for
oksekødsmarkedet i Det Forenede Kongerige (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2000 (5), blev der
fastsat særlige foranstaltninger for kreaturer, der var
opdrættet i Det Forenede Kongerige og mere end 30
måneder gamle. Foranstaltningerne går ud på, at dyrene
slagtes og destrueres. Dyr, der er kastreret i Det Forenede
Kongerige og har overskredet den pågældende aldersgrænse, kan derfor ikke overtages til offentlig interven-

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
68 af 16.3.2000, s. 22.
149 af 2.6.2001, s. 19.
99 af 20.4.1996, s. 14.
131 af 1.6.2000, s. 37.

(4)

For at interventionen fuldt ud kan spille sin rolle i
betragtning af den alvorlige markedssituation, bør det
også være muligt at opkøbe forfjerdinger til intervention,
idet prisen på disse produkter fastsættes på grundlag af
priserne på slagtekroppe. Der bør også fastsættes
nærmere regler for overtagelse af fjerdingerne.

(5)

For at imødegå de yderligere markedsforstyrrelser, som
skyldes store tilførsler af magre handyr (ungdyr til viderefedning) med oprindelse i Fællesskabet, der holdes
tilbage på oprindelsesbedrifterne på grund af manglende
efterspørgsel, og som bedrifterne ikke mere har foder til,
bør der træffes støtteforanstaltninger efter artikel 38 i
forordning (EF) nr. 1254/1999, så slagtekroppe af denne
type dyr kan opkøbes til intervention. For at undgå, at
næsten færdigfodrede dyr fremføres til denne form for
intervention, bør der sættes en vægtgrænse for slagtekroppe, der kan opkøbes under ordningen. Da dyr af
de kvægracer, der er angivet i bilag I til Kommissionens
forordning (EF) nr. 2342/1999 af 28. oktober 1999 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for
oksekød, for så vidt angår præmieordningerne (9), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 192/2001 (10), ikke anses
for at tilhøre en såkaldt kødrace, bør de ikke være
omfattet af denne type intervention. For at undgå, at der
ydes to former for støtte, bør der indføres en ordning,
som indebærer, at den fulde opkøbspris kun udbetales til
producenter, der ikke har ansøgt om den særlige
præmie, som er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF)
nr. 1254/1999, for de pågældende dyr. Endelig er det
også nødvendigt at vedtage bestemmelser, som supplerer
eller fraviger den normale interventionsordning, der er
fastsat ved forordning (EF) nr. 1254/1999.

(6) EFT L 305 af 6.12.2000, s. 35.
(7) EFT L 2 af 5.1.2001, s. 28.
(8) EFT L 122 af 24.4.1998, s. 59.
(9) EFT L 281 af 4.11.1999, s. 30.
(10) EFT L 29 af 31.1.2001, s. 27.

L 165/16

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

(6)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 562/2000 bør
derfor fraviges.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Uanset artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2000
kan yderligere følgende produkter opkøbes til intervention:
— Kategori A, klasse O2 og klasse O3
— Irland: kategori C, klasse O4
— Det Forenede Kongerige-Nordirland: kategori C, klasse O4.
2.
Uanset eller som supplement til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 562/2000
a) kan følgende produkter ikke opkøbes til intervention:
i) hele og halve slagtekroppe af kastrerede dyr, der er
opdrættet i Det Forenede Kongerige og er mere end 30
måneder gamle
ii) hele og halve slagtekroppe af kastrerede dyr, der er
opdrættet i de øvrige medlemsstater og er mere end 30
måneder gamle, og som ikke har været underkastet en
godkendt hurtigtest som nævnt i bilag IV A til beslutning
98/272/EF
b) kan forfjerdinger opkøbes til intervention, hvis de er
udskåret med fem ribben og stammer fra hele eller halve
slagtekroppe som omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 562/2000. Prisen på forfjerdinger afledes af prisen
på slagtekroppe ved hjælp af en koefficient på 0,80.
3.
Uanset artikel 4, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr.
562/2000 er maksimumsvægten for de slagtekroppe, der er
omhandlet i ovennævnte bestemmelse, for tredje kvartal af
2001 380 kg.
4.
Uanset artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 562/2000
udløber fristen for levering den 31. august 2001, hvad angår
den sidste licitation i juli 2001.
5.
Uanset artikel 17 i forordning (EF) nr. 562/2000 skal
forfjerdinger i tilfælde, hvor kun forfjerdinger overtages,
tilbydes sammen med de tilsvarende bagfjerdinger, for at interventionsorganet kan acceptere dem, så maksimumsvægt,
præsentation og klassificering af de slagtekroppe, hvorfra de
stammer, kan kontrolleres.
Hvis den første kontrol af forfjerdinger og bagfjerdinger er
foretaget på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikels stk.
3, kan de forfjerdinger, der blev accepteret under nævnte
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kontrol, dog tilbydes uden de tilsvarende bagfjerdinger til
endelig overtagelse på interventionscentret, efter at de er blevet
transporteret dertil i et forseglet transportmiddel.
6.
Uanset artikel 36 i forordning (EF) nr. 562/2000 gælder
følgende:
a) i forbindelse med de licitationer, der er omhandlet i artikel
47, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1254/1999, er det beløb,
hvormed den gennemsnitlige markedspris forhøjes, på
14 EUR pr. 100 kg slagtevægt.
b) i forbindelse med de licitationer, der er omhandlet i artikel
47, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1254/1999, er det beløb,
hvormed den gennemsnitlige markedspris forhøjes, på
7 EUR pr. 100 kg slagtevægt.
7.
Der åbnes også offentlig intervention i henhold til
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 562/2000 og nærværende
forordning for hele og halve slagtekroppe af kastrerede dyr
med oprindelse i Fællesskabet, der er mindre end 12 måneder
gamle for klasse A og mindre end 14 måneder gamle for klasse
C.
I så fald gælder følgende:
— der er tale om dyr af andre kvægracer end dem, der er
angivet i bilag I til forordning (EF) nr. 2342/1999
— dyrene har en slagtevægt på mellem 140 og 200 kg, og de
må ikke udvise misdannelser eller vægtanomalier i forhold
til deres alder
— hvis hele eller halve slagtekroppe, der tilbydes til intervention, stammer fra dyr, som var mindst ni måneder gamle,
nedsættes opkøbsprisen til tilslagsmodtageren med 68 EUR
pr. leveret halv slagtekrop. Hvis det kan bevises, at der
aldrig er ansøgt om særlig præmie for dyret, foretages
nedsættelsen dog ikke
— den foreslåede pris oplyses uden henvisning til produktkvalitet
— artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 562/2000 gælder for
de offentlige interventioner, der er omhandlet i nærværende
stykke. Koefficienterne kan dog være forskellige fra dem,
der fastlægges i henhold til nævnte artikel for offentlige
interventioner for andre produkter
— følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 562/2000
anvendes ikke:
a) artikel 4, stk. 3, litra b) og c), bortset fra bestemmelserne om mærkning med kategori og slagtenummer
b) artikel 18, stk. 3
c) artikel 20 for dyr på under 12 måneder
d) artikel 36
e) de angivelser for produktklassificeringen, der er anført i
bilag II.
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For produkter, der opkøbes i henhold til nærværende stykke,
gælder desuden følgende:
— uanset artikel 11, stk. 5, litra a), i forordning (EF) nr.
562/2000 skal hvert bud vedrøre mindst 5 tons
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— de meddelelser, der er fastsat i artikel 31, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 562/2000, fremsendes særskilt fra meddelelserne om andre produkter i offentlig intervention.
Artikel 2

— interventionsorganerne skal, når de fremsender buddene til
Kommissionen, angive de pågældende mængder

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

— produkterne oplagres særskilt pr. licitation eller pr. måned i
partier, der let kan identificeres

Den anvendes for licitationer, der åbnes i tredje kvartal af
2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1210/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 44. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, andet afsnit, og

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 44. dellicitation.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1531/
2000 af 13. juli 2000 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller
eksportrestitution for hvidt sukker (3), foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1531/2000 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 44. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1531/2000, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
38,275 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 69.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1211/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for
markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om
ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), særlig artikel
1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, og

(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
melasse af standardkvalitet skal priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes i
det omfang, der følger af anvendelsen af artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 785/68.

(6)

Undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbudspris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbudspriser, som ikke synes at være tilstrækkeligt repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative pris.

(7)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen
for det pågældende produkt og den repræsentative pris,
bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsentative pris«, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (4). Denne
pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i
artikel 1 i nævnte forordning.

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.
Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige
oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede priser på vigtige markeder i tredjelande samt om
købekontrakter indgået i den internationale samhandel,
som Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
785/68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses
som repræsentativt for markedets faktiske tendens.

(3)

Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252
175
141
145

af
af
af
af

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

s.
s.
s.
s.

1.
59.
12.
12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter
fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

KN-kode

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Told, der skal opkræves
ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1422/95,
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

1703 10 00 (1)

10,28

—

0

1703 90 00 ( )

13,31

—

0

1

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1212/2001
af 20. juni 2001
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 2038/1999 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 1156/2001, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/
2001 (3).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1156/2001, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 157 af 14.6.2001, s. 6.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

Restitutionsbeløb

32,42
32,42
32,42
32,42

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3524
35,24
35,24
35,24
0,3524

(1) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af
den restitution, der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2038/1999.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved
Rådets forordning (EØF) nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1213/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001
om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/
95 (1) om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og
ægalbumin, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/
2001 (2), særlig artikel 5, stk. 5,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/
96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1043/2001, særlig artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:
(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
tredje kvartal af 2001, vedrører for visse produkters
vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med
de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes
fuldt ud; for andre produkter overstiger de de disponible

mængder og skal derfor nedsættes med en fast
procentsats for at sikre en rimelig fordeling —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til
30. september 2001, der er indgivet i henhold til forordning
(EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som
anført i bilaget til denne forordning.
2.
For perioden 1. oktober til 31. december 2001 kan der i
henhold til forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96
indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde
som fastsat i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 145 af 29.6.1995, s. 19.
(2) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24.
(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136.
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BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. juli til 30. september 2001

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. oktober til 31. december 2001
(t)

E1

—

67 500,00

E2

100,00

2 450,00

E3

100,00

7 603,04

P1

100,00

2 963,90

P2

100,00

1 912,00

P3

2,63

175,00

P4

100,00

325,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1214/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001
om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er
fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den
Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/
97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i æg- og fjerkrækødssektoren af den ordning, der i
forbindelse med Europaaftalerne med de central- og østeuropæiske lande er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1727/
2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/
2000, (EF) nr. 2435/2000 og (EF) nr. 2851/2000, og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1559/
94 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (2),
særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for tredje
kvartal af 2001, vedrører for visse produkters vedkommende
mængder, der er mindre end eller lig med de disponible
mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud. For andre
produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor

nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til
30. september 2001, der er indgivet i henhold til forordning
(EF) nr. 1899/97, imødekommes som anført i bilaget til denne
forordning.
2.
For perioden 1. oktober til 31. december 2001 kan der i
henhold til forordning (EF) nr. 1899/97 indgives ansøgninger
om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 267 af 30.9.1997, s. 67.
(2) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24.
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BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte
importlicenser for perioden
fra 1. juli til 30. september 2001

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. oktober til 31. december 2001
(t)

10

100,00

1 345,00

11

—

345,00

17

—

937,50

18

—

187,50

25

—

3 312,50

26

—

187,50

27

—

1 375,00

34

—

1 562,50

35

—

125,00

36

—

625 ,00

40

—

375,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1215/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2001
om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning,
der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/
94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række
EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre
restprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/
2001 (2), især artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden
1. juli til 30. september 2001, vedrører mængder, der overstiger de disponible mængder, og skal derfor nedsættes med en
fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til
30. september 2001, der er indgivet i henhold til forordning
(EF) nr. 1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne
forordning.
2.
For perioden 1. oktober til 31. december 2001 kan der i
henhold til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger
om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 156 af 23.6.1994, s. 9.
(2) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24.
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BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. juli til 30. september 2001

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. oktober til 31. december 2001
(t)

1

1,65

1 775,00

2

1,66

1 275,00

3

1,71

825,00

4

2,18

450,00

5

2,42

175,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1216/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 af gennemførelsesbestemmelserne for
toldkontingenterne for oksekød med oprindelse i Estland, Letland og Litauen
indgives i den medlemsstat, hvor importøren er momsregistreret.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 32, stk. 1,

(3)

Det bør fastsættes, at importrettighederne tildeles efter
en betænkningstid, og at de eventuelt nedsættes med en
standardprocentsats.

(4)

Samtidig med, at der erindres om bestemmelserne i aftalerne for at sikre, at produktets oprindelse er korrekt,
bør det fastsættes, at ordningen forvaltes ved hjælp af
importlicenser. Det bør med henblik herpå bl.a. fastlægges, hvilke regler der skal gælde for indgivelse af
ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal være anført i
ansøgningerne og licenserne, i givet fald som fravigelse
eller supplering af visse bestemmelser i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles
gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/
2001 (7), og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/
95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmeler for
ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (8),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 24/2001 (9).

(5)

For at undgå spekulation bør der kun udstedes importlicens for den mængde, som der er tildelt importrettigheder for.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1349/2000 af
19. juni 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en
selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på
landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Estland (2), ændret ved forordning (EF) nr. 2677/
2000 (3), særlig artikel 1, skt. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2341/2000 af
17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som
en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser
på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Letland (4), særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2766/2000 af
14. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning,
som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med
Republikken Litauen (5), særlig artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge forordning (EF) nr. 1349/2000, (EF) nr. 2341/
2000 og (EF) nr. 2766/2000 skal der åbnes årlige toldkontingenter for oksekødsprodukter. Produkter, der
importeres i henhold til disse kontingenter, er, hvis de
har oprindelse i Letland eller Litauen, omfattet af en
toldnedsættelse på 80 % af tolden i den fælles toldtarif
(FTT), og, hvis de har oprindelse i Estland, firtaget for
told. Gennemførelsesbestemmelserne for disse kontingenter bør fastsættes for perioden fra 1. juli 2001 til 30.
juni 2002.

(1)

Der er en vis risiko for spekulation ved ordningen, og
derfor må der fastlægges nøjagtige betingelser for de
erhvervsdrivendes adgang til den. For at det kan kontrolleres, om betingelserne overholdes, skal ansøgningen

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

160
155
308
271
321

af
af
af
af
af

26.6.1999, s. 21.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
24.10.2000, s. 7.
19.12.2000, s. 8.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
For perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 kan der i
henhold til denne forordning importeres:
— 1 950 t fersk, kølet eller frosset oksekød henhørende under
KN-kode 0201 og 0202 med oprindelse i Litauen, Letland
og Estland; kontingentet har løbenummer 09.4561
— 250 t produkter henhørende under KN-kode 1602 50 10
med oprindelse i Letland; kontingentet har løbenummer
09.4562.
(6)
(7)
(8)
(9)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

152
150
143
3 af

af 24.6.2000, s. 1.
af 6.6.2001, s. 25.
af 27.6.1995, s. 35.
6.1.2001, s. 9.
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2.
For de mængder, der er nævnt i stk. 1, fastsættes toldsatserne i den fælles toldtarif således:
— de nedsættes med 80 % for mængder med oprindelse i
Litauen og Letland
— de fastsættes til 0 for mængder med oprindelse i Estland.

Artikel 2
1.
For at få adgang til de importkontingenter, der er nævnt i
artikel 1, skal licensansøgeren være en fysisk eller juridisk
person, der ved ansøgningens indgivelse over for medlemsstatens myndigheder skal godtgøre, at han i løbet af de sidste 12
måneder mindst én gang har handlet med oksekød med tredjelande.
2.
Ansøgningen om importrettigheder kan kun indgives i
den medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

2.

Ansøgninger om importlicens kan kun indgives

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder
er indgivet
— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder efter artikel 3, stk. 3. De importrettigheder, som en
erhvervsdrivende har fået tildelt, giver ret til importlicens
for en mængde, der svarer til de tildelte rettigheder.
3.

I licensansøgningen og licensen angives

a) i rubrik 8:
— oprindelsesland, når det drejer sig om artikel 1, stk. 1,
første led
— Letland, når det drejer sig om artikel 1, stk. 1, andet led.
Licensen forpligter til import fra et eller flere af de angivne
lande
b) i rubrik 16 en af KN-kodegrupperne, der er anført i et og
samme led:
— 0201, 0202

3.
For hver af de produktgrupper, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, første eller andet led,
— skal ansøgningen om importrettigheder vedrøre en mængde
på mindst 15 t produktvægt, uden at den disponible
mængde overskrides

21.6.2001

— 1602 50 10
c) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 1216/2001

— må der kun indgives en enkelt ansøgning pr. ansøger

— Forordning (EF) nr. 1216/2001

— afvises alle ansøgninger for en gruppe, hvis den samme
ansøger indgiver mere end én ansøgning for denne gruppe.

— Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001
— Regulation (EC) No 1216/2001
— Règlement (CE) no 1216/2001

Artikel 3

— Regolamento (CE) n. 1216/2001
— Verordening (EG) nr. 1216/2001

1.
Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives fra
6. til 16. juli 2001.
2.
Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere og de
mængder, der er ansøgt om for hvert løbenummer, senest den
femte arbejdsdag, efter at ansøgningsfristen er udløbet.
Alle meddelelser, herunder også »ingen ansøgninger«, sendes pr.
telefax på formularer som vist i bilag I og II.
3.
Kommissionen træffer hurtigst muligt for hver produktgruppe, der er omfattet af hvert af leddene i artikel 1, stk. 1
afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes. Overskrider ansøgningerne de disponible mængder,
fastsætter Kommissionen en standardprocentsats for nedsættelse af de mængder, der er ansøgt om pr. produktgruppe i
hvert af leddene i artikel 1, stk. 1.

Artikel 4
1.
For at de tildelte mængder kan importeres, skal der fremlægges en eller flere importlicenser.

— Regulamento (CE) n.o 1216/2001
— Asetus (EY) n:o 1216/2001
— Förordning (EG) nr 1216/2001
4.

Licenserne er gyldige i hele EF.

Artikel 5
Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr.
1445/95 finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i nærværende forordning.

Artikel 6
Produkterne omfattes af den i artikel 1 omhandlede told ved
forelæggelse af et varecertifikat EUR.1 udstedt af eksportlandet i
henhold til bestemmelserne i protokol 3, der er knyttet som
bilag til Europaaftalerne med de baltiske lande, eller en erklæring, som er udfærdiget af eksportøren i henhold til bestemmelserne i nævnte protokol.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Fax (32-2) 296 60 27
Anvendelse af forordning (EF) nr. 1216/2001
Løbenummer: 09.4561
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BILAG II
Fax (32-2) 296 60 27
Anvendelse af forordning (EF) nr. 1216/2001
Løbenummer: 09.4562
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1217/2001
af 20. juni 2001
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I forordning (EF) nr. 1503/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 3072/95, for så
vidt angår importtold for ris.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering fra den referencekilde, der er
fastsat i artikel 5 til forordning (EF) nr. 1503/96 i de to
uger forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en
referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1503/96 fører til
fastsættelsen af importtolden efter bilagene til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/
96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2831/98 (4), særlig
artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 11 i forordning (EF) nr. 3072/95 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif. For de produkter, der er omhandlet i
stk. 2 i denne artikel, er importtolden dog lig med
interventionsprisen for disse produkter, på importtidspunktet, forhøjet med en vis procent, alt efter om det
drejer sig om afskallet eller sleben ris og med fradrag af
importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger
satserne i den fælles toldtarif.

(1)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr.
3072/95 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet eller på Fællesskabets importmarked
for dette produkt.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for ris som omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i
forordning (EF) nr. 3072/95 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329
193
189
351

af
af
af
af

30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
30.7.1996, s. 71.
29.12.1998, s. 25.
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BILAG I
Fastsættelse af importtolden for ris og brudris
(EUR/t)
Importtold (5)
KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater
og Bangladesh) (3)

AVS-stater
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
209,23
264,00
264,00
264,00
209,23
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,89
88,06
88,06
88,06
68,89
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
100,27
127,66
127,66
127,66
100,27
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Indien
og Pakistan (6)

0,00

0,00

Egypten (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,92
198,00
198,00
198,00
156,92
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 (EFT L 215 af 1.8.1998,
s. 12) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2603/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 22), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det
oversøiske franske departement Reúnion.
(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 3072/95.
(4) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.
(5) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk. 1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF
(EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.
(6) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).
(7) Told ifølge den fælles toldtarif.
(8) Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L 292
af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).
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BILAG II
Beregning af importtolden for ris

Uafskallet

Indica-arter

Japonica-arter

Brudris

Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

(1)

209,23

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

338,60

262,97

239,40

263,53

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

204,37

228,50

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

35,03

35,03

—

d) Kilde

—

USDA og
operatører

USDA og
operatører

Operatører

Operatører

—

1. Importtold (EUR/ton)
2. Beregningselementer

(1) Told ifølge den fælles toldtarif.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1218/2001
af 20. juni 2001
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke
henhører under bilag I til traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, litra a), og artikel 18,
stk. 15, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 1068/2001 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

De i forordning (EF) nr. 1068/2001 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

De restitutionssatser, som fra den 1. juni 2001 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/
2001 (3).

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse
produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg
Produkt

Hvidt sukker:

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 49.

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

35,24

35,24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1219/2001
af 20. juni 2001
om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2), særlig artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 1060/2001 (3).

(2)

Anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1060/
2001 på de oplysninger, som Kommissionen for

øjeblikket råder over, fører til en ændring af de gældende
eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den restitution, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand
af de varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i
forordning (EF) nr. 2038/1999, og som er fastsat i bilaget til
forordning (EF) nr. 1060/2001 i overensstemmelse med de
beløb, der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 59.
(3) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om ændring af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af
sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg tørstof
EUR/100 kg tørstof
EUR/100 kg tørstof

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg tørstof

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg tørstof

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

Restitutionsbeløb

35,24 (2)
35,24 (2)
66,96 (4)
0,3524 (1)
35,24 (2)
0,3524 (1)
0,3524 (1)
0,3524 (1) (3)
35,24 (2)
0,3524 (1)

(1) Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold
til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.
(2) Gælder kun for de i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95 nævnte produkter.
(3) Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L
355 af 5.12.1992, s. 12).
(4) Gælder kun for de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95 nævnte produkter.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1220/2001
af 20. juni 2001
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
2000 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1141/
2001 (6).

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 624/98 (4), særlig artikel 1, stk. 2,
andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/

(1)

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, gør det nødvendigt at
ændre de nuværende beløb i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95
omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252 af 25.9.1999, s. 1.
175 af 14.7.2000, s. 59.
141 af 24.6.1995, s. 16.
85 af 20.3.1998, s. 5.

(5) EFT L 161 af 1.7.2000, s. 22.
(6) EFT L 154 af 9.6.2001, s. 20.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. juni 2001 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold, der
gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

25,94
25,94
25,94
25,94
34,69
34,69
34,69
0,35

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

3,50
8,56
3,37
8,13
7,89
3,93
3,93
0,31

(1) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431/68 (EFT L 89 af 10.4.1968,
s. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT L 94 af 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1221/2001
af 19. juni 2001
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2700/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 993/
2001 (4), særlig artikel 173, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 173-177 i forordning (EØF) nr.
2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske
enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen
i forordningens bilag 26.

(1)

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
ovennævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet
meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel
173, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til
fastsættelse af enhedsværdier for de pågældende varer
som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 22. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

302
311
253
141

af
af
af
af

19.10.1992, s. 1.
12.12.2000, s. 17.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.

21.6.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 165/43

BILAG
Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Nye kartofler
0701 90 50

a)
b)
c)

47,08
279,90
431,21

647,77
308,79
1 899,00

92,07
37,07
28,95

350,97
91 149,91

16 040,81
103,74

7 832,62
9 437,69

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

a)
b)
c)

48,44
287,99
443,68

666,50
317,72
1 953,92

94,73
38,15
29,79

361,12
93 785,95

16 504,70
106,74

8 059,14
9 710,63

1.40

Hvidløg
0703 20 00

a)
b)
c)

159,72
949,63
1 463,00

2 197,75
1 047,67
6 442,95

312,38
125,79
98,23

1 190,77
309 254,46

54 423,43
351,97

26 574,61
32 020,30

1.50

Porrer
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

52,40
311,56
479,98

721,04
343,72
2 113,81

102,49
41,27
32,23

390,67
101 460,55

17 855,30
115,47

8 718,63
10 505,26

1.60

Blomkål
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
506,36

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,00

412,14
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Hvidkål og rødkål
0704 90 10

a)
b)
c)

53,85
320,17
493,26

740,98
353,23
2 172,28

105,32
42,41
33,12

401,47
104 266,78

18 349,15
118,67

8 959,77
10 795,82

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
680,50

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
45,69

553,87
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Kinakål
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

63,62
378,28
582,78

875,46
417,33
2 566,51

124,43
50,11
39,13

474,34
123 189,76

21 679,26
140,20

10 585,84
12 755,11

1.110

Hovedsalat
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
827,70

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
55,57

673,68
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Gulerødder
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,94
512,93

770,53
367,31
2 258,90

109,52
44,10
34,44

417,48
108 424,73

19 080,88
123,40

9 317,07
11 226,33

1.140

Radiser
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

138,63
824,26
1 269,85

1 907,59
909,35
5 592,32

271,14
109,18
85,26

1 033,56
268 425,11

47 238,17
305,50

23 066,09
27 792,82

1.160

Ærter (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

388,16
2 307,91
3 555,57

5 341,23
2 546,18
15 658,44

759,18
305,70
238,72

2 893,95 132 266,37
751 587,40
855,40

64 584,81
77 819,59
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Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

1.170

Bønner:

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
ex 0708 20 00

1.170.2

Bønner (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

1.180

21.6.2001

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

208,76
1 241,21
1 912,21

2 872,55
1 369,35
8 421,22

408,29
164,41
128,39

1 556,38
404 208,95

71 133,78
460,04

34 734,16
41 851,92

a)
b)
c)

141,60
841,92
1 297,06

1 948,46
928,84
5 712,13

276,95
111,52
87,08

1 055,70
274 175,83

48 250,20
312,05

23 560,26
28 388,25

Valskbønner
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 444,90

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
97,01

1 176,03
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Artiskokker
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Asparges:

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

360,90
2 145,82
3 305,85

4 966,10
2 367,35
14 558,68

705,86
284,23
221,95

2 690,69 122 976,74
698 800,23
795,32

60 048,74
72 353,99

1.200.2

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

215,01
1 278,38
1 969,47

2 958,58
1 410,36
8 673,41

420,52
169,33
132,23

1 602,99
416 313,73

73 264,01
473,82

35 774,34
43 105,25

1.210

Auberginer
0709 30 00

a)
b)
c)

72,77
432,68
666,58

1 001,35
477,35
2 935,58

142,33
57,31
44,75

542,54
140 904,50

24 796,75
160,37

12 108,09
14 589,30

1.220

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce
(Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,48
1 237,84

1 859,51
886,43
5 451,36

264,30
106,43
83,11

1 007,50
261 659,20

46 047,49
297,80

22 484,69
27 092,28

1.230

Kantareller
0709 51 30

a)
b)
c)

1 154,86
6 866,46
10 578,48

15 891,17
7 575,36
46 586,79

2 258,70
909,52
710,24

1.240

Sød peber
0709 60 10

a)
b)
c)

224,85
1 336,88
2 059,60

3 093,97
1 474,90
9 070,32

439,76
177,08
138,28

1 676,35
435 365,28

76 616,75
495,50

37 411,46
45 077,86

1.270

Søde kartofler, hele, friske (bestemt til menneskeføde)
0714 20 10

a)
b)
c)

76,86
457,02
704,08

1 057,68
504,20
3 100,71

150,33
60,54
47,27

573,06
148 830,43

26 191,58
169,39

12 789,18
15 409,95

2.10

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 616,56

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
108,54

1 315,75
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

82,26
489,08
753,48

1 131,89
539,57
3 318,26

160,88
64,78
50,59

613,27
159 272,92

28 029,28
181,27

13 686,51
16 491,17

8 610,03 393 517,28 192 151,92
2 236 113,61
2 544,97 231 527,90
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Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

132,71
789,08
1 215,66

1 826,19
870,55
5 353,69

259,57
104,52
81,62

989,45
256 971,10

45 222,47
292,46

22 081,83
26 606,87

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

97,83
581,66
896,10

1 346,14
641,71
3 946,37

191,33
77,05
60,16

729,36
189 421,23

33 334,86
215,58

16 277,19
19 612,73

2.60

Appelsiner, friske:

2.60.1

— Blod- og halvblodappelsiner
0805 10 10

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.2

— Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer,
Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamoutis,
Ovalis, Trovita og Hamliner
0805 10 30

a)
b)
c)

67,45
401,01
617,80

928,07
442,41
2 720,74

131,91
53,12
41,48

502,84
130 592,31

22 981,99
148,63

11 221,95
13 521,57

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.3

— Andre varer
0805 10 50

2.70

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas),
friske; klementiner, wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter, friske:

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

102,53
609,63
939,19

1 410,87
672,57
4 136,13

200,54
80,75
63,06

764,43
198 529,83

34 937,81
225,95

17 059,91
20 555,84

2.70.2

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

77,60
461,41
710,85

1 067,85
509,05
3 130,52

151,78
61,12
47,73

578,57
150 261,33

26 443,39
171,02

12 912,14
15 558,10

2.70.3

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

114,50
680,81
1 048,86

1 575,61
751,10
4 619,08

223,95
90,18
70,42

853,69
221 710,85

39 017,27
252,33

19 051,88
22 956,01

2.70.4

— Tangeriner og andre varer
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

70,53
419,36
646,06

970,53
462,65
2 845,22

137,95
55,55
43,38

525,84
136 567,25

24 033,47
155,43

11 735,39
14 140,22

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
friske
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

135,38
804,94
1 240,10

1 862,89
888,05
5 461,28

264,78
106,62
83,26

1 009,34
262 135,33

46 131,28
298,34

22 525,60
27 141,57

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

74,84
445,00
685,57

1 029,88
490,94
3 019,20

146,38
58,94
46,03

558,00
144 918,19

25 503,09
164,93

12 452,99
15 004,87

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

79,81
474,54
731,07

1 098,23
523,53
3 219,59

156,10
62,86
49,08

595,03
154 536,61

27 195,77
175,88

13 279,52
16 000,77

2.100

Druer til spisebrug
0806 10 10

a)
b)
c)

226,39
1 346,05
2 073,72

3 115,18
1 485,01
9 132,50

442,78
178,30
139,23

1 687,84
438 349,84

77 141,98
498,90

37 667,93
45 386,88
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Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

2.110

Vandmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(herunder Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

21.6.2001

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

48,30
287,16
442,39

664,57
316,80
1 948,26

94,46
38,04
29,70

360,07
93 514,48

16 456,93
106,43

8 035,81
9 682,52

a)
b)
c)

51,92
308,69
475,58

714,42
340,56
2 094,40

101,54
40,89
31,93

387,08
100 528,62

17 691,30
114,41

8 638,54
10 408,76

a)
b)
c)

73,87
439,21
676,65

1 016,48
484,56
2 979,93

144,48
58,18
45,43

550,74
143 033,43

25 171,41
162,79

12 291,03
14 809,73

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

2.140

Pærer

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pærer — Ya
(Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

77,44
460,45
709,37

1 065,63
507,99
3 124,01

151,46
60,99
47,63

577,37
149 949,20

26 388,46
170,66

12 885,31
15 525,79

2.140.2

Andre varer
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

73,39
436,34
672,22

1 009,82
481,38
2 960,40

143,53
57,80
45,13

547,13
142 096,08

25 006,45
161,72

12 210,49
14 712,67

2.150

Abrikoser
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Kirsebær
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Ferskener
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nektariner
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Blommer
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Jordbær
0810 10 00

a)
b)
c)

178,42
1 060,84
1 634,33

2 455,11
1 170,36
7 197,44

348,96
140,52
109,73

1 330,21
345 469,29

60 796,61
393,19

29 686,59
35 770,00

2.205

Hindbær
0810 20 10

a)
b)
c)

531,08
3 157,65
4 864,68

7 307,80
3 483,65
21 423,67

1 038,70
418,26
326,61

3 959,46 180 965,14 88 364,09
1 028 312,14
1 170,34 106 471,76

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)
0810 40 30

a)
b)
c)

2 145,22
12 754,90
19 650,22

29 518,87
14 071,72
86 537,96

4 195,69
1 689,50
1 319,31

15 993,69 730 983,71 356 934,57
4 153 725,13
4 727,44 430 078,00

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

134,53
799,88
1 232,30

1 851,18
882,46
5 426,96

263,12
105,95
82,74

1 002,99
260 487,95

45 841,37
296,47

22 384,04
26 971,00

21.6.2001
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Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

2.230

Granatæbler
ex 0810 90 85

2.240

Kakifrugter (dadelblommer) (herunder Sharon-frugter)
ex 0810 90 85

2.250

Litchiblommer
ex 0810 90 30

L 165/47

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

199,46
1 185,94
1 827,05

2 744,63
1 308,37
8 046,20

390,11
157,09
122,67

1 487,07
386 208,41

67 966,00
439,55

33 187,35
39 988,14

a)
b)
c)

384,75
2 287,61
3 524,29

5 294,25
2 523,78
15 520,70

752,50
303,01
236,62

2 868,49 131 102,88
744 976,01
847,87

64 016,68
77 135,05

a)
b)
c)

549,15
3 265,11
5 030,24

7 556,51
3 602,21
22 152,77

1 074,05
432,49
337,73

4 094,21 187 123,78 91 371,32
1 063 307,90
1 210,17 110 095,23
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 8. juni 2001
om bestemmelser om den regelmæssige kontrol af den almindelige hygiejne, der foretages af
virksomhedsledere i overensstemmelse med direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige betingelser
for produktion og afsætning af fersk kød og direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød
(meddelt under nummer K(2001) 1561)
(EØS-relevant tekst)
(2001/471/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Metoderne bør fastlægges på grundlag af de nyeste
HACCP-principper.

(5)

Virksomhedens leder, ejer eller dennes repræsentant skal
efter anmodning fra vedkommende officielle myndighed
kunne give embedsdyrlægen meddelelse om arten,
hyppigheden og resultaterne af de undersøgelser, der er
foretaget med henblik herpå.

(6)

Embedsdyrlægen foretager regelmæssige analyser af
resultaterne af den kontrol, som virksomhedens leder
foretager af den almindelige produktionshygiejne på
virksomheden.

(7)

Mindre kødvirksomheder kan have vanskeligere ved at
foretage den foreskrevne kontrol på grund af begrænsede økonomiske eller personalemæssige ressourcer,
mangel på sagkundskab, uhensigtsmæssig infrastruktur
eller andre relevante faktorer. Forholdene kan i den
forbindelse være objektivt forskellige i medlemsstaterne.

(8)

Der bør derfor være mulighed for en længere overgangsperiode for mindre virksomheder, forudsat at de
medlemsstater, der anvender en sådan fravigelse, giver
Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for, at
det kan sikres, at gennemførelsen ikke skaber konkurrenceforvridning.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

under henvisning til Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juli
1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og
afsætning af fersk kød (1), senest ændret ved direktiv 95/
23/EF (2), særlig artikel 10, stk. 2,
under henvisning til Rådets direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning
af fersk fjerkrækød (3), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (4),
særlig artikel 6, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ledere af kødvirksomheder skal foretage regelmæssig
kontrol af den almindelige produktionshygiejne på deres
virksomhed.

(2)

Denne kontrol skal omfatte redskaber, inventar og
maskiner i samtlige produktionsled og om nødvendigt
produkterne. Den omfatter også mikrobiologisk kontrol.
For at sikre en ensartet anvendelse bør arten af disse
undersøgelser, deres hyppighed samt metoderne til
prøveudtagning og bakteriologisk undersøgelse fastsættes.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

121 af 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243 af 11.10.1995, s. 7.
L 55 af 8.3.1971, s. 23.
L 24 af 30.1.1998, s. 31.

21.6.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1.
Lederen af en kødvirksomhed foretager regelmæssig
kontrol af den almindelige produktionshygiejne på sin virksomhed ved at iværksætte og følge en fast procedure, der er
udviklet med udgangspunkt i følgende HACCP-principper:
a) identificere risici, som skal forebygges, fjernes eller reduceres
til et acceptabelt niveau
b) identificere de kritiske kontrolpunkter, hvor det er vigtigt at
føre kontrol for at forebygge eller fjerne en risiko eller
reducere den til et acceptabelt niveau
c) fastsætte kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som
adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med
henblik på at forebygge, fjerne eller reducere konstaterede
risici
d) fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer
på kritiske kontrolpunkter
e) fastsætte korrigerende foranstaltninger, hvis det ved overvågningen viser sig, at et kritisk kontrolpunkt ikke er under
kontrol
f) fastsætte procedurer for at validere, om de foranstaltninger,
der er beskrevet i litra a) til e), fungerer effektivt; valideringsprocedurerne skal gennemføres med regelmæssige mellemrum
g) udfærdige dokumenter og føre registre, der står i forhold til
virksomhedens størrelse og art, for at dokumentere, at
foranstaltningerne i litra a) til f) anvendes effektivt, og for at
lette den officielle kontrol.

L 165/49

2.
Som led i det system, der er omhandlet i stk. 1, kan
ledere af kødvirksomheder anvende retningslinjer for god
praksis, som er blevet vurderet af de relevante myndigheder.
Artikel 2
Den mikrobiologiske kontrol, jf. artikel 10, stk. 2, i direktiv
64/433/EØF, foretages af virksomhedslederen efter den
procedure, der er fastsat i bilaget.
Prøverne bør udtages fra de steder, hvor der med størst sandsynlighed er risko for mikrobiologisk forurening.
Der kan anvendes andre procedurer end dem, der er beskrevet i
bilaget, hvis det over for de relevante myndigheder på tilfredsstillende vis godtgøres, at disse procedurer mindst svarer til den
procedure, der er foreskrevet i bilaget.
Artikel 3
Medlemsstaterne sikrer, at kødvirksomhederne efterlever
kravene i denne beslutning senest 12 måneder efter, at beslutningen er vedtaget. Medlemsstaterne kan dog beslutte at give
mindre kødvirksomheder en frist på op til 24 måneder,
forudsat at de i forvejen oplyser Kommissionen om de betingelser, ifølge hvilke de agter at anvende denne fravigelse.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2001.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
1. UDTAGNING AF PRØVER TIL BAKTERIOLOGISK KONTROL AF SLAGTEKROPPE (KVÆG, SVIN, FÅR,
GEDER OG HESTE) I SLAGTERIER
I denne vejledning beskrives den bakteriologiske bedømmelse af slagtekroppenes overflade. Den omfatter prøveudtagning,
behandling af prøverne og fremlæggelse af resultaterne.
PRØVEUDTAGNINGSMETODE
Til den destruktive metode bør der udtages fire vævsprøver, der repræsenterer i alt 20 cm2, fra slagtekroppen efter den
slagtemæssige behandling, men inden køling. Vævsstykker kan udtages ved hjælp af et sterilt propbor (2,5 cm) eller ved
at skære en skive på 5 cm2 med en maks. tykkelse på 5 mm af slagtekroppen med et sterilt instrument. Prøverne
anbringes aseptisk i en prøvebeholder eller en fortyndingspose af plast i slagteriet, overføres til laboratoriet og homogeniseres (i stomacher eller blender).
Hvis der anvendes en ikke-destruktiv metode, fugtes svaberne, inden prøverne udtages. Der bør anvendes en fortyndingsvæske bestående af 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl som steril bouillon til fugtning af svaberne. Det areal, svaberprøven
omfatter, skal dække mindst 100 cm2 pr. prøveudtagningssted. Svaberen bør fugtes i mindst 5 sekunder i fortyndingsvæsken og gnides først lodret, derefter vandret og til sidst diagonalt i mindst 20 sekunder hen over hele den kødoverflade,
der er afgrænset af en skabelon. Der skal gnides så hårdt som muligt. Efter at den våde svaber er anvendt, gentages
prøveudtagningsproceduren med en tør svaber. For at der kan opnås sammenlignelige resultater, skal den samme metode
anvendes med samme grundighed på de forskellige prøver, slagtekroppe og prøveudtagningsdage.
STEDER, HVORFRA DER UDTAGES PRØVER AF SLAGTEKROPPE
(jf. figurerne)

Cattle carcass = kreaturslagtekrop, rump = lår, flank = slag, brisket = bryst, neck = hals
Pig carcasse = svineslagtekrop, ham = skinke, back = ryg, belly = bryst, jowl = kæbe
Følgende steder vil normalt være egnede til kontrol:
Kvæg: hals, bryst, slag og lår (figur 1).
Får, geder: slag, siden af thorax og bryst.
Svin: ryg, kæbe (eller kind); indersiden af skinken og bryst (figur 2).
Heste: slag, bryst, ryg og lår.
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Der kan dog efter samråd med embedsdyrlægen anvendes alternative steder, hvis det er blevet godtgjort, at andre steder
sandsynligvis er mere forurenede som følge af slagtemetoden på et givet slagteri. I så fald kan steder, som har et
dokumenteret højere forureningsniveau, anvendes.
PRØVEUDTAGNINGSPROCEDURE OG ANTAL PRØVER, DER SKAL UDTAGES
En gang om ugen bør der på én dag udtages prøver af fem-ti slagtekroppe. Hyppigheden kan nedsættes til prøvetagning
hver anden uge, hvis der opnås tilfredsstillende resultater i seks på hinanden følgende uger. De ugentlige prøver bør
udtages på forskellige ugedage for at sikre, at alle ugedagene bliver omfattet. Det bør fastsættes af embedsdyrlægen, hvor
ofte der skal udtages prøver af slagtekroppe på mindre virksomheder som defineret i artikel 4 i direktiv 64/433/EØF og på
virksomheder, der ikke fungerer på fuld tid, på grundlag af dennes bedømmelse af slagtehygiejnestandarden på de enkelte
virksomheder.
Der bør udtages en prøve fra fire steder på hver slagtekrop midt på slagtedagen, og inden køling påbegyndes. For hver
prøve registreres identifikation af slagtekroppe, dato og klokkeslæt. Der bør indsamles prøver fra de forskellige prøveudtagningssteder (dvs. lår, slag, bryst og hals) af den pågældende slagtekrop, inden undersøgelsen påbegyndes. Hvis der
opnås uacceptable resultater, og korrigerende foranstaltninger ikke medfører bedre hygiejne, bør der ikke indsamles
yderligere prøver, før problemerne ved den slagtemæssige behandling er blevet løst.
MIKROBIOLOGISK METODE TIL UNDERSØGELSE AF PRØVERNE
Prøver udtaget ved den destruktive metode eller svaberprøver taget ved den ikke-destruktive metode bør indtil undersøgelsen opbevares nedkølet ved 4 °C. Prøverne bør homogeniseres i en fortyndingspose af plast i mindst to minutter i
100 ml fortyndingsmedium (dvs. en opløsning af 0,1 % »buffered« peptonvand + 0,9 % NaCl) i stomacher ved ca. 250
omdr./min. eller i blender. Svaberprøver kan alternativt rystes kraftigt i fortyndingsmediet. Prøverne bør undersøges senest
24 timer efter prøveudtagningen.
Inden udsæd fremstilles faktor 10-fortyndingsrækker i 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl. Svaberopslæmningen og den homogeniserede kødopslæmning i stomacherposen er ikke en fortynding og skal ved beregningen anses for 100-fortyndingen.
Ved analysen bestemmes totalkimtal og enterobakterier. Efter godkendelse fra de kompetente myndigheder og efter
fastlæggelse af relevante kriterier kan tælling af E. coli dog anvendes i stedet for tælling af enterobakterier.
Som supplement til de nævnte metoder kan også ISO-metoder danne grundlag for undersøgelsen af prøverne. Der kan
efter godkendelse fra de kompetente myndigheder anvendes andre kvantitative metoder til analyse af de nævnte bakterier,
hvis de pågældende metoder er godkendt af CEN eller et anerkendt videnskabeligt organ.
REGISTRERING
Alle prøveresultater registreres som kolonidannende enheder (cfu) pr. cm2 overfladeareal. For at resultaterne kan
bedømmes, skal de registrerede data vises på proceskontrolkort eller skemaer, der mindst omfatter de seneste 13 ugentlige
prøveresultater i rækkefølge. De registrerede data bør omfatte stikprøvens type, oprindelse og identifikation, dato og
klokkeslæt for prøveudtagningen, navn på den person, der har udtaget prøven, navn og adresse på det laboratorium, der
har analyseret stikprøven, dato for undersøgelsen af prøverne i laboratoriet og nærmere oplysninger om den anvendte
metode, herunder podning af forskellige agarer, inkubationstemperatur, tid og resultater udtrykt som antal cfu pr. plade,
der er anvendt til beregning af resultatet udtrykt som cfu/cm2 overfladeareal.
En ansvarlig person fra laboratoriet bør underskrive de registrerede data.
Dokumenterne bør opbevares på virksomheden i mindst 18 måneder, og de skal efter anmodning forevises for
embedsdyrlægen.
MIKROBIOLOGISKE KRITERIER FOR RESULTATER AF ANALYSER AF PRØVER UDTAGET VED DEN DESTRUKTIVE
METODE (tabel 1)
De daglige logaritmiske middelværdier bør opdeles i tre kategorier med henblik på proceskontrolvalidering: acceptabel,
marginal, uacceptabel. M og m angiver de øvre grænser for kategorierne marginal og acceptabel for prøver, der er udtaget
ved den destruktive metode.
For at opnå standardisering på området og for at fremme en pålidelig referencedatabase er det obligatorisk at anvende den
mest pålidelige metode, der foreligger. Det er derfor vigtigt at huske, at prøvetagning med svaber kun delvis fjerner (ofte
20 % eller derunder) af bakteriefloraen på kødoverfladen. Det er derfor kun en indikator for overfladehygiejnen.
Hvis der anvendes andre metoder end den destruktive, fastsættes de mikrobiologiske krav individuelt for de enkelte
anvendte metoder for at sætte dem i forhold til den destruktive metode, og kravene godkendes af de kompetente
myndigheder.
VALIDERINGSKRITERIER
Analyseresultaterne bør kategoriseres efter de respektive mikrobiologiske kriterier i samme rækkefølge som den, hvorefter
prøverne er indsamlet. Efterhånden som hvert enkelt nyt analyseresultat fremkommer, anvendes valideringskriterierne igen
for at vurdere forløbet af proceskontrollen med hensyn til fækal forurening og hygiejne. Et uacceptabelt resultat eller
tendenser til utilfredsstillende marginalresultater bør udløse en indsats for at revidere proceskontrollen, for om muligt at
påvise årsagen og for at forebygge gentagne tilfælde.
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TILBAGEMELDING
Analyseresultaterne meddeles hurtigst muligt tilbage til det ansvarlige personale. Resultaterne bør anvendes til at
opretholde og forbedre slagtehygiejnens standard. Årsagerne til dårlige resultater kan opklares i samråd med det personale,
der udfører slagtningen, og man kan se nærmere på følgende faktorer: 1) dårlige arbejdsprocedurer, 2) manglende eller
utilstrækkelig uddannelse og/eller vejledning, 3) anvendelse af uhensigtsmæssige materialer og kemikalier til rengøring
og/eller desinficering, 4) utilstrækkelig vedligeholdelse af rengøringsudstyr og 5) utilstrækkeligt tilsyn.
Tabel 1:
Daglige logaritmiske middelværdier for marginale og uacceptable resultater i forhold til kravene til bakterieenheder hos
kvæg, svin, får, geder og heste (cfu/cm2) for prøver udtaget ved den destruktive metode
Acceptabelt interval

Marginalt interval
(> m, men ≤M)

Uacceptabelt interval
(> M)

Kvæg/får/geder/
heste

Svin

Kvæg/svin/får/
geder/heste

Kvæg/svin/får/
geder/heste

Totalkimtal (TVC)

< log 3,5

< log 4,0

< log 3,5 (svin: < log 4,0) – log 5,0

> log 5,0

Enterobakterier

< log 1,5

< log 2,0

log 1,5 (svin: log 2,0) – log 2,5
(svin: log 3,0)

> log 2,5
(svin: > log 3,0)

2. UDTAGNING AF PRØVER TIL BAKTERIOLOGISK KONTROL AF RENGØRING OG DESINFICERING I
SLAGTERIER OG OPSKÆRINGSVIRKSOMHEDER
Den beskrevne udtagning af prøver til bakteriologisk kontrol bør foretages i overensstemmelse med standardforskrifterne
for hygiejne (SSOP), som indeholder nærmere bestemmelser om præoperationel hygiejnekontrol, der skal udføres på
områder, der har direkte betydning for produkthygiejnen.
PRØVEUDTAGNINGSMETODE
I denne vejledning beskrives kontaktplademetoden og svabermetoden. Disse metoder anvendes kun til undersøgelse af
overflader, der er rengjorte og desinficerede, tørre, jævne, tilstrækkeligt store og glatte.
Metoderne bør altid anvendes, inden produktionen påbegyndes, aldrig mens produktionen foregår. Hvis der forekommer
synligt snavs, anses rengøringen som uacceptabel uden yderligere mikrobiologisk bedømmelse.
Denne metode er uegnet til udtagning af prøver af kød eller kødprodukter.
Efter godkendelse af de kompetente myndigheder kan der anvendes metoder, der giver samme garantier.
AGARKONTAKTPLADEMETODE
Ved agarkontaktplademetoden trykkes små plastpetriskåle med låg (med en indre diameter på 5,0 cm) fyldt med
kimtællingsagar (PCA) (i henhold til ISO, seneste udgave) og petriskåle fyldt med rødviolet galdeagar med glucose
(VRBG-agar, i henhold til ISO, seneste udgave) mod de enkelte prøveudtagningssteder, hvorefter de inkuberes. De enkelte
plader har en kontaktflade på 20 cm2.
Efter fremstillingen kan agar opbevares i ca. tre måneder, hvis den opbevares ved 2-4 °C i lukkede flasker. Kort tid inden
fremstillingen af pladerne smeltes agaren ved 100 °C, hvorefter den nedkøles til 46-48 °C. Pladerne placeres i en laminar
air flow-bænk og fyldes med agar, indtil overfladen er konveks. De forberedte plader tørres, inden de inkuberes natten
over med oversiden nedad ved 37 °C. På den måde kontrolleres der samtidig for eventuel kontaminering ved forberedelsen. Plader med synlige kolonier fjernes.
Pladerne kan opbevares i en uge ved 2-4 °C, hvis de opbevares i forseglede plastposer.
SVABERMETODE
Prøver indsamles med vatsvabere, der er fugtet med 1 ml 0,1 % NaCl-pepton-opløsning (8,5 g NaCl, 1 g trypton
(kaseinpepton), 0,1 % agar og 1 000 ml destilleret vand), fra en overflade, der helst udgør 20 cm2, og som er afgrænset af
en steril skabelon. Hvis prøverne udtages efter rengøring og desinficering, tilsættes den opløsning, svaberne fugtes i,
30 g/l Tween 80 og 3 g/l lecithin (eller andre produkter med lignende virkninger). Til våde arealer kan tørre vatsvabere
være tilstrækkelige.
Svaberne bør holdes med en steril tang, og overfladen, hvorfra prøven tages, afsvabres ti gange fra bund til top med et fast
tryk mod overfladen. Svaberne indsamles i en flaske, der indeholder 40 ml »buffered« peptonvand med 0,1 % agarsaltopløsning. Svaberprøverne opbevares nedkølet ved 4 °C, mens de afventer yderligere behandling. Flasken rystes kraftigt,
inden der fremstilles faktor 10-fortyndingsrækker i 40 ml 0,1 % NaCl-peptonopløsning, hvorefter den mikrobiologiske
undersøgelse gennemføres (f.eks. ved dråbeudsæd).
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HYPPIGHED
Inden for en periode på to uger bør der altid udtages mindst ti prøver eller op til 30 prøver, hvis produktionsarealet er
stort. Der bør tages tre prøver fra store genstande. Hvis resultaterne er tilfredsstillende over et vist tidsrum, kan
hyppigheden af prøveudtagningen reduceres efter aftale med embedsdyrlægen. De steder, der bør fokuseres mest på, er de
områder, der er bestemt til eller som kan komme i berøring med, produktet. Omkring to tredjedele af det samlede antal
prøver bør tages fra overflader i berøring med fødevarer.
For at sikre, at alle overflader kontrolleres i løbet af en måned, bør der opstilles et skema, hvor det angives, hvilke
overflader der skal tages prøver af på hvilke dage: Resultaterne registreres, og der udarbejdes regelmæssigt søjlediagrammer, som viser den kronologiske udvikling.
TRANSPORT
De kontaktplader, der er blevet brugt, behøver ikke at blive nedkølet under transport og inden inkubationen.
Svaberprøver opbevares nedkølet ved 4 °C, mens de afventer yderligere behandling.
BAKTERIOLOGISKE PROCEDURER
Som supplement til de nævnte procedurer kan også ISO-metoder benyttes.
Kimtallet registreres som antallet af organismer pr. cm2 overfladeareal. Podede PCA-plader og agarkontaktplader inkuberes
i 24 timer ved 37 °C ± 1 °C under aerobe forhold med henblik på totalkimtallet (TVC). Denne procedure skal foregå
senest to timer efter prøveudtagningen. Antallet af bakteriekolonier bør tælles og registreres.
Til kvantitativt skøn af enterobakterier anvendes VRBG-agar. Inkubationen af podede plader og agarkontaktplader indledes
senest to timer efter prøveudtagningen under aerobe forhold. Efter 24 timers inkubation ved 37 °C ± 1 °C undersøges
pladerne for væksten af enterobakterier.
Ved analysen bestemmes totalkimtal. Det er frivilligt, om der udtages prøver med henblik på undersøgelse for enterobakterier, medmindre det kræves af embedsdyrlægen.
PRØVEUDTAGNINGSSTEDER
Som prøveudtagningssteder vælges f.eks. følgende punkter: udstyr til sterilisering af knive, knive (sammenføjningen
mellem blad og skaft), stikkekniv til afblødning, elastrator, skoldekar, beefbungbagging-system, skrabebord (svin), savklinger og økser, kvægafhudningsudstyr, andre instrumenter til slagtemæssig behandling af slagtekroppe, skrabeudstyr,
transportkroge og -beholdere, transportbånd, forklæder, skæreborde, svingdøre (hvis de berøres af slagtekroppe under
transport), slisker til spiseligt affald, dele af slagtelinjen, som ofte berøres af slagtekroppe, og installationer i loftet, hvorfra
der kan dryppe fugt.
BEREGNING AF RESULTATERNE
For agarkontaktpladerne og for totalkimtal og enterobakterietal ved svabertest skal resultaterne angives i et registreringsskema. I forbindelse med validering af proceskontrollen af rengøring og desinficering er der kun fastlagt to kategorier for
totalkimtal og enterobakterier: acceptabel og uacceptabel. Det acceptable interval for antallet af kolonier på en agarkontaktplade og antallet af kolonier for så vidt angår totalkimtal og enterobakterier (resultater fra svaberprøve) fremgår af
tabel 2.
Tabel 2:
Middelværdier for antallet af kolonier ved overfladeprøver
Acceptabelt interval

Uacceptabelt

Totalkimtal (TVC)

0-10/cm2

> 10/cm2

Enterobakterier

0-1/cm2

> 1/cm2

TILBAGEMELDING
Analyseresultaterne meddeles hurtigst muligt tilbage til det ansvarlige personale. Resultaterne bør anvendes til at
opretholde og forbedre rengøringens og desinficeringens standard. Årsagerne til dårlige resultater bør opklares i samråd
med rengøringspersonalet. Man kan se nærmere på følgende faktorer: 1) manglende eller utilstrækkelig uddannelse
og/eller vejledning, 2) anvendelse af uhensigtsmæssige materialer og kemikalier til rengøring og/eller desinficering, 3)
utilstrækkelig vedligeholdelse af rengøringsudstyr og 4) utilstrækkeligt tilsyn.
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AFGØRELSE Nr. 1/2001 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EF-EFTA OM FÆLLES
FORSENDELSE
af 7. juni 2001
om ændring af konvention af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure
(2001/472/EF)
DEN BLANDEDE KOMMISSION HAR —

(7)

under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en
fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 15, stk. 3, litra a),
og

Datamatiseringen vil medføre en betydelig aflcortning af
de nuværende forsinkelser i forbindelse med indledning
af forespørgselsproceduren.

(8)

Der vil blive lettere adgang til de elektroniske forsendelsesdata, hvis forsendelsens referencenummer (MRN)
udprintes i standardstregkode på forsendelsesledsagedokumentet, hvilket gør proceduren hurtigere og mere
effektiv —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

De retlige rammer for det datamatiserede forsendelsessystem bør udvikles yderligere og fuldstændiggøres og om
nødvendigt ajourføres for at sikre, at den fuldt datamatiserede procedure fungerer på homogen og pålidelig vis.
Udveksling af oplysninger mellem de kompetente
myndigheder på afgangssteder og grænseovergangssteder
under anvendelse af informationsteknologi og computernetværker vil skabe mulighed for at foretage en mere
effektiv kontrol med forsendelsesoperationer, samtidig
med at fragtførerne fritages for at skulle forelægge en
grænseovergangsattest ved hvert grænseovergangssted.
Med henblik på overvågningen af anvendelse af samlet
garanti og fritagelse for sikkerhedsstillelse er det nødvendigt, at der skønsmæssigt fastlægges et beløb for told og
andre afgifter for hver forsendelsesoperation i de tilfælde,
hvor de data, der er nødvendige for denne beregning,
ikke foreligger. Imidlertid kan de kompetente myndigheder skønsmæssigt fastlægge et andet beløb på
grundlag af andre oplysninger, de måtte være i besiddelse af.
Når der er tale om garantier, der overvåges af det datamatiserede forsendelsessystem, kan der ses bort fra forelæggelse af garantidokumenter i papirform for afgangsstedet.

(5)

Med henblik på datamatiseret kontrol med individuel
sikkerhedsstillelse ved hjælp af sikkerhedsdokumenter er
det hensigtsmæssigt at fastlægge en forpligtelse for kautionisten til at stille alle ønskede oplysninger om de
udstedte sikkerhedsdokumenter til rådighed for garantikontoret.

(6)

For at give de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende de størst mulige fordele ved det datamatiserede
forsendelsessystem er det hensigtsmæssigt at udvide
forpligtelsen til at udveksle oplysninger med bestemmelsesstedet under anvendelse af edb-teknik til at omfatte
godkendte modtagere.

(1) EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Tillæg I ændres i overensstemmelse med bilag A til denne
afgørelse.
Artikel 2
Tillæg III ændres i overensstemmelse med bilag B til denne
afgørelse.
Artikel 3
1.
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.
2.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2001.

3.
Enhver godkendelse, der giver status som godkendt
modtager, skal være i overensstemmelse med artikel 74a i
tillæg I inden en dato fastsat af kompetente myndigheder og
senest inden 31. marts 2004.
Den blandede kommission skal evaluere implementeringen af
artikel 74a i forhold til kapitel VII, afsnit II i tillæg I før 1.
januar 2004. Denne evaluering vil blive baseret på en rapport
fra Kommissionen, som er udarbejdet med bidrag fra landene.
Den blandede kommission kan på dette grundlag og under
visse betingelser bestemme, om en udsættelse af datoen nævnt i
første underparagraf er nødvendig.
Udfærdiget i Senohraby, den 7. juni 2001.
På den blandede kommissions vegne
Vendulka HOLÁ

Formand

21.6.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG A
I tillæg I foretages følgende ændringer:
1) I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende nye afsnit:
»Når der udveksles kautionsdata mellem garantistedet og afgangsstedet under anvendelse af informationsteknologi og
computernetværker, opbevares originalen af kautionsdokumentet imidlertid på garantistedet, og der forelægges ikke
nogen papirkopi til afgangsstedet.«
2) I artikel 14 indsættes følgende stykke:
»3a.
Hvis garantistedet udveksler garantidata med afgangsstederne under anvendelse af informationsteknologi og
computernetværker, giver kautionisten garantistedet alle nødvendige oplysninger om de sikkerhedsdokumenter for
enkeltkaution, som han har udstedt i overensstemmelse med de retningslinjer, der fastlægges af de kompetente
myndigheder.«
3) Artikel 32, stk. 2, affattes således:
»2.
Fragtføreren afgiver ved hvert grænseovergangssted en grænseovergangsattest udfærdiget på en formular, der
svarer til modellen i tillæg III; attesten opbevares af grænseovergangsstedet. Når der udveksles forsendelsesdata
mellem afgangsstedet og grænseovergangsstedet under anvendelse af informationsteknologi og computernetværker,
forelægges grænseovergangsattesten imidlertid ikke.«
4) I artikel 39 indsættes følgende nye stykke:
»1a.
Når bestemmelserne i kapitel VII i afsnit II finder anvendelse, og de kompetente myndigheder i afgangslandet
ikke har modtaget »ankomstmeddelelsen« før udløbet af den frist, inden for hvilken varerne skal frembydes på
bestemmelsesstedet, underretter disse myndigheder den hovedforpligtede og anmoder ham om at fremlægge bevis på,
at proceduren er afsluttet.«
5) I artikel 40, stk. l, tilføjes følgende afsnit:
»Når bestemmelserne i kapitel VII i afsnit II finder anvendelse, iværksætter de kompetente myndigheder også straks
forespørgselsproceduren, hver gang de ikke har modtaget »ankomstmeddelelsen« før udløbet af den frist, inden for
hvilken varerne skal frembydes på bestemmelsesstedet, eller meddelelsen om »kontrolresultater« senest seks dage efter
modtagelsen af »ankomstmeddelelsen«.«
6) Der indsættes følgende artikel:
»Sikkerhedsstillelse
Artikel 44a
Hvis garantistedet og afgangsstedet ligger i forskellige lande, skal de meddelelser, der anvendes til udveksling af
kautionsdata være i overensstemmelse med den struktur og den nærmere udformning, som fastsættes af de
kontraherende parter efter fælles aftale.«
7) Artikel 45 affattes således:
»Meddelelse om forventet ankomst og meddelelse om forventet forsendelse
Artikel 45
Afgangsstedet underretter ved frigivelsen af varerne det anførte bestemmelsessted om den fælles forsendelse ved hjælp
af en »meddelelse om forventet ankomst« og til hvert anført grænseovergangssted ved hjælp af en »meddelelse om
forventet forsendelse«. Disse meddelelser bygger på oplysningerne i forsendelsesangivelsen med eventuelle korrektioner og skal være behørigt udfyldt. De skal være i overensstemmelse med den struktur og have de særlige kendetegn,
som er fastlagt efter fælles aftale mellem de kontraherende parter.«
8) Der indsættes følgende artikel:
»Meddelelse om grænsepassage
Artikel 45a
Grænseovergangsstedet registrerer grænsepassagen på baggrund af »meddelelsen om forventet forsendelse«, som
modtages fra afgangsstedet. Enhver verifikation af varerne foretages med anvendelse af »meddelelsen om forventet
forsendelse« som grundlag for en sådan verifikation. Grænsepassagen meddeles afgangsstedet under anvendelse af
»meddelelsen om grænsepassage«. Denne meddelelse skal være i overensstemmelse med den struktur og have de
særlige kendetegn, som er fastlagt efter fælles aftale mellem de kontraherende parter.«
9) I artikel 56, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
»Med henblik på anvendelse af første afsnit foretages der en beregning af den skyld, der kan opstå i forbindelse med
hver forsendelsesoperation. Når de nødvendige data ikke foreligger antages beløbet at være 7 000 EUR, medmindre
andre oplysninger i toldmyndighedernes besiddelse fører til et andet tal.«
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10) I artikel 60, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:
»Når der udveksles kautionsdata mellem afgangsstedet og garantistedet under anvendelse af informationsteknologi og
computernetværker, forelægges der ikke nogen attest for afgangsstedet.«
11) Artikel 74, stk. 1, litra b), affattes således:
»b) straks sende bestemmelsesstedet de eksemplarer 4 og 5 af forsendelsesangivelsen, der har ledsaget disse varer, og
samtidig give meddelelse om ankomstdato og om eventuelle forseglingers stand, undtagen i de tilfælde, hvor
dette er meddelt ved hjælp af edb.«
12) Der indsættes følgende artikel:
»Godkendte modtagere, hvor afsnit II, kapitel VII, finder anvendelse
Artikel 74a
1.
Hvis bestemmelsesstedet anvender bestemmelserne i afsnit II, kapitel VII, kan personer tilkendes status som
godkendte modtagere, hvis de ud over at opfylde betingelserne i artikel 49 anvender edb-teknik til at kommunikere
med de kompetente myndigheder.
2.

Den godkendte modtager underretter bestemmelsesstedet om varernes ankomst før losningen.

3.
Godkendelsen skal især angive, hvorledes og hvornår den godkendte modtager modtager dataene om »forventet
ankomst« fra bestemmelsesstedet med henblik på tilsvarende anvendelse af artikel 47.«
13) I bilag IV, punkt 3, affattes andet led således:
»— undtagen hvis der udveksles garantidata mellem garantistedet og afgangsstedet under anvendelse af informationsteknologi og computernetværker, kan denne individuelle sikkerhedsstillelse kun anvendes på det afgangssted, der
er nævnt i garantidokumentet.«
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BILAG B
I tillæg III foretages følgende ændringer:
1) I bilag A9, rubrik 52, indsættes under »andre nødvendige oplysninger« for kode 2 følgende:
»— reference til garantiforpligtelse
— garantisted.«
2) I bilag D1, afsnit II, stk. B, under datagruppen »REFERENCE TIL SIKKERHEDSSTILLELSE« og under dens attribut »GRN«
tilføjes følgende til slut i den forklarende tekst:
»»Referencenummeret for sikkerhedsstillelse« (GRN) tildeles af garantistedet for at identificere hver enkelt sikkerhedsstillelse og struktureres som følger:
Felt

Indhold

Felttype

Eksempler

1

De to sidste cifre for det år, hvor garantien blev accepteret
(ÅÅ)

Numerisk 2

97

2

Identifikationskode for det land, hvor garantien er afgivet
(ISO alfa 2 landekode)

Alfabetisk 2

IT

3

Entydig identifikationskode for garantistedets accept pr. år
og pr. land

Alfanumerisk 12

1234AB788966

4

Kontrolciffer

Alfanumerisk 1

8

5

Identifikationskode for enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokument (1 bogstav og 6 cifre) eller NULL for andre
garantityper

Alfanumerisk 7

A001017

Felt 1 og 2 som forklaret ovenfor.
Felt 3 skal udfyldes med den entydige identifikationskode pr. år og pr. land for accept af den garanti, der gives af
garantistedet. De nationale administrationer, der ønsker at få toldstedets referencenummer for garantistedet medtaget i
GRN vil kunne anvende de første seks bogstaver til at indsætte garantistedets nationale nummer.
Felt 4 skal udfyldes med en værdi, der er et kontrolciffer for felterne 1-3 i GRN. Dette felt gør det muligt at opdage en
fejl, når de første fire felter i GRN inddateres.
Felt 5 anvendes kun, når GRN har forbindelse til en enkeltkaution ved hjælp af sikkerhedsdokumenter, der er
registreret i det datamatiserede forsendelsessystem. I så tilfælde skal feltet udfyldes med identifikationskoden for
sikkerhedsdokumentet.«
3) I bilag D1, afsnit II, stk. B, affattes den forklarende tekst til datagruppen »REFERENCE TIL SIKKERHEDSSTILLELSE« således:
»Nummer: 99
Datagruppen anvendes, hvis attributtet »garantitype« indeholder kode »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«.«
4) I bilag D1, afsnit II, stk. B, affattes den forklarende tekst til datagruppen »GRN« således:
»Type/Længde: an24
Attributtet anvendes til at indsætte referencenummeret for sikkerhedsstillelse (GRN), hvis attributtet »garantitype«
indeholder koden »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde kan attributtet »anden garantireference« ikke anvendes.«
5) I bilag D1, afsnit II, stk. B, affattes den forklarende tekst til dataattributten »anden garantireference« således:
»Type/Længde: an35
Dette attribut anvendes, hvis attributtet »garantitype« indeholder andre koder end »0«, »1«, »2«, »4« eller »9«. I så tilfælde
kan attributtet »GRN« ikke anvendes.«
6) I bilag D1, afsnit II, stk. B, under datagruppen »REFERENCE TIL SIKKERHEDSSTILLELSE« affattes den forklarende tekst
under attributtet »adgangskode« således:
»Type/Længde: an4
Attributtet anvendes, når attributtet »GRN« anvendes; ellers er dette attribut frivilligt for landene. Afhængigt af
garantitypen udstedes det af garantistedet, kautionisten eller den hovedforpligtede og anvendes til at sikre en specifik
garanti.«
7) I bilag D4, stk. A, afsnit 1, indsættes følgende sidste punktum:
»»MRN-nummeret« trykkes i stregkode under anvendelse af »standardkode 128«, tegnsæt »B«.«
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DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

DET BLANDEDE EØS-UDVALG

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 54/2001
af 18. maj 2001
om ændring af bilag I (dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 42/2001 truffet af Det Blandede EØF-udvalg den 30.
marts 2001 (1).

(2)

Ifølge EØS-Rådets afgørelse nr. 1/95 af 10. marts 1995 (2) skulle Liechtenstein gennemføre bestemmelserne i kapitel I i bilag I til aftalen senest den 1. januar 2000 i henhold til Det Blandede
EØF-udvalgs fornyede undersøgelse i 1999.

(3)

Ifølge denne fornyede undersøgelse har de særlige omstændigheder i Liechtenstein, der berettigede en
overgangsperiode, ikke ændret sig, og det er ikke sandsynligt, at det vil ske i nær fremtid.

(4)

Overgangsperioden bør derfor forlænges til den 31. december 2001, i afventning af, at der gennemføres en varig ordning på det tidspunkt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Første afsnit i SEKTORTILPASNINGER i bilag I til aftalen affattes således:
»Liechtenstein undtages fra bestemmelserne i kapitel I, »Veterinæranliggender«, indtil 31. december
2001. Det Blandede EØS-udvalg tager spørgsmålet op til fornyet undersøgelse i løbet af 2001 med
henblik på at finde en varig ordning.«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Afgørelsen anvendes fra 1. januar 2000.
(1) EFT L 158 af 14.6.2001.
(2) EFT L 86 af 20.4.1995, s. 58.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 55/2001
af 18. maj 2001
om ændring af bilag VII (gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag VII til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 89/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
27. oktober 2000 (1).

(2)

I overensstemmelse med tilpasning a), punkt II, stk. 1, i punkt 1a i bilag VII til aftalen (Rådets
direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF (2)) har Norge anmodet om, at der i forbindelse med
aftalen foretages ændringer i bilag C til direktiv 92/51/EØF.

(3)

Da der er indført ændringer i uddannelsesstrukturen for erhvervsfaglærere, anlægsgartnere og tandteknikere, skal førstnævnte fag tilføjes i bilag C og sidstnævnte to fag slettes i samme bilag.

(4)

Arbejdsgruppen, der er nedsat i forbindelse med tilpasning a), punkt II, stk. 1, litra b), under
punkt 1a i bilag VII til aftalen (direktiv 92/51/EØF) har afgivet en positiv udtalelse om Norges
anmodning —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
I tilpasning b) b) under punkt 1a i bilag VII til aftalen (Rådets direktiv 92/51/EØF) ændres afsnittet, der
begynder med ordene »I Norge« og slutter med ordene »... mestertitlen«, til følgende:
»I Norge
følgende uddannelse:
— erhvervsfaglærer (»yrkesfaglærer«)
der svarer til et samlet uddannelsesforløb på 18 til 20 år, heraf ni til ti års primærskole og sekundærskole på det nedre trin og enten mindst tre til fire års lærlingeuddannelse eller to års uddannelse på
erhvervsfaglige skoler på det øvre trin af det sekundære uddannelsesniveau og to års lærlingeuddannelse, der fører frem til et lære- eller svendebrev, mindst fire års faglig erfaring som håndværker, mindst
et års yderligere teoretisk håndværksuddannelse og gennemførelse af et års uddannelsesprogram i
uddannelsesteori og -praksis.«

Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
(1) EFT L 7 af 11.1.2001, s. 9.
(2) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

L 165/62

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

21.6.2001

AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 56/2001
af 18. maj 2001
om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XX til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 8/2001 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 31.
januar 2001 (1).

(2)

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indføjes efter punkt 32ca (Kommissionens beslutning 94/774/EF) i bilag XX til aftalen:
»32d. 399 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182
af 16.7.1999, s. 1).«
Artikel 2
Teksterne til direktiv 1999/31/EF på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til De Europæiske
Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EFT L 66 af 8.3.2001, s. 50.
(2) EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
(*) Forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 57/2001
af 18. maj 2001
om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag XXI til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 53/2001 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
30. marts 2001 (1).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om gennemførelse af Rådets
forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt
angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (2) skal indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende afsnit indsættes efter punkt l8da (Kommissionens forordning (EF) nr. 452/2000) i bilag XXI til
aftalen:
»18db. 32000 R 1916: Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om
gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer
(EFT L 229 af 9.9.2000, s. 3).
Bestemmelserne i forordningen gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:
For Norge:
a) Variablen »1.5 Hvorvidt der findes en kollektiv lønoverenskomst, som omfatter størsteparten
af de ansatte i observationsenheden« er frivillig.
b) Variablen »3.1.2 Særlig betaling for skifteholdsarbejde« omfatter skifteholdsarbejde og andre
uregelmæssige udbetalinger.
c) Variablen »3.5 Årligt antal fraværsdage« omfatter kun feriedage, ikke sygefravær eller fravær
på grund af efteruddannelse.«
Artikel 2
Teksterne til Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 på islandsk og norsk, som offentliggøres i
EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende, er autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EFT L 158 af 14.6.2001, s. 71.
(2) EFT L 229 af 9.9.2000, s. 3.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 58/2001
af 18. maj 2001
om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire
friheder
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 24/2000 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
25. februar 2000 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter i aftalen til også at
omfatte Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2850/2000/EF af 20. december 2000 om
fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening (2).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør ændres, således at dette udvidede samarbejde kan finde sted med virkning
fra 1. januar 2001 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes i artikel 3 (miljø) i protokol 31 til aftalen:
»4. EFTA-staterne deltager med virkning fra den 1. januar 2001 i det i stk. 7 omhandlede fællesskabsprogram.
5. EFTA-staterne bidrager finansielt til det i stk. 7 omhandlede fællesskabsprogram i overensstemmelse
med aftalens artikel 82, stk. 1, litra a).
6. EFTA-staterne deltager fuldt ud i de EF-udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i forvaltningen,
udviklingen og gennemførelsen af det i stk. 7 omhandlede fællesskabsprogram.
7. Følgende fællesskabsretsakt og retsakter afledt heraf er omfattet af denne artikel:
— 32000 D 2850: Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2850/2000/EF af 20. december
2000 om fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller
forsætlig havforurening (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 1).«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Den anvendes fra den 1. januar 2001.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1) EFT L 103 af 12.4.2001, s. 51.
(2) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG
Nr. 59/2001
af 18. maj 2001
om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire
friheder
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt
»aftalen«, særlig artikel 86 og 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Protokol 31 til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 70/96 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den
29. november 1996 (1).

(2)

Det er hensigtsmæssigt at udvide aftalens kontraherende parters samarbejde til at omfatte EuropaParlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et
uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri
(Media-uddannelse) (2001-2005) (2) og Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om
iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske
audiovisuelle produktioner (Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (3).

(3)

Protokol 31 til aftalen bør derfor ændres, således at et udvidet samarbejde kan finde sted fra 1. januar
2001 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led indsættes i artikel 9, stk. 4, i protokol 31 til aftalen:
»— 32001 D 0163: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om
iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle
programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1).
— 32000 D 0821: Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et
program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle
produktioner (Media Plus — udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 af
30.12.2000, s. 82).«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 19. maj 2001, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle
fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
Den anvendes fra den 1. januar 2001.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i EØS-afsnittet i og EØS-tillægget til De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. maj 2001.
På Det Blandede EØS-udvalgs vegne
P. WESTERLUND

Formand

(1)
(2)
(3)
(*)

EFT L
EFT L
EFT L
Ingen

71 af 13.3.1997, s. 43.
26 af 27.1.2001, s. 1.
336 af 30.12.2000, s. 82.
forfatningsmæssige krav angivet.
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2001 af 1. juni 2001 om åbning og forvaltning af et
toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under
KN-kode 0206 29 91 (fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002)
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 149 af 2. juni 2001)
Side 13, artikel 7, stk. 4, litra c):
i stedet for: »0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.«
læses:

»— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91.«.

Berigtigelse til Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske
forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 85 af 29. marts 1999)
Side 3, artikel 2, nr. 2:
— I stedet for: »… inden datoen for dette direktivs ikrafttræden, …«
læses:

»… inden datoen for dette direktivs gennemførelse, …«

— i stedet for: »… senest et år efter dette direktivs ikrafttræden«
læses:

»… senest et år efter dette direktivs gennemførelse«.

Side 5, artikel 5, stk. 4:
I stedet for: »… efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, …«
læses:

»… efter datoen for dette direktivs gennemførelse, …«.
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