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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE
af 26. juni 2001
om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold
(2001/500/RIA)
uanset hvor det optræder. Det Europæiske Råd er fast
besluttet på at sørge for, at der tages konkrete skridt til
at opspore, indefryse, beslaglægge og konfiskere udbyttet
fra strafbare forhold.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 31, litra a), c) og e), og artikel 34, stk. 2, litra b),
under henvisning til initiativ fra Den Franske Republik,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rådet har vedtaget fælles aktion 98/699/RIA af 3.
december 1998 vedrørende hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglæggelse og
konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart
forhold (1).
Der bør tages hensyn til formandskabets konklusioner
fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15.-16.
oktober 1999 samt til formandskabets konklusioner fra
Det Europæiske Råd i Wien den 11. og 12. december
1998.
Det Europæiske Råd konstaterer, at skatte- og afgiftsmæssige aspekter i stadig højere grad indgår i grov
kriminalitet, og opfordrer derfor medlemsstaterne til
fuldt ud at yde gensidig retshjælp i efterforskningen af
grov økonomisk kriminalitet.
Det Europæiske Råd opfordrer til indbyrdes tilnærmelse
af strafferetten og strafferetsplejen vedrørende hvidvaskning af penge (især konfiskation af midler) og anfører, at
definitionen af de kriminelle aktiviteter, der udgør prædikatforbrydelser for hvidvaskning af penge, bør være
ensartet og tilstrækkelig bred i alle medlemsstaterne.
Det Europæiske Råd i Tammerfors fastslog, at for så vidt
angår de nationale straffelove, bør bestræbelserne på at
opnå enighed om fælles definitioner, fælles regler for,
hvad der udgør strafbare handlinger, og fælles straffe i
første omgang koncentreres om et begrænset antal
områder af særlig relevans såsom økonomisk kriminalitet.
Det Europæiske Råd i Tammerfors fastslog, at hvidvaskning af penge er en meget central del af den organiserede kriminalitet, og at dette fænomen bør udryddes,

(1) EFT L 333 af 9.12.1998, s. 1.

(7)

Medlemsstaterne har tilsluttet sig principperne i Europarådets konvention fra 1990 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra
strafbart forhold, i det følgende benævnt »1990-konventionen« —

VEDTAGET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1
Forbehold vedrørende 1990-konventionen
For at fremme en indsats mod organiseret kriminalitet træffer
medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
der ikke tages eller opretholdes forbehold med hensyn til
følgende artikler i 1990-konventionen:
a) Artikel 2, for så vidt lovovertrædelsen kan medføre frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimumsvarighed på over ét år.
Medlemsstaterne kan dog opretholde deres forbehold med
hensyn til artikel 2 i 1990-konventionen for så vidt angår
konfiskation af udbytte fra overtrædelser af skatte- og
afgiftslovgivningen med det ene formål at kunne foretage
konfiskation af sådant udbytte, både nationalt og som led i
internationalt samarbejde, på grundlag af nationale, fællesskabs- og internationale retlige instrumenter vedrørende
inddrivelse af fiskale fordringer.
b) Artikel 6, for så vidt det drejer sig om alvorlige lovovertrædelser. Sådanne lovovertrædelser bør under alle omstændigheder indbefatte lovovertrædelser, som kan medføre frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en maksimumsvarighed på over ét år eller, for så vidt angår de medlemsstater, der har en minimumstærskel for lovovertrædelser i
deres retssystem, lovovertrædelser, som kan medføre
frihedsstraf eller en sikkerhedsforanstaltning af en minimumsvarighed på over seks måneder.
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Artikel 2

Artikel 6

Sanktioner

Iværksættelse

Hver medlemsstat træffer i sammenhæng med sit retshåndhævelsessystem de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
lovovertrædelser i henhold til 1990-konventionens artikel
6, stk. 1, litra a) og b), og som er anført i artikel 1, litra b), i
denne rammeafgørelse, kan medføre en frihedsstraf, hvis
maksimale varighed skal være på mindst fire år.
Artikel 3
Konfiskation i værdi
Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at dens lovgivning og procedurer vedrørende konfiskation af udbytte fra strafbart forhold også, i det mindste i de
tilfælde, hvor dette udbytte ikke kan beslaglægges, gør det
muligt at foretage konfiskation af formuegoder af en værdi, der
svarer til værdien af dette udbytte, både i forbindelse med rent
interne retssager og retssager, der iværksættes efter anmodning
fra en anden medlemsstat, herunder anmodninger om fuldbyrdelse af udenlandske retskendelser om konfiskation. Medlemsstaterne kan dog udelukke konfiskation af formuegoder, hvis
værdien af udbyttet af lovovertrædelsen er under 4 000 EUR.
Begreberne »formuegoder«, »udbytte« og »konfiskation« har
samme betydning som i artikel 1 i 1990-konventionen.
Artikel 4
Behandling af anmodninger om bistand
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at alle anmodninger fra andre medlemsstater om identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af aktiver behandles på samme måde som tilsvarende
skridt i forbindelse med interne retssager.

1.
Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger
for at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 31.
december 2002.
2.
Medlemsstaterne meddeler senest den 1. marts 2003
Rådets Generalsekretariat og Kommissionen teksten til bestemmelserne om gennemførelse i national ret af deres forpligtelser
efter denne rammeafgørelse og eventuelle notifikationer i
henhold til artikel 40, stk. 2, i 1990-konventionen. På grundlag
af disse oplysninger og en skriftlig rapport fra Kommissionen
kontrollerer Rådet inden den 31. december 2003, om
medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for
at efterkomme denne rammeafgørelse.
Artikel 7
Geografisk anvendelse
Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar, når
anvendelsen af 1990-konventionen udvides til at omfatte
Gibraltar.
Artikel 8
Ikrafttrædelse
Denne rammeafgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i EF-Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2001.

Artikel 5
Ophævelse af gældende bestemmelser

På Rådets vegne

Artikel 1, artikel 3, artikel 5, stk. 1, samt artikel 8, stk. 2, i
fælles aktion 98/699/RIA ophæves.

T. ÖSTROS

Formand
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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1347/2001
af 28. juni 2001
om supplering af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2081/92
mærket »Bavaria« befinder sig derfor ikke i den situation,
som er omhandlet i artikel 14, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 2081/92.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Anvendelsen af visse mærker som f.eks. det nederlandske mærke »Bavaria« og det danske mærke »Høker
Bajer« kan fortsat anvendes til trods for registreringen af
den geografiske betegnelse »Bayerisches Bier«, for så vidt
som de opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 2081/92.

(5)

Ifølge artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2081/92 vurderes
det, hvorvidt en betegnelse, der forhindrer registrering af
en betegnelse, er en artsbetegnelse, under hensyntagen til
situationen i hele EU. Selv om der i det foreliggende
tilfælde er visse tegn på, at betegnelserne »bajersk« og
»bajer«, som er den danske oversættelse af »Bayerisches«,
er i færd med at blive synonymt for »øl« og således en
fællesbetegnelse, er det ikke påvist, at betegnelsen »Bayerisches« eller oversættelser heraf er en artsbetegnelse i de
andre medlemsstaters sprog.

(6)

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 15 i forordning
(EØF) nr. 2081/92, har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), særlig artikel 17, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

For en betegnelse, som Tyskland har givet underretning
om i henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/
92, er der blevet anmodet om supplerende oplysninger
for at sikre, at denne betegnelse er i overensstemmelse
med artikel 2 og 4 i nævnte forordning. Det har efter en
gennemgang af de supplerende oplysninger vist sig, at
denne betegnelse er i overensstemmelse med de nævnte
artikler. Den bør derfor registreres og tilføjes i bilaget til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).
Efter de tyske myndigheders underretning om registreringsansøgningen for betegnelsen »Bayerisches Bier« som
beskyttet geografisk betegnelse har de nederlandske og
danske myndigheder meddelt Kommissionen de allerede
eksisterende ølmærker, herunder den nævnte betegnelse.
På grundlag af de tilsendte oplysninger kan det konstateres, at mærket »Bavaria« eksisterer, og at det er et
gyldigt mærke. I betragtning af dette faktum og de
tilgængelige oplysninger anses registreringen af betegnelsen »Bayerisches Bier« dog ikke for at kunne vildlede
forbrugeren med hensyn til produktets virkelige identitet. Den geografiske betegnelse »Bayerisches Bier« og

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2796/2000 (EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26).
(2) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
913/2000 (EFT L 129 af 11.5.2001, s. 8).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 suppleres med betegnelsen i bilaget til denne forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

L 182/4
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2001.
På Rådets vegne
B. ROSENGREN

Formand

BILAG
Øl
TYSKLAND
Bayerisches Bier (BGB)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1348/2001
af 4. juli 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 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 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 4. juli 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
091
092
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999
388
512
528
800
804
999
052
999
052
064
066
068
400
999
052
064
624
999

77,5
39,6
39,6
52,2
81,2
81,2
79,6
79,6
68,0
71,7
69,8
94,7
113,1
96,8
94,9
61,7
76,8
148,2
216,1
102,1
111,6
97,5
78,0
76,2
74,3
117,6
88,7
181,3
181,3
325,7
209,5
151,9
143,5
429,5
252,0
102,0
170,3
229,2
167,2

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

(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. 1349/2001
af 4. juli 2001
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 46. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 46. dellicitation.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, og
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 (2), 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
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 46. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1531/2000, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
38,591 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 175 af 14.7.2000, s. 69.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1350/2001
af 4. juli 2001
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
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,

(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 —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
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 (2), særlig artikel
1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, og
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 (3). 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.

(3)

(4)

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.
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
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12.
(3) EFT L 145 af 27.6.1968, s. 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 5. juli 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 4. juli 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

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)

10,36

—

0

1703 90 00 (1)

13,36

—

0

(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. 1351/2001
af 4. juli 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. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 1289/2001, 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. 1289/
2001 (2), ændret ved forordning (EF) nr. 1311/2001 (3).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1289/2001, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 35.
(3) EFT L 177 af 30.6.2001, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. juli 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

32,80
32,71
32,80
32,71

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

0,3566
35,66
35,56
35,56
0,3566

(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. 1260/2001.
(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. 1352/2001
af 4. juli 2001
om udarbejdelse af den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse
vegetabilske olier
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2826/2000 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De mængder, der indgår i den foreløbige opgørelse over forsyning af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier, for
hvilke der indrømmes fritagelse for told ved indførsel fra tredjelande eller ydes støtte ved forsyning fra det øvrige Fællesskab,
er for perioden 1. juli til den 31. december 2001 følgende:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1601/92
bør der udarbejdes en foreløbig opgørelse over forsyning
af De Kanariske Øer med visse vegetabilske olier.

(2)

Opgørelsen udarbejdes på grundlag af forbrugets eller
forarbejdningsindustriens respektive berettigede behov,
som de nationale myndigheder meddeler. I forventning
om at reformen af den særlige forsyningsordning træder
i kraft, og for at der ikke skal ske afbrydelser i anvendelsen af den nugældende særlige forsyningsordning, bør
opgørelsen fastsættes for perioden 1. juli-31. december
2001.

(3)

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

(tons)
KN-kode

1507 til 1516
(undtagen 1509
og 1510)

Varebeskrivelse

Vegetabilske olier
(undtagen olivenolie)

17 250 (1)

(1) Heraf 12 250 tons til forarbejdnings- og/eller emballeringssektoren.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 13.
(2) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.

Mængde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1353/2001
af 4. juli 2001
om ændring af forordning (EØF) nr. 2257/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige
ordning for forsyning af Madeira med visse vegetabilske olier
juli-31. december 2001. Bilaget til forordning (EØF) nr.
2257/92 bør derfor erstattes af et nyt bilag.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira (1), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (2), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1600/92
blev den foreløbige opgørelse over forsyning af Madeira
med visse vegetabilske olier for produktionsåret 2000/
01 fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2257/92 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 865/
2001 (4).

(1)

I forventning om at reformen af den særlige forsyningsordning træder i kraft, og for at der ikke skal ske afbrydelser i anvendelsen af den nugældende særlige forsyningsordning bør opgørelsen fastsættes for perioden 1.

(2)

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EØF) nr. 2257/92 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

173
328
219
122

af
af
af
af

27.6.1992, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
4.8.1992, s. 44.
3.5.2001, s. 14.
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BILAG
»BILAG
Foreløbig opgørelse over forsyning af Madeira med visse vegetabilske olier for perioden fra den 1. juli 2001 til
den 31. december 2001
(tons)
KN-kode

1507 til 1516
(undtagen 1509 og 1510)

Varebeskrivelse

Vegetabilske olier
(undtagen olivenolie)

Mængde

950«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1354/2001
af 4. juli 2001
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 for så vidt angår personer og enheder, der er
omfattet af indefrysningen af midler, samt organisationer og organer, der er undtaget fra flyveforbuddet, med hensyn til Taliban i Afghanistan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Taliban-sanktionskomitéen har også udarbejdet en liste
over humanitære organisationer, der skal føjes til den
eksisterende liste over organisationer, der er undtaget fra
flyveforbuddet.

(5)

Bilag I og VI til forordning (EF) nr. 467/2001 bør derfor
ændres tilsvarende.

(6)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør forordningen træde i kraft som
en hasteforanstaltning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6.
marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om
udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske
ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 337/2000 (1), særlig artikel 10, stk. 1, andet
led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 467/2001 indeholder en
liste over personer, enheder og organer, der er omfattet
af indefrysningen af midler i henhold til forordningen.
Bilag VI indeholder en liste over organisationer og
organer, der er undtaget fra flyveforbuddet i henhold til
forordningen.
Taliban-sanktionskomitéen har udarbejdet en ny konsolideret og omstruktureret liste over personer og enheder,
hvis midler bør indefryses.
For at gøre det muligt for banker og finansielle institutioner at anvende de økonomiske sanktioner effektivt bør
den af Taliban-sanktionskomitéen udarbejdede liste
suppleres med en alfabetisk liste over de berørte
personer og enheder.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 467/2001 foretages følgende ændringer:
1) Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.
2) Bilag VI affattes som angivet i bilag II til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Christopher PATTEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.
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BILAG I
»BILAG I
Liste over de i artikel 2 nævnte personer, enheder og organer, som fastlagt af Taliban-sanktionskomitéen
1. PERSONER
— Mullah Hadji Mohammad Hasan, stedfortrædende formand for Ministerrådet; guvernør for Kandahar
— Maulavi Abdul Kabir, vicestedfortrædende leder af Ministerrådet; guvernør for Nangahar-provinsen; chef for det
østlige område
— Mullah Mohammed Omar, de troendes leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan
— Mullah Mohammad Tahre Anwari, administrative anliggender
— Maulavi Sayyed Haqqan, minister for administrative anliggender
— Maulavi Abdul Latif Mansur, landbrugsminister
— Mullah Shams-ur-Rahman, vicelandbrugsminister
— Maulavi Attiqullah Akhund, vicelandbrugsminister
— Maulavi Abdul Ghafoor, vicelandbrugsminister
— Akhtar Mohammad Mansour, minister for civil luftfart og transport
— Hadji Tahis, viceminister for civil luftfart
— Mullah Mohammad Naim, viceminister for civil luftfart
— Hidayatullah Abu Turab, viceminister for civil luftfart
— Mullah Yar Mohammad Rahimi, kommunikationsminister
— Mullah Haji Alla Dad Tayeb, vicekommunikationsminister
— Maulavi Abdul Razaq, handelsminister
— Maulavi Faiz Mohammad Faizan, vicehandelsminister
— Maulavi Nik Mohammad, vicehandelsminister
— Mullah Matiullah, toldkontoret i Kabul
— Maulavi Dadullah Akhund, minister for bygge- og anlægsarbejder
— Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, forsvarsminister
— Mullah Fazel M. Mazloom, vicestabschef i hæren
— Mullah Baradar, viceforsvarsminister
— Mullah Abdul Rauf, hærfører for de centrale styrker
— Mullah Amir Khan Motaqi, undervisningsminister
— Mullah Mohammad Nasim Hanafi, viceundervisningsminister
— Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, viceundervisningsminister
— Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, finansminister
— Mullah Arefullah Aref, vicefinansminister
— Mullah Haji M. Ahmadi, præsident for Da Afghanistan Bank
— Abdul Wakil Mutavakil, udenrigsminister
— Abdul Rahman Zahed, viceudenrigsminister
— Mullah Abdul Jalil, viceudenrigsminister
— Dr. Abdul Satar Paktis, protokoltjenesten, udenrigsministeriet
— Maulavi Faiz, informationstjenesten, udenrigsministeriet
— Shams-us-Safa Aminzai, pressecentret, udenrigsministeriet
— Maulavi Abdul Baqi, konsulattjenesten, udenrigsministeriet
— Jawaz Waziri, afdelingen for FN-anliggender, udenrigsministeriet
— Maulavi Djallalouddine Haqani, minister for grænsespørgsmål
— Maulavi Abdul Hakim Monib, viceminister for grænsespørgsmål
— Alhaj M. Ibrahim Omari, viceminister for grænsespørgsmål
— Qari Din Mohammad, minister for højere uddannnelse
— Maulavi Hamidullah Nomani, højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse
— Zabihullah Hamidi, viceminister for højere uddannnelse
— Maulavi Arsalan Rahmani, viceminister for højere uddannnelse
— Maulavi Qudratullah Jama, informationsminister
— Mullah Abdul Baqi, viceminister for information og kultur
— Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, viceminister for information og kultur (kultur)
— Maulavi Rahimullah Zurmati, viceminister for information og kultur (publikation)
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Abdulhai Motmaen, afdelingen for information og kultur, Kandahar
Maulavi Mohammad Yaqoub, chef for BIA
Mullah Abdul Razaq, indenrigsminister
Mullah Abdul Samad Khaksar, viceindenrigsminister (sikkerhedsspørgsmål)
Mohammad Sharif, viceindenrigsminister
Maulavi Noor Jalal, viceindenrigsminister, (administrative spørgsmål)
Maulavi Saed M. Azim Agha, pas- og visaafdelingen
Mullah Nooruddin Turabi, justitsminister
Maulavi Jalaluddine Shinwari, vicejustitsminister
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, minister for minedrift og industri
Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, viceminister for minedrift og industri
Mullah Abdul Salam Zaief, viceminister for minedrift og industri
Maulavi Mohammad Azam Elmi, viceminister for minedrift og industri
Qari Din Mohammad Hanif, planlægningsminister
Maulavi Ezatullah, viceplanlægningsminister
Maulavi M. Musa Hottak, viceplanlægningsminister
Mullah Mohammad Abbas Akhund, sundhedsminister
Sher Abbas Stanekzai, vicesundhedsminister
Maulavi Mohammadullah Mati, minister for offentlige arbejder
Maulavi Rostam Nuristani, viceminister for offentlige arbejder
Hadji Molla Atiqullah, viceminister for offentlige arbejder
Maulavi Najibullah Haqqani, viceminister for offentlige arbejder
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, viceminister for Haj og religiøse spørgsmål
Maulavi Moslim Haqqani, viceminister for Haj og religiøse spørgsmål
Maulavi Qalamudin Momand, viceminister for Haj-spørgsmål
Maulavi Abdul Raqib Takhari, minister for repatriering
Ramatullah Wahidyar, viceminister for martyrer og repatriering
Mohammad Sediq Akhundzada, viceminister for martyrer og repatriering
Maulavi Mohammad Wali, minister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
Maulavi Sayed Esmatullah Asem, viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
Qari Ahmadulla, sikkerhedsminister (efterretning)
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, vicesikkerhedsminister (efterretning)
Maulavi Ehsanullah, vicesikkerhedsminister (efterretning)
Mullah Habibullah Reshad, chef for undersøgelsesafdelingen
Mullah Ahmed Jan Akhund, minister for vand- og elforsyning
Ing. Mohammad Homayoon, viceminister for vand- og elforsyning
Maulavi Saiduddine Sayyed, vicearbejds- og socialminister
Maulavi Abdul Jabbar, guvernør for Baghlan-provinsen
Maulavi Nurullah Nuri, guvernør for Balkh-provinsen; chef for den nordlige zone
Muhammad Islam, guvernør for Baniyan-provinsen
Mullah Janan, guvernør for Fariab
Mullah Dost Mohammad, guvernør for Ghazni-provinsen
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwad, guvernør for Herat-provinsen
Maulavi Abdul Bari, guvernør for Helmand-provinsen
Maulavi Walijan, guvernør for Jawzjan-provinsen
Mullah M. Hasan Rahmani, guvernør for Kandahar-provinsen
Mullah Manan Nyazi, guvernør for Kabul-provinsen
Maulavi A. Wahed Shafiq, viceguvernør for Kabul-provinsen
Alhaj Mullah Sadruddin Sayed, borgmester Kabul by
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernør for Khost-provinsen
Maulavi Nazar Mohammad, guvernør for Kunduz-provinsen
M. Eshaq, guvernør for Laghman-provinsen
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernør for Logar-provinsen
Maulavi Hamsudin, guvernør for Wardak-provinsen (Maidan)
Maulavi A. Kabir, guvernør for Nangarhar-provinsen
Mullah M. Rasul, guvernør for Nimroz-provinsen
Maulavi Tawana, guvernør for Paktia-provinsen
Mullah M. Shafiq, guvernør for Samangan-provinsen
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Maulavi Aminullah Amin, guvernør for Saripul-provinsen
Maulavi Abdulhai Salek, guvernør for Urouzgan-provinsen
Maulavi Ahmad Jan, guvernør for Zabol-provinsen
Noor Mohammad Saqib, retspræsident for Højesteret
Maulavi Sanani, chef for Dar-ul-Efta
Maulavi Samiullah Muazen, vicepræsident for Højesteret
Maulavi Shahabuddin Delawar, vicepræsident for Højesteret
Abdul Rahman Agha, retspræsident, Militærdomstolen
Mullah Mustasaed, leder af videnskabernes akademi
Maulavi Esmatullah Asem, generalsekretær for Den afghanske Røde Halvmåne (ARCS)
Maulavi Qalamuddin, formand for Den Olympiske Komité
Abdul Salam Zaeef, Talibans ambassadør i Pakistan
Abdul Hakim Mujahid, Talibans udsending ved De Forenede Nationer
General Rahmatullah Safi, Talibans repræsentant i Europa
Mullah Hamidullah, chef for Ariana Afghan Airlines
Alhaj Mullah Sadruddin, borgmester i Kabul by
Amir Khan Muttaqi, Talibans repræsentant i drøftelserne i FN-regi
Jan Mohammad Madani, Chargé d'affaires, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Shamsalah Kmalzada, andensekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Azizirahman, tredjesekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Mawlawi Abdul Manan, handelsattaché Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Malawi Abdul Wahab, Talibans chargé d'affaires i Riyadh (Saudi-Arabien)
TALIBANS »AMBASSADE«, ISLAMABAD

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Mullah Abdul Salam Zaeef (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør)
Habibullah Fauzi (førstesekretær/stedfortrædende missionschef)
Mohammad Sohail Shaheen (andensekretær)
Mohammad Sarwar Siddiqmal (tredjesekretær)
Mullah Mohammad Zahid (tredjesekretær)
General Abdul Qadeer (militærattaché)
Maulavi Nazirullah Anafi (handelsattaché)
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (repatrieringsattaché)
Mohammad Daud (administrationsattaché)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, PESHAWAR

—
—
—
—
—

Maulavi Najibullah (generalkonsul)
Qari Abdul Wali (førstesekretær)
Syed Allamuddin (andensekretær)
Maulavi Akhtar Mohammad (undervisningsattaché)
Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (handelsrepræsentant)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, KARACHI

—
—
—
—

Maulavi Rahamatullah Kakazada (generalkonsul)
Mufti Mohammad Aleem Noorani (førstesekretær)
Haji Abdul Ghafar Shenwary (tredjesekretær)
Maulavi Gul Ahmad Hakimi (handelsattaché)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, QUETTA

— Maulavi Abdullah Murad (generalkonsul)
— Maulavi Abdul Haiy Aazem (førstesekretær)
— Maulavi Hamdullah (repatrieringsattaché).
2. ENHEDER OG ORGANER
— Ariana Afghan Airlines (tidligere Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt,
Kabul, Afghanistan, og alle andre afdelinger af Ariana Afghan Airlines
— Banke Millie Afghan (alias Afghan National Bank, alias Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan,
og alle andre afdelinger af Banke Millie Afghan
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— Da Afghanistan Bank (alias Bank of Afghanistan, alias Central Bank of Afghanistan, alias The Afghan State Bank),
Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, og alle andre afdelinger af Da Afghanistan Bank
— Ariana Afghan Airlines konto i Citibank, New Delhi, Indien
— Ariana Afghan Airlines konto i Punjab National Bank, New Delhi, Indien
— De Afghanistan Momtaz Bank
— Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Det Forenede Kongerige.
3. ENKELTPERSONER OG ENHEDER, DER STÅR I FORBINDELSE MED USAMA BIN LADEN (UBL), HERUNDER FRA
Al-QAIDA ORGANISATIONEN:
— Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Født 28.7.1957 i Saudi-Arabien.
Saudiarabisk statsborgerskab trukket tilbage, nu officielt afghansk statsborger
— Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Født (formentlig) i 1944, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. UBL's
seniorløjtnant
— Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahri. Født 19.6.1951, Giza, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab.
Tidligere leder af Den Egyptiske Islamiske Jihad, nu en af UBL's nære medarbejdere
— Sa'd Al-Sharif. Født ca. 1969, Saudi-Arabien. UBL's svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for UBL's
finansielle organisation
— Saif Al-'Adil. Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed
— Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Født ca. 1960, Nangahar-provinsen, Afghanistan. Afghansk statsborger.
Sikkerhedskoordinator for UBL
— Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Født 1.3.1948, Cairo, Egypten. Menes at have
egyptisk og canadisk statsborgerskab
— Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida og Abd Al-Hadi Al-Wahab). Født 12.3.1971, Riyadh,
Saudi-Arabien. Menes at have saudiarabisk, palæstinensisk og jordansk statsborgerskab. Arbejder nært sammen
med UBL og arrangerer terroristrejser
— Saqar Al-Jadawi. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk statsborgerskab. UBL's adjudant
— Bilal Bin Marwan. Født ca. 1947. UBL's seniorløjtnant.
Liste over de i artikel 2 nævnte personer, enheder og organer, ordnet alfabetisk efter efternavn
1. PERSONER
— Agha, Abdul Rahman, retspræsident, Militærdomstolen
— Agha, Saed M. Azim, Maulavi, pas- og visaafdelingen
— Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi, viceminister for Haj og religiøse spørgsmål
— Ahmadi, Haji M., Mullah, præsident for Da Afghanistan Bank
— Ahmadulla, Qari, sikkerhedsminister (efterretning)
— Akhund, Ahmed Jan, Mullah, minister for vand- og elforsyning
— Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah, mine- og industriminister
— Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah, forsvarsminister
— Akhund, Attiqullah, Maulavi, vicelandbrugsminister
— Akhund, Dadullah, Maulavi, minister for bygge- og anlægsarbejder
— Akhund, Mohammad Abbas, Mullah, sundhedsminister
— Akhundzada, Mohammad Sediq, viceminister for martyrer og repatriering
— Amin, Aminullah, Maulavi, guvernør for Saripul-provinsen
— Aminzai, Shams-us-Safa, pressecentret, Udenrigsministeriet
— Anwari, Mohammad Tahre, Mullah, administrative anliggender
— Aref, Arefullah, Mullah, vicefinansminister
— Asem, Esmatullah, Maulavi, generalsekretær for den afghanske Røde Halvmåne (ARCS)
— Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi, viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
— Atiqullah, Hadji Molla, viceminister for offentlige arbejder
— Azizirahman, tredjesekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
— Baqi, Abdul, Mullah, viceminister for information og kultur
— Baq, Abdul, Maulavi, konsulattjenesten, Udenrigsministeriet
— Baradar, Mullah, viceforsvarsminister
— Bari, Abdul, Maulavi, guvernør for Helmand-provinsen
— Delawar, Shahabuddin, Maulavi, vicepræsident for Højesteret
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Ehsanullah, Maulavi, vicesikkerhedsminister (efterretning)
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi, viceminister for minedrift og industri
Eshaq M., guvernør for Laghman-provinsen
Ezatullah, Maulavi, viceplanlægningsminister
Faiz, Maulavi, informationsafdelingen, Udenrigsministeriet
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi, vicehandelsminister
Ghafoor, Abdul, Maulavi, vicelandbrugsminister
Hamidi, Zabihullah, viceminister for højere uddannnelse
Hamidullah, Mullah, chef for Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi, guvernør for Wardak-provinsen (Maidan)
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah, viceundervisningsminister
Hanif, Qari Din Mohammad, planlægningsminister
Haqani, Djallalouddine, Maulavi, minister for grænsespørgsmål
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi, viceminister for minedrift og industri
Haqqan, Sayyed, Maulavi, minister for administrative anliggender
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi, viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
Haqqani, Moslim, Maulavi, viceminister for Haj og religiøse spørgsmål
Haqqani, Najibullah, Maulavi, viceminister for offentlige arbejder
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah, stedfortrædende formand for Ministerrådet, guvernør for Kandahar
Homayoon, Mohammad, Ing., viceminister for vand- og elforsyning
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi, viceminister for information og kultur (kultur)
Hottak, M. Musa, Maulavi, viceplanlægningsminister
Islam, Muhammad, guvernør for Bamiyan-provinsen
Jabbar, Abdul, Maulavi, guvernør for Baghlan-provinsen
Jalal, Noor, Maulavi, viceindenrigsminister (administrative spørgsmål)
Jalil, Abdul, Mullah, viceudenrigsminister
Jamal, Qudratullah, Maulavi, informationsminister
Jan, Ahmad, Maulavi, guvernør for Zabol-provinsen
Janan, Mullah, guvernør for Fariab
Kabir, A., Maulavi, guvernør for Nangarhar-provinsen
Kabir, Abdul, Maulavi, vicestedfortrædende leder af Ministerrådet, guvernør for Nangahar-provinsen, chef for det
østlige område
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi, guvernør for Herat-provinsen
Khaksar, Abdul Samad, Mullah, viceindenrigsminister (sikkerhedsspørgsmål)
Kmalzada Shamsalah, andensekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Madani, Jan Mohammad, chargé d'affaires, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Madani, Zia-ur-Rahman, guvernør for Logar-provinsen
Manan, Mawlawi Abdul, handelsattaché, Talibans Ambassade, Abu Dhabi
Mansour, Akhtar Mohammad, minister for civil luftfart og transport
Mansur, Abdul Latif, Maulavi, landbrugsminister
Mati, Mohammadullah, Maulavi, minister for offentlige arbejder
Matiullah, Mullah, toldkontoret i Kabul
Mazloom, Fazel M, Mullah, vicestabschef i hæren
Mohammad, Dost, Mullah, guvernør for Ghazni-provinsen
Mohammad, Nazar, Maulavi, guvernør for Kunduz-provinsen
Mohammad, Nik, Maulavi, vicehandelsminister
Mohammad, Qari Din, minister for højere uddannnelse
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi, guvernør for Khost-provinsen
Momand, Qalamudin, Maulavi, viceminister for Haj-spørgsmål
Monib, Abdul Hakim, Maulavi, viceminister for grænsespørgsmål
Motaqi, Amir Khan, Mullah, undervisningsminister
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah, finansminister
Motmaen, Abdulhai, afdelingen for information og kultur, Kandahar
Muazen, Samiullah, Maulavi, vicepræsident for Højesteret
Mujahid, Abdul Hakim, Talibans udsending ved De Forenede Nationer
Mustasaed, Mullah, leder af videnskabernes akademi
Mutawakil, Abdul Wakil, udenrigsminister
Muttaqi, Amir Khan, Talibans repræsentant i drøftelserne i FN-regi
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— Naim, Mohammad, Mullah, viceminister for civil luftfart
— Nomani, Hamidullah, Maulavi, højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse
— Nuri, Maulavi Nurullah, guvernør for Balkh-provinsen, chef for den nordlige zone
— Nuristani, Rostam, Maulavi, viceminister for offentlige arbejder
— Nyazi, Manan, Mullah, guvernør for Ghazni-provinsen
— Omar, Mohammed, Mullah, de troendes leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan
— Omari, Alhaj M. Ibrahim, viceminister for grænsespørgsmål
— Paktis, Abdul Satar, Dr., protokoltjenesten, Udenrigsministeriet
— Qalamuddin, Maulavi, formand for Den Olympiske Komité
— Rahimi, Yar Mohammad Mullah, kommunikationsminister
— Rahmani, M. Hasan, Mullah, guvernør for Kandahar-provinsen
— Rahmani, Arsalan, Maulavi, viceminister for højere uddannnelse
— Rasul, M., Mullah, guvernør for Nimroz-provinsen
— Rauf, Abdul, Mullah, hærfører for de centrale styrker
— Razaq, Abdul, Mullah, indenrigsminister
— Razaq, Abdul, Maulavi, handelsminister
— Reshad, Habibullah, Mullah, chef for undersøgelsesafdelingen
— Sadruddin, Alhaj, Mullah, borgmester i Kabul by
— Safi, Rahmatullah, general, Talibans repræsentant i Europa
— Salek, Abdulhai, Maulavi, guvernør for Urouzgan-provinsen
— Sanani, Maulavi, chef for Dar-ul-Efta
— Saqib, Noor Mohammad, retspræsident for Højesteret
— Sayed, Alhaj Mullah Sadudin, borgmester i Kabul by
— Sayyed, Saiduddine, Maulavi, vicearbejds- og socialminister
— Shafiq, M, Mullah, guvernør for Samangan-provinsen
— Shafiq, A. Wahed, Maulavi, viceguvernør for Kabul-provinsen
— Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi, viceundervisningsminister
— Shams-ur-Rahman, Mullah, vicelandbrugsminister
— Sharif, Mohammad, viceindenrigsminister
— Shinwari, Jalaluddine, Maulavi, vicejustitsminister
— Stanekzai, Sher Abbas, vicesundhedsminister
— Tahis, Hadji, viceminister for civil luftfart
— Takhari, Abdul Raqib, Maulavi, minister for repatriering
— Tawana, Maulavi, guvernør for Paktia-provinsen
— Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah, vicekommunikationsminister
— Turab, Hidayatullah Abu, viceminister for civil luftfart
— Turabi, Nooruddin, Mullah, justitsminister
— Wahab, Malawi Abdul, Talibans chargé d'affaires i Riyadh (Saudi-Arabien)
— Wahidyar, Ramatullah, viceminister for martyrer og repatriering
— Wali, Mohammad, Maulavi, minister for forebyggelse af laster og fremme af dyden
— Walijan, Maulavi, guvernør for Jawzjan-provinsen
— Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi, vicesikkerhedsminister (efterretningstjenesten)
— Waziri, M. Jawaz, afdelingen for FN-anliggender, Udenrigsministeriet
— Yaqoub, Mohammad, Maulavi, Chef for BIA
— Zaeef, Abdul Salam, Talibans ambassadør i Pakistan
— Zahed, Abdul Rahman, viceudenrigsminister
— Zaief, Abdul Salam, Mullah, viceminister for minedrift og industri
— Zurmati, Maulavi Rahimullah, viceminister for information og kultur (publikation)
TALIBANS »AMBASSADE«, ISLAMABAD
— Anafi, Nazirullah, Maulavi (handelsattaché)
— Daud, Mohammad (administrationsattaché)
— Fauzi, Habibullah (førstesekretær/stedfortrædende missionschef)
— Qadeer, Abdul, general (militærattaché)
— Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché)
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Shaheen, Mohammad Sohail (andensekretær)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekretær)
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør)
Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekretær)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, PESHAWAR

—
—
—
—
—

Allamuddin, Syed (andensekretær)
Mohammad, Akhtar, Maulavi (undervisningsattaché)
Najibullah, Maulavi (generalkonsul)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepræsentant)
Wali, Qari Abdul (førstesekretær)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, KARACHI

—
—
—
—

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché)
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (førstesekretær)
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekretær)
TALIBANS »GENERALKONSULAT«, QUETTA

— Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (førstesekretær)
— Hamdullah, Maulavi (repatrieringsattaché)
— Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul).
2. ENHEDER OG ORGANER
— Ariana Afghan Airlines (tidligere Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt,
Kabul, Afghanistan, og alle andre afdelinger af Ariana Afghan Airlines
— Banke Millie Afghan (alias Afghan National Bank alias Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, og
alle andre afdelinger af Banke Millie Afghan
— Da Afghanistan Bank (alias Bank of Afghanistan, alias Central Bank of Afghanistan, alias The Afghan State Bank),
Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, og alle andre afdelinger af Da Afghanistan Bank
— Ariana Afghan Airlines konto i Citibank, New Delhi, Indien
— Ariana Afghan Airlines konto i Punjab National Bank, New Delhi, Indien
— De Afghanistan Momtaz Bank
— Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Det Forenede Kongerige.
3. ENKELTPERSONER OG ENHEDER, DER STÅR I FORBINDELSE MED USAMA BIN LADEN (UBL), HERUNDER FRA
AL-QAIDA ORGANISATIONEN
— Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Født 28.7.1957 i Saudi-Arabien.
Saudiarabisk statsborgerskab trukket tilbage, nu officielt afghansk statsborger
— Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Født (formentlig) i 1944, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. UBL's
seniorløjtnant
— Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahri. Født 19.6.1951, Giza, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab.
Tidligere leder af Den Egyptiske Islamiske Jihad, nu en af UBL's nære medarbejdere
— Sa'd Al-Sharif. Født ca. 1969, Saudi-Arabien. UBL's svoger og nære medarbejder. Angiveligt chef for UBL's
finansielle organisation
— Saif Al-'Adil. Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyptisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed
— Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Født ca. 1960, Nangahar-provinsen, Afghanistan. Afghansk statsborger.
Sikkerhedskoordinator for UBL
— Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Født 1.3.1948, Cairo, Egypten. Menes at have
egyptisk og canadisk statsborgerskab
— Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida og Abd Al-Hadi Al-Wahab). Født 12.3.1971, Riyadh,
Saudi-Arabien. Menes at have saudiarabisk, palæstinensisk og jordansk statsborgerskab. Arbejder nært sammen
med UBL og arrangerer terroristrejser
— Saqar Al-Jadawi. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk statsborgerskab. UBL's adjudant
— Bilal Bin Marwan. Født ca. 1947 UBL's seniorløjtnant«.
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BILAG II
I bilag VI til forordning (EF) nr. 467/2001 foretages følgende ændringer:
1) Under overskriften »Internationale ikke-statslige organisationer og humanitære organisationer«:
a) affattes oplysningerne vedrørende »Danish Committee for Aid to Afghan Refugees« således:
»Danish Committee for Aid to Afghan Refugees (DACAAR), Borgergade 10, 3. sal, postboks 53, DK-1002
København K, Danmark; 10 Gul Mohar Lane, GOP Box 855 University Town, Peschawar, NWFP, Pakistan«
b) affattes oplysningerne vedrørende »Danish De-Mining Group« således:
»Danish De-Mining Group, Borgergade 10, DK-1002 København K, Danmark; 5, Gul Town, G.O.R. Road, Adjacent
Chaman Housing Scheme, Quetta«
c) indsættes følgende navne:
»— Afghan/German Basic Education (AG BAS-Ed), 55 DB, Sayed Jamaludin, Afghani Road, University Town,
Peshawar, Pakistan
— Afghans' Health and Social Assistance Organisation AHSAO, Old Bara Road, Abdara Road University Town,
Peshawar, Pakistan
— Afghan/German Help Coordination Office (AGHCO), House #106, Street, 5, Sector H4, Phase 2, Hayatabad,
Peshawar, Pakistan
— Afghan Obstetrics and Gynaecology Hospital, House #1, Street #16, Taj Abad, Peshawar, Pakistan
— Afghan Technical Consultants (ATC), 45, D/4, Old Jamrud Road, University, Town, Peshawar, Pakistan
— Agency for Rehabilitation and Energy Conservation in Afghanistan (AREA), 3-39-D-3, Sayed Jamaluddin
Afghani Lane, University Town, PO Box 709, Peshawar, Pakistan
— Central Afghanistan Welfare Committee (CAWC), H #412, Main Road No-2, Phase-4, Hayatabad, Peshawar,
Pakistan
— Coordination of Humanitarian Assistance (CHA), House #95, Street 6, N3, Phase 4, Hayatabad, Peshawar,
Pakistan
— Dental Clinic for Afghanistan Refugees (DCAR), PO Box 356 G.P.O., Peshawar, Pakistan
— Helping Afghan Farmers Organization (HAFO), 53-B Park Avenue, University Town, Peshawar, Pakistan
— Hammer Forum e.v., Kabul, Afghanistan
— Humanitarian Medical Relief Body (HMRB), UPO Box No 1012, University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan
— Multi-ethnic Afghan Schools and Humanitarian Assistance (MASHA), Jabar Niem Supermarket, Kolola Pushta,
Kabul, Afghanistan
— Norwegian Project Office/Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (NPO/RRAA), 15-B, Old Jamrud
Road, University Town, UPO Box 832, Peshawar, Pakistan
— ZOA Refugee Care, Sleutellbloemstraat 8, Apeldoorn, Nederlandene«
2) Under overskriften »Afghanske ikke-statslige organisationer« indsættes følgende navne:
»— Afghan-German Technical Training Programme (AGTTP), House #106, Opposite Zarghona School, Qala-eFathullah, Kabul, Afghanistan
— Afghan-Turk CAG Educational (ATCE), Istanbul District Faith, Devrisali Bestan, Dolapli No 25, Istanbul, Tyrkiet«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1355/2001
af 4. juli 2001
om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1644/96 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af støtte
for visse bælgplanter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1577/96 af 30.
juli 1996 om indførelse af en særlig støtteordning for visse
bælgplanter (1), ændret ved forordning (EF) nr. 811/2000 (2),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/96 (3) fastsætter gennemførelsesbestemmelser for ydelse af støtte
for visse bælgplanter. Ifølge artikel 1, litra a), bør de
pågældende arealer i deres helhed være tilsået, høstet og
dyrket under normale vækstbetingelser.

(2)

Den usædvanlige vejrsituation, som Portugal og visse
regioner i Spanien oplevede, betød, at det ikke var
muligt at opnå en normal udvikling af afgrøderne og en
passende frøproduktion. Det forventede udbytte ligger
derfor langt under det normale niveau, som gør høstarbejdet rentabelt. De berørte producenter mister imidlertid retten til udbetaling af hektarstøtte, hvis de ikke
gennemfører høstarbejdet.

(3)

Denne situation berettiger til, at der indrømmes en
undtagelse fra forordning (EF) nr. 1644/96, hvad angår
forpligtelsen til at høste.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For produktionsåret 2001/02 og uanset artikel 1, litra a), i
forordning (EF) nr. 1644/96 gælder i Portugal og i Spanien
med undtagelse af de selvstyrende regioner Galicia, Asturias,
Cantabria, Païs Vasco og Canarias, at arealer tilsået med bælgplanter, som ikke er blevet høstet, berettiger til støtte efter
forordning (EF) nr. 1577/96, hvis:
— de pågældende arealer ikke er blevet anvendt til andre
afgrøder frem til det normale tidspunkt for høst af bælgplanter, og
— alle andre betingelser i forordning (EF) nr. 1644/96 er
opfyldt.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 206 af 16.8.1996, s. 4.
(2) EFT L 100 af 20.4.2000, s. 1.
(3) EFT L 207 af 17.8.1996, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1356/2001
af 4. juli 2001
om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det
register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er
fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Betegnelsen er derfor berettiget til optagelse i registeret
over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser og dermed også til fællesskabsbeskyttelse som beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

Bilaget til denne forordning supplerer bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (4), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 898/2001 (5) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af
14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2796/2000 (2), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Italien har med henvisning til artikel 5 i forordning
(EØF) nr. 2081/92 indgivet ansøgning til Kommissionen
om registrering af en betegnelse som geografisk betegnelse.

(2)

Det er, jf. artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, blevet
konstateret, at ansøgningen er i overensstemmelse med
forordningen, og at den indeholder alle de oplysninger,
der er nævnt i artikel 4 heri.

(3)

Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold
til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92, efter at
betegnelsen, som fremgår af bilaget til nærværende
forordning, blev offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende (3).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den betegnelse, der er anført i bilaget til nærværende forordning, tilføjes i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96, og betegnelsen optages i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som beskyttet
geografisk betegnelse (BGB), jf. artikel 6, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 2081/92.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.
(2) EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26.
(3) EFT C 282 af 5.10.2000, s. 5.

(4) EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.
(5) EFT L 126 af 8.5.2001, s. 18.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 1357/2001/EKSF
af 4. juli 2001
om ændring af afgørelse nr. 283/2000/EKSF om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af visse fladvalsede produkter af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, ikke
pletterede, belagte eller overtrukne, i oprullet stand, kun varmtvalsede, med oprindelse i bl.a.
Indien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab,
under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 2277/96/EKSF af 28. november 1996 om beskyttelse
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1)
(»grundbeslutningen«), senest ændret ved beslutning nr. 435/2001/EKSF (2), særlig artikel 11, stk. 4,
efter høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
A. TIDLIGERE PROCEDURE

Ved Kommissionens afgørelse nr. 283/2000/EKSF (3), senest ændret ved beslutning nr. 2113/2000/
EKSF (4) (»afgørelsen om endelig told«), indførte Kommissionen bl.a. en endelig antidumpingtold på
10,7 % på importen af varmtvalsede bredbånd (»den pågældende vare«) med oprindelse i Indien,
undtagen importen fra en række udtrykkeligt nævnte indiske selskaber, som enten er omfattet af en
lavere told eller helt er fritaget for told.

(1)

B. NUVÆRENDE PROCEDURE
(2)

Kommissionen modtog efterfølgende en anmodning fra den indiske eksporterende producent, Ispat
Industries Ltd (»selskabet«), om at indlede en fornyet undersøgelse af afgørelsen om endelig told
vedrørende en ny eksportør i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundbeslutningen. Dette selskab
hævdede, at det ikke var forretningsmæssigt forbundet med nogen af de eksporterende producenter i
Indien, som var genstand for de gældende antidumpingforanstaltninger over for den pågældende
vare. Det hævdede endvidere, at det ikke havde eksporteret den pågældende vare i den oprindelige
undersøgelsesperiode (1. januar 1998 til 31. december 1998), men at det derefter havde eksporteret
den pågældende vare til Fællesskabet.

(3)

Den vare, der er omfattet af den nuværende fornyede undersøgelse, er den samme vare som den, der
var omfattet af afgørelsen om endelig told.

(4)

Kommissionen undersøgte den dokumentation, som selskabet havde fremlagt, og fandt den tilstrækkelig til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse af afgørelsen om endelig told i henhold
til artikel 11, stk. 4, i grundbeslutningen. Efter høring af det rådgivende udvalg og efter at have givet
den pågældende EF-erhvervsgren mulighed for at fremsætte bemærkninger indledte Kommissionen
ved beslutning (EF) nr. 2113/2000/EKSF en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 4, i
grundbeslutningen for så vidt angår selskabet.

(5)

Ved beslutningen om indledning af den fornyede undersøgelse ophævede Kommissionen også den
antidumpingtold, der var indført ved afgørelsen om endelig told, for så vidt angår importen af den
pågældende vare, som selskabet havde fremstillet og eksporteret til Fællesskabet, og pålagde toldmyndighederne at tage passende skridt til at registrere denne import, jf. artikel 14, stk. 5, i grundbeslutningen.

(6)

Kommissionen underrettede selskabet og eksportlandets repræsentanter herom. Den gav desuden
andre direkte berørte parter lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode
om at blive hørt mundtligt. Kommissionen modtog imidlertid ikke nogen anmodning herom.

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

308 af 29.11.1996, s. 11.
63 af 3.3.2001, s. 14.
31 af 5.2.2000, s. 15.
252 af 6.10.2000, s. 3.
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(7)

Kommissionen sendte et spørgeskema til selskabet og modtog en rettidig besvarelse. Kommissionen
indhentede og efterprøvede også alle de oplysninger, den fandt nødvendige med henblik på fastlæggelsen af dumping. Der blev aflagt et kontrolbesøg hos selskabet.

(8)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. juli 1999 til 30. juni 2000 (»undersøgelsesperioden«).
C. RESULTATERNE AF UNDERSØGELSEN

1. Status som ny eksportør
(9)

Det fremgik af undersøgelsen, at selskabet ikke havde eksporteret den pågældende vare i den
oprindelige undersøgelsesperiode, og at det var begyndt at eksportere til Fællesskabet efter denne
periode.

(10)

Selskabet kunne desuden godtgøre, at det ikke havde nogen direkte eller indirekte forbindelse med
nogen af de indiske eksporterende producenter, der er omfattet af de gældende antidumpingforanstaltninger over for den pågældende vare.

(11)

Det bekræftes derfor, at selskabet bør anses for at være en ny eksportør i henhold til artikel 11, stk.
4, i grundbeslutningen, og at der derfor bør fastsættes en individuel dumpingmargen for selskabet.
2. Dumping
Normal værdi

(12)

For så vidt angår fastsættelsen af den normale værdi fastslog Kommissionen først, om selskabets
samlede hjemmemarkedssalg af varmtvalsede bredbånd var repræsentativt i forhold til dets samlede
eksportsalg til Fællesskabet. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i grundbeslutningen blev
hjemmemarkedssalget anset for at være repræsentativt, da den eksporterende producents samlede
salg på hjemmemarkedet udgjorde mindst 5 % af selskabets samlede eksportsalg til Fællesskabet.

(13)

Kommissionen fastlagde efterfølgende, hvilke af de typer af varmtvalsede bredbånd, som selskabet
solgte på hjemmemarkedet, der var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes
med henblik på eksport til Fællesskabet. Undersøgelsen viste, at kvaliteterne og udvalget af dimensioner på den pågældende vare, som selskabet eksporterede til Fællesskabet, er identiske eller sammenlignelige med de varer, der sælges på hjemmemarkedet.

(14)

For hver type, som den eksporterende producent solgte med henblik på eksport til Fællesskabet, og
som blev konstateret at være direkte sammenlignelig med den type, der solgtes på hjemmemarkedet,
blev det fastlagt, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til artikel
2, stk. 2, i grundbeslutningen. Hjemmemarkedssalget blev anset for tilstrækkeligt repræsentativt for
samtlige typer.

(15)

Det blev også undersøgt, om hjemmemarkedssalget af hver type kunne anses for at have fundet sted
i normal handel, ved at fastsætte andelen af fortjenstgivende salg af den pågældende type til
uafhængige kunder. I tilfælde, hvor mængden af den pågældende vare, der solgtes til en nettopris, der
svarede til eller lå over de beregnede produktionsomkostninger (»det fortjenstgivende salg«), udgjorde
mindst 80 % af den samlede salgsmængde, og hvor den vejede gennemsnitspris for den pågældende
type svarede til eller lå over produktionsomkostningerne, beregnedes den normale værdi på grundlag
af den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på alle salgstransaktioner på hjemmemarkedet, der havde fundet sted i undersøgelsesperioden, uanset om disse havde
været fortjenstgivende eller ej. I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af den pågældende vare
udgjorde mindre end 80 %, men 10 % eller derover af det samlede salg, baseredes den normale værdi
på den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af de fortjenstgivende
salgstransaktioner.

(16)

I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af en hvilken som helst type af den pågældende vare
udgjorde mindre end 10 % af det samlede salg, fandt Kommissionen, at denne bestemte type solgtes i
utilstrækkelige mængder til, at hjemmemarkedsprisen kunne give et passende grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.
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(17)

Hvor hjemmemarkedspriserne for en bestemt type, der solgtes af selskabet, ikke kunne benyttes,
måtte der anvendes en beregnet normal værdi frem for andre eksporterende producenters hjemmemarkedspriser eller hjemmemarkedspriserne for andre lignende typer. Da kun et enkelt selskab er
omfattet af denne undersøgelse, kunne andre eksporterende producenters hjemmemarkedspriser ikke
benyttes. Hvis hjemmemarkedspriserne for andre lignende typer var blevet benyttet, ville det på
grund af antallet af forskellige typer og de forskellige faktorer, der påvirkede dem, i dette tilfælde
have været nødvendigt at foretage talrige justeringer, hvoraf de fleste ville have været skønsmæssige.
Kommissionen fandt derfor, at den beregnede værdi for selskabet var et mere hensigtsmæssigt
grundlag for fastsættelsen af den normale værdi.

(18)

På dette grundlag blev beregningen af den normale værdi for 33 typer baseret på de faktiske
hjemmemarkedspriser for varmtvalsede bredbånd, mens den normale værdi for alle andre typer
(1006) måtte beregnes i henhold til artikel 2, stk. 3, i grundbeslutningen, dvs. på grundlag af
produktionsomkostningerne for de eksporterede modeller plus et rimeligt beløb til dækning af salgsog administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SA & G) samt fortjeneste.

(19)

Med henblik herpå undersøgte Kommissionen, om de SA & G-omkostninger og den fortjeneste, som
selskabet havde haft på hjemmemarkedet, unne anses for at udgøre pålidelige oplysninger. Faktiske
SA & G på hjemmemarkedet blev anset for pålidelige, da det pågældende selskabs hjemmemarkedssalg kunne anses for repræsentativt i forhold til eksportsalget til Fællesskabet. Den indenlandske
fortjenstmargen blev fastsat på grundlag af hjemmemarkedssalget i normal handel.

(20)

Selskabet anmodede om at få justeret produktionsomkostningerne for omkostninger i forbindelse
med påbegyndelse af virksomhed på grund af den lave kapacitetsudnyttelse, jf. artikel 2, stk. 5, i
grundbeslutningen.

(21)

Det konstateredes, at selskabets omkostninger i undersøgelsesperioden var påvirket af anvendelsen af
nye produktionsanlæg, som krævede betydelige investeringer og medførte lav kapacitetsudnyttelse.
Det blev også fastlagt, at denne lave kapacitetsudnyttelse delvis skyldtes påbegyndelse af virksomhed.
Kommissionen har derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i grundbeslutningen justeret
selskabets produktionsomkostninger for hele undersøgelsesperioden for at tage hensyn til de faktiske
omkostninger, der påløb i de sidste tre måneder heraf, hvilket var det tidsrum, hvor selskab blev
anset for at være kommercielt etableret i henhold til den gældende indiske lovgivning.
Eksportpris

(22)

Da hele eksportsalget til Fællesskabet fandt sted til uafhængige kunder, fastsattes eksportprisen i
overensstemmelse med artikel 2, stk. 8, i grundbeslutningen, dvs. på grundlag af de eksportpriser,
der faktisk var betalt eller skulle betales.
Sammenligning

(23)

Med henblik på at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev
der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede prisernes sammenlignelighed, jf. artikel 2, stk. 10, i grundbeslutningen.

(24)

Alle justeringerne kunne godtages med hensyn til eksportsalget, bortset fra justeringen for forskelle i
provision, som var dobbelt medregnet. Justeringerne vedrører indenlandske og andre fragtomkostninger, bank- og andre gebyrer samt pakningsomkostninger.

(25)

Alle selskabets anmodninger om justeringer kunne godtages med hensyn til hjemmemarkedssalget,
bortset fra justeringen for toldgodtgørelse.

(26)

Den ønskede justering for toldgodtgørelse var beregnet på grundlag af de kreditter, der var tildelt
under DEPB-ordningen, jf. betragtning 40 i Kommissionens afgørelse nr. 284/2000/EKSF (1) om
indførelse af en endelig udligningstold på importen af den pågældende vare med oprindelse i Indien.
Denne ordning er betinget af eksportsalget, uanset om der er blevet betalt importafgifter, eller om
der rent faktisk er indført råmaterialer. Da selskabet kun indførte ubetydelige mængder af råmaterialer, kunne det ikke påvise, at de indførte materialer indgik fysisk i den færdige vare, der solgtes på
den eksporterende producents hjemmemarked. Denne justering kan derfor ikke bevilges, da den ikke
opfylder kravene i grundbeslutningen.

(1) EFT L 31 af 5.2.2000, s. 44.
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Dumpingmargen
(27)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med artikel 2, stk. 11, i grundbeslutningen fastlagt på
grundlag af en sammenligning mellem den normale værdi for hver type beregnet som et vejet
gennemsnit og det vejede gennemsnit af eksportprisen.

(28)

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for dette selskab fastsattes til 46,5 % af prisen, frit
Fællesskabets grænse.

D. ÆNDRING AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER GENSTAND FOR FORNYET UNDERSØGELSE
(29)

På baggrund af ovenstående fastslås det, at der bør indføres en endelig antidumpingtold svarende til
den fastlagte dumpingmargen, men tolden bør i henhold til artikel 9, stk. 4, i grundbeslutningen
ikke være højere end den landsdækkende skadesmargen, der fastsættes for Indien i den oprindelige
antidumpingundersøgelse, jf. afgørelsen om endelig told.

(30)

Det er ikke muligt at fastsætte nogen individuel skadesmargen i en fornyet undersøgelse vedrørende
en ny eksportør, da undersøgelsen i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundbeslutningen er begrænset
til spørgsmålet om den individuelle dumpingmargen.

(31)

I henhold til artikel 24, stk. 1, i Kommissionens beslutning nr. 1889/98/EKSF (1) og artikel 14, stk. 1,
i grundbeslutningen må ingen vare pålægges både antidumping- og udligningstold med det formål at
afhjælpe en og samme situation, som er opstået som følge af dumping eller eksportsubsidiering. Da
der bør indføres antidumpingtold på importen af den pågældende vare, er det nødvendigt at afgøre,
om og i hvilket omfang subsidier og dumpingmargener kan tilskrives samme situation.

(32)

I den pågældende sag er det fastslået, at de undersøgte ordninger i Indien udgør eksportsubsidier, jf.
artikel 3, stk. 4, litra a), i beslutning nr. 1889/98/EKSF. Subsidierne kan således påvirke de indiske
eksporterende producenters eksportpriser og dermed medføre større dumpingmargener. Den
dumpingmargen, der er fastlagt, kan med andre ord helt eller delvis tilskrives eksportsubsidierne.
Antidumpingtolden må derfor justeres, så den afspejler den faktiske dumpingmargen, der foreligger
efter indførelsen af udligningstold, som fjerner virkningerne af eksportsubsidierne.

E. JUSTERING AF ANTIDUMPINGTOLDEN OVER FOR JINDAL VĲAYANAGAR STEEL LTD
(33)

Jindal Vijayanagar Steel Ltd anmodede om en fremskyndet fornyet undersøgelse i henhold til artikel
20 i beslutning nr. 1889/98/EKSF, men selskabet anmodede ikke om en fornyet undersøgelse af den
antidumpingtold, som det var omfattet af. Efter indledningen af en fornyet undersøgelse (2) blev der
fastsat en individuel udligningstold på 5,7 %, for dette selskab. Da antidumpingtolden i henhold til
betragtning 255 i afgørelse nr. 283/2000/EKSF fastsættes som forskellen mellem skadesmargenen og
de konstaterede eksportsubsidier, må den gældende antidumpingtold justeres. Skadesmargenen for
Jindal Vijayanagar Steel Ltd fastsættes til restskadesmargenen på 23,8 %. Derfor skal antidumpingtolden for de varer, som selskabet eksporterer til Fællesskabet, fastsættes til 18,1 %.

(34)

Der fastsættes derfor følgende told af prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet og under hensyn til
resultaterne af antisubsidieproceduren:

Selskab

Dumpingmargen
(%)

Skadesmargen
(%)

Eksportsubsidiemargen

Foreslået
udligningstold

AD-told, der
skal indføres

(%)

(%)

(%)

Ispat Industries Ltd

46,5

23,8

8,8

8,8

15

Jindal Vijayanagar Steel Ltd

56,3

23,8

5,7

5,7

18,1

(1) EFT L 245 af 7.9.1998, s. 3.
(2) EFT C 201 af 14.7.2000, s. 2.
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F. OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLDEN MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT
(35)

Da den fornyede undersøgelse har ført til en konklusion om, at der forekommer dumping for så vidt
angår Ispat Industries Ltd, skal antidumpingtolden for dette selskab også opkræves med tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af denne fornyede undersøgelse for den import, der har
været genstand for registrering i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 2113/2000/EKSF.

G. TILSAGN
(36)

Ispat Industries Ltd afgav et pristilsagn for eksporten af den pågældende vare til Fællesskabet i
henhold til artikel 8, stk. 1, i grundbeslutningen.

(37)

Efter en undersøgelse af dette tilsagn fandt Kommissionen, at det kunne godtages, eftersom det ville
afhjælpe dumpingimportens skadelige virkninger, jf. artikel 8, stk. 1, i grundbeslutningen. Endvidere
vil de regelmæssige og detaljerede rapporter, som selskabet forpligtede sig til at aflægge til
Kommissionen, muliggøre en effektiv overvågning. I betragtning af varens art og selskabets salgsstruktur finder Kommissionen desuden, at risikoen for omgåelse er begrænset.

(38)

For at sikre en effektiv overholdelse og overvågning af tilsagnet er toldfritagelsen betinget af, at der
ved fremsættelse af en anmodning om overgang til fri omsætning i henhold til tilsagnet fremlægges
en gyldig »handelsfaktura« for den pågældende medlemsstats toldmyndigheder, udstedt af Ispat
Industries Ltd og indeholdende de i bilaget anførte oplysninger. Hvis der ikke fremlægges en sådan
faktura, eller hvis den ikke svarer til den vare, der frembydes for toldmyndighederne, skal antidumpingtolden betales med den relevante sats for at sikre en effektiv anvendelse af tilsagnet.

(39)

Hvis tilsagnet misligholdes eller trækkes tilbage, kan der indføres antidumpingtold, jf. artikel 8, stk. 9
og 10, i grundbeslutningen.

H. MEDDELELSE OM FORANSTALTNINGERNE OG DERES VARIGHED
(40)

Selskaberne blev underrettet om de kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var
hensigten at indføre en ændret endelig antidumpingtold på deres eksport til Fællesskabet.

(41)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den dato, hvor afgørelse nr. 283/2000/EKSF udløber, jf.
artikel 11, stk. 2, i grundbeslutningen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1.
Artikel 1, stk. 2, i afgørelse nr. 283/2000/EKSF ændres ved at tilføje følgende til afsnittet med
overskriften »Indien«:
AD-toldsats
(%)

Taric-tillægskode

»Ispat Industries Ltd, »Park Plaza«, 71 Park Street, Calcutta —
700 016, Indien

15 %

A204

Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5-A. G. Deshmukh
Marg, Mumbai — 400 026, Indien

18,1 %

A270«

Selskab

2.
Den indførte told opkræves også med tilbagevirkende kraft på import af den pågældende vare, der er
registreret i overensstemmelse med artikel 3 i beslutning nr. 2113/2000/EKSF.
3.
Fællesskabets toldkodeks og den dermed forbundne lovgivning finder anvendelse, medmindre andet er
angivet.
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Artikel 2
1.
Importerede varer undtages fra den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at de er
fremstillet og direkte eksporteret (dvs. faktureret og sendt) af Ispat Industries Ltd, Taric-kode A204, til den
første ikke-forretningsmæssigt forbundne køber, der handler som importør i Fællesskabet, og at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.
2.
Når der fremsættes anmodning om overgang til fri omsætning, er toldfritagelsen betinget af, at der for
den pågældende medlemsstats toldmyndigheder fremlægges en gyldig »handelsfaktura«, som er udstedt af
Ispat Industries Ltd og indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget til denne afgørelse. Toldfritagelsen
er yderligere betinget af, at de varer, der er angivet og frembudt for toldmyndighederne, svarer nøjagtig til
beskrivelsen i »handelsfakturaen«.
Artikel 3
Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
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BILAG
OPLYSNINGER, DER SKAL FREMGÅ AF HANDELSFAKTURAERNE FOR DE SALG, DER ER OMFATTET AF
ET TILSAGN
1. Overskriften »Handelsfaktura for varer, der er omfattet af et tilsagn«.
2. Navnet på det selskab, der udsteder handelsfakturaen.
3. Handelsfakturaens nummer.
4. Handelsfakturaens udstedelsesdato.
5. Den Taric-tillægskode, under hvilken de af fakturaen omfattede varer skal toldangives ved Fællesskabets grænse (som
anført i afgørelsen).
6. En
—
—
—
—
—

nøjagtig varebeskrivelse, herunder:
selskabets eventuelle varekodenummer
varekodenummeret (som fastsat i det tilsagn, der er afgivet af den pågældende eksporterende producent)
de tekniske specifikationer for varekodenummeret
KN-kode
mængde (i ton).

7. En
—
—
—
—

beskrivelse af salgsbetingelserne, herunder:
pris pr. ton
betalingsbetingelser
leveringsbetingelser
samlede rabatter og afslag.

8. Navnet på den første ikke-forretningsmæssigt forbundne køber, der handler som importør, og til hvilken fakturaen er
udstedt direkte af selskabet.
9. Navnet på den funktionær i selskabet, der har udstedt handelsfakturaen, og følgende underskrevne erklæring:
»Undertegnede bekræfter, at salget til direkte eksport til Det Europæiske Fællesskab af de varer, der er omfattet af denne
faktura, finder sted inden for rammerne af og i henhold til bestemmelserne i det tilsagn, der er afgivet af Ispat
Industries Ltd, og som Europa-Kommissionen har godtaget i henhold til beslutning nr. 1357/2001/EKSF. Jeg erklærer,
at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1358/2001
af 4. juli 2001
om særlige foranstaltninger for oplysning om oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(7)

Der bør fastlægges en procedure for indgivelse og
godkendelse af programmer og for udvælgelse af
gennemførelsesorganet, så der kan sikres den bredest
mulige konkurrence.

(8)

Der bør fastlægges kriterier for medlemsstaternes vurdering af programmerne.

(9)

For at sikre, at programmerne bliver sammenhængende
og effektive, bør der fastlægges retningslinjer for de
vigtigste elementer af programmerne.

(10)

I den nuværende markedssituation for oksekød, som har
været udsat for mange forstyrrelser, bør Kommissionen
kunne tilpasse de godkendte programmer, så de tager
højde for de problemer, som markedsudviklingen måtte
medføre.

(11)

Med henblik på at supplere og udvikle de foranstaltninger, der gennemføres af erhvervs- eller brancheorganisationerne,
og
dem,
der
gennemføres
af
Kommissionen, navnlig i de medlemsstater, hvor branchen ikke er godt organiseret, bør medlemsstaterne
kunne forelægge informationsprogrammer, som
omfatter afholdelse af konferencer og seminarer og
oprettelse af informationsnet.

(12)

Der bør fastlægges kriterier for finansieringen af foranstaltningerne. Generelt bør Fællesskabet kun finansiere
en del af udgifterne til foranstaltningerne for at øge
organisationernes og medlemsstaternes bevidsthed om
spørgsmålet. Fællesskabet bør dog finansiere alle udgifter
til det uafhængige organs evaluering af resultaterne af de
programmer, som forelægges af organisationerne.

(13)

Den administrative og finansielle forvaltning af de
kontrakter om salgsfremstød, der indgås med de pågældende organisationer, er omfattet af Kommissionens
forordning (EF) nr. 481/1999 af 4. marts 1999 om
almindelige bestemmelser for forvaltning af programmer
for salgsfremmende foranstaltninger for visse landbrugsprodukter (2). Bestemmelserne bør anvendes med et par
tilpasninger af de kontrakter, der er fastsat i denne
forordning.

(14)

Hvad angår de finansielle forbindelser mellem
Kommissionen og de medlemsstater, der gennemfører
informationskampagner, bør der indgås en aftale om
disse forbindelser.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af
19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød
for landbrugsprodukter på det indre marked (1), særlig artikel
12 og 16, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ved forordning (EF) nr. 2826/2000 blev gældende
sektordelte bestemmelser harmoniseret og forenklet. For
oksekød vedrører disse bestemmelser dog kun salgsfremstød for kvalitetskød og information om mærkningsordningen.
I mellemtiden har BSE-krisen (bovin spongiform encephalotapi) medført en kraftig nedgang i forbruget af
oksekød i medlemsstaterne. For at afhjælpe denne alvorlige situation bør der hurtigt vedtages særlige oplysningsforanstaltninger med det formål at genoprette
forbrugernes tillid til oksekød.
Af hensyn til effektiviteten fraviger foranstaltningerne de
gældende bestemmelser, idet anvendelsesområdet
udvides og proceduren for godkendelse af programmerne og finansieringsreglerne tilpasses, hvorved overgangen fra disse bestemmelser til den nye ordning, der
er fastsat ved forordning (EF) nr. 2826/2000, sikres.
På grund af markedssituationen skal de oplysningsprogrammer, der forelægges af erhvervs- eller brancheorganisationer, som dækker hele eller flere segmenter af
branchen, inkl. forbrugerne, omfatte en første informationsdel, som skal berolige genoprette forbrugernes tillid
gennem en fuldstændig information om de vigtigste
aspekter af Fællesskabets og medlemsstaternes forskrifter
om bl.a. fødevaresikkerhed. Programmer, der vedrører
flere stadier af branchen, herunder forbrug, vil få
fortrinsret.

(5)

Den første del vil på et senere tidspunkt kunne blive
efterfulgt af en del med salgsfremstød. Foranstaltningerne skal tage hensyn til resultaterne af evalueringen af
allerede gennemførte salgsfremmende foranstaltninger.

(6)

For at undgå enhver risiko for fordrejning af konkurrencen bør der fastlægges kriterier, der skal overholdes,
hvad angår henvisninger til den særlige oprindelse af det
produkt, som programmerne vedrører.

(1) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.

(2) EFT L 57 af 5.3.1999, s. 8.
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Det fælles møde for forvaltningskomitéerne for salgsfremstød for landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

L 182/35

a) den forudgående analyse af overensstemmelsen mellem de
foreslåede foranstaltninger og programmets mål under overholdelse af retningslinjerne i bilaget; analysen skal omfatte
en begrundelse for fordelingen af budgettet med henblik på
at sikre, at der er sammenhæng mellem programmet og dets
effektivitet i forhold til den faktiske markedssituation
b) overholdelse
forskrifter

af

Fællesskabets

og

medlemsstaternes

c) udpegning af det organ, der er ansvarlig for oplysningsprogrammet for alle foranstaltninger, der gennemføres

Fællesskabet kan deltage i finansieringen af oplysningsprogrammer, der omfatter en række sammenhængende informationskampagner for oksekød, og som forelægges af erhvervseller brancheorganisationer, der repræsenterer markedet for
dette produkt.

d) kvaliteten af de foreslåede foranstaltninger og deres tilknytning til de informationsforanstaltninger, der gennemføres af
Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder

Programmer, der dækker hele eller flere segmenter af branchen,
vil få fortrinsret.

e) de forventede virkninger af foranstaltningerne som udtrykt i
udviklingen i efterspørgslen efter produkterne

Programmerne varer tolv måneder.

f) evaluering af erhvervsorganisationens eller -organisationernes effektivitet og repræsentativitet

Artikel 2

g) evaluering af det foreslåede gennemførelsesorgans tekniske
kapacitet og effektivitet.

Fællesskabet finansierer 60 % af programmets samlede udgifter.
De resterende 40 % finansieres af de organisationer, som foreslår programmerne.
Artikel 3
Foranstaltningerne i programmerne må hverken være rettet
mod handelsmærker eller tilskynde til at øge forbruget af et
produkt på grund af dets særlige oprindelse.
Enhver henvisning til produkters oprindelse skal komme i
anden række efter den information, der udgør kampagnens
hovedformål. Et produkts oprindelse kan dog oplyses som led i
en foranstaltning, hvis det drejer sig om en betegnelse, der
fremgår af EF-forskrifterne, eller et element med tilknytning til
de kontrolprodukter, der er nødvendige for at illustrere foranstaltningerne.
Artikel 4
Under overholdelse af de i bilaget nævnte retningslinjer
omfatter de i artikel 1 omhandlede programmer en informationsdel, der indebærer udbredelse af de mest betydningsfulde
oplysninger om fødevaresikkerhed, som findes i Fællesskabets
og medlemsstaternes forskrifter, og om produktets næringsværdi. På et senere tidspunkt vil der kunne gennemføres en del
med salgsfremmende foranstaltninger.
Artikel 5

3.
Når programmerne er blevet evalueret, eventuelt med
teknisk bistand, godkender Kommissionen efter proceduren i
artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2826/2000 programmerne senest den 20. oktober 2001.
Artikel 6
1.
Den erhvervs- eller brancheorganisation, der har forelagt
det udvalgte program, er ansvarlig for, at programmet gennemføres korrekt.
2.
Mens de godkendte programmer gennemføres, kan
Kommissionen, efter høring af de ansvarlige organisationer og
efter underretning af de berørte medlemsstater, beslutte at
tilpasse programmerne med henblik på at sikre, at der er
overensstemmelse mellem dem og den faktiske markedssituation, uden at dette medfører yderligere finansielle forpligtelser
for de pågældende organisationer.
Artikel 7
1.
Bestemmelserne i artikel 2 til 5 og artikel 7 og 8 i
forordning (EF) nr. 481/1999 anvendes på de i artikel 1
omhandlede programmer.
2.
Kommissionen udvælger efter proceduren for åbent eller
begrænset udbud det eller de organer, der skal evaluere resultaterne af de gennemførte foranstaltninger.

1.
Programmerne indgives senest den 15. august 2001 til
det ansvarlige organ i den medlemsstat, hvor den organisation,
der har forelagt programmet, har hjemsted.

3.
Kommissionen finansierer fuldt ud foranstaltningerne i
foregående stykke.

I programmerne angives det gennemførelsesorgan, som den
organisation, der har forelagt programmet, har udpeget efter en
konkurrence, som kontrolleres af medlemsstaten.

Artikel 8

Organet undersøger programmet og sender det sammen med
en begrundet udtalelse til Kommissionen senest den 10.
september 2001.
2.
I hver begrundet udtalelse undersøger medlemsstaten
programmerne ud fra følgende kriterier:

Medlemsstaterne underretter så hurtigt som muligt og under
alle omstændigheder inden den 15. august 2001
Kommissionen om de initiativer, der er taget på nationalt plan,
til information af forbrugerne på markedet for de pågældende
produkter. Derefter underretter de med regelmæssige
mellemrum Kommissionen om alle nye foranstaltninger, der
måtte blive truffet med henblik herpå.
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Artikel 9

3.
Programmerne forelægges Kommissionen senest den 10.
september 2001.

1.
Hver medlemsstat kan med henblik på at opnå, at Fællesskabet finansierer 60 % af de faktiske udgifter til foranstaltningerne, forelægge Kommissionen et program med informationsforanstaltninger, der skal supplere og udvikle de foranstaltninger, som Kommissionen gennemfører, og de i artikel 4
omhandlede foranstaltninger. Programmet skal varetage EFdimensionen af den fremlagte information.

Efter at have informeret de i artikel 13 i forordning (EF) nr.
2826/2000
omhandlede
forvaltningskomitéer
træffer
Kommissionen senest den 20. oktober 2001 beslutning om de
udvalgte programmer.

Medlemsstaterne finansierer den resterende del af programmerne.
2.

De i stk. 1 nævnte programmer kan omfatte følgende:

— afholdelse af konferencer og seminarer om fødevaresikkerhed og oksekøds næringsværdi
— oprettelse af passende informationsnet som f.eks. Internet
og gratis telefonnumre.

Artikel 10
For de i henhold til artikel 9 udvalgte programmer indgår
Kommissionen og den pågældende medlemsstat en aftale om
rettigheder og forpligtelser som følge af Kommissionens finansieringsbeslutning.
Artikel 11
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes til den 31. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
RETNINGSLINJER FOR OPLYSNINGSPROGRAMMET
I. FORMÅL
Formålet med oplysningsprogrammet er at genoprette tilliden til oksekød gennem koordinerede bestræbelser i de
berørte medlemsstater. Programmet skal være fleksibelt. Dets formål og generelle strukturer skal være fælles for alle,
men den særlige kombination af bestanddele og timing vil variere fra medlemsstat til medlemsstat, efterhånden som
situationen udvikler sig. Der er behov for gennemførthed, men ikke ensartethed. Programmet omfatter hele oksekødsmarkedet.
Det organ, der er ansvarlig for programmet, skal altid været udpeget i hver medlemsstat. En kontaktperson skal stå til
rådighed.
Der bør tages hensyn til forbrugernes bekymringer, og de bør informeres om sikkerheden med hensyn til oksekød.
Informationskampagne
Den skal koncentrere sig om at genoprette forbrugernes tillid. De skal vide, at der findes EF- og nationale forskrifter
med regler om sikkerhed (f.eks. sporbarhed, mærkning) og effektiv kontrol i hele produktionskæden.
Kampagnen gennemføres på tre niveauer: europæisk niveau, nationale myndigheder og den private sektor.
Der skal redegøres for indholdet af de nationale og private mærker, der eventuelt anvendes.
I alt materiale henvises der til europæiske og nationale websteder.
II. VIGTIGSTE SPØRGSMÅL
—
—
—
—

Oksekød er nærende og under kontrol.
Der er indført skærpede sikkerhedsforanstaltninger, herunder kontrol.
De mærker, der er indført for oksekød, skaber sikkerhed.
Flere oplysninger står til rådighed, hvis forbrugerne ønsker dem.

III. VIGTIGSTE MÅLGRUPPER
A) Individuelle forbrugere:
— Den vigtigste forbrugermålgruppe, der skal nås, er 25-45 årige byboende kvinder med børn. Disse kvinder
udgør kernen af købere på fødevaremarkedet.
— En sekundær målgruppe er enlige kvinder og mænd på under 35 år og par med midler til at købe og motiveret
til at vælge dette produkt på grund af dets bekvemme og behagelige karakter.
B) Institutioner: skoler, hospitaler, cateringvirksomheder osv.
Endvidere er specialpresse og forbrugerforeninger direkte involveret som opinionsforstærkere.
IV. VIGTIGSTE INSTRUMENTER
— e-værktøjer (Internet)
— telefoninformationslinjer
— kontakter med medier (f.eks. forbrugerjournalister, videnskabs- og specialpressen), konferencer, spørgsmål-og-svarmøder med uafhængige fødevareeksperter. I disse møder deltager handlende, forbrugergrupper og andre institutionelle markedsgrupper
— trykte medier (f.eks. forbrugerblade, regional presse, foldere, brochurer osv.)
— visuelle medier, f.eks. plakatreklamering, reklamemateriale på salgssteder, fjernsyn
— radio.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1359/2001
af 4. juli 2001
om fastsættelse for juni 2001 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
telsen af omregningskurser som følge af indførelsen af
den agromonetære ordning for euroen fra samme dato
dog begrænses til de specifikke vekselkurser mellem euro
og de nationale valutaer for de medlemsstater, som ikke
har vedtaget den fælles valuta.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (2),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/1999 (3), særlig
artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af 13.
september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (4), omregnes til national valuta ved hjælp af en
specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det
pro rata-beregnede gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i oplagringsmåneden. Den
specifikke landbrugsomregningskurs skal fastsættes hver
måned for den foregående måned. For de refusionsbeløb,
der skal anvendes fra den 1. januar 1999, bør fastsæt-

(1)

(2)

Anvendelsen af disse bestemmelser fører for juni 2001
til fastsættelse af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i nationale valutaer som
angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den specifikke vekselkurs, der anvendes til at omregne refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf. artikel 8 i forordning (EF)
nr. 2038/1999, til nationale valutaer, fastsættes for juni 2001
som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001.
Den anvendes fra den 1. juni 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

349
159
195
252

af
af
af
af

24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
25.9.1999, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. juli 2001 om fastsættelse for juni 2001 af den specifikke vekselkurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Specifikke vekselkurser

1 EUR =

7,45422
9,20536
0,608097

danske kroner
svenske kroner
pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2001
af 3. juli 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 6. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 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.
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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)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.30

Spiseløg (bortset fra sætteløg)
0703 10 19

a)
b)
c)

48,60
288,95
447,71

668,73
318,78
1 960,45

95,05
38,27
29,31

361,79
94 099,62

16 559,90
107,10

8 086,09
9 743,10

1.40

Hvidløg
0703 20 00

a)
b)
c)

146,47
870,85
1 349,32

2 015,41
960,75
5 908,41

286,46
115,35
88,33

1 090,35
283 597,14

49 908,19
322,77

24 369,84
29 363,74

1.50

Porrer
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

52,40
311,56
482,74

721,04
343,72
2 113,81

102,49
41,27
31,60

390,09
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
509,27

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
33,34

411,53
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
320,18
496,09

740,99
353,23
2 172,30

105,32
42,41
32,48

400,88
104 268,14

18 349,39
118,67

8 959,89
10 795,96

1.90

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

a)
b)
c)

74,29
441,71
684,40

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
44,80

553,04
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
378,27
586,10

875,43
417,32
2 566,42

124,43
50,10
38,37

473,61
123 185,50

21 678,51
140,20

10 585,48
12 754,66

1.110

Hovedsalat
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
832,44

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
54,50

672,68
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
332,96
515,90

770,58
367,34
2 259,03

109,53
44,10
33,77

416,89
108 431,12

19 082,00
123,41

9 317,62
11 226,99

1.140

Radiser
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

138,63
824,26
1 277,13

1 907,59
909,35
5 592,32

271,14
109,18
83,61

1 032,02
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)

409,35
2 433,91
3 771,17

5 632,83
2 685,18
16 513,29

800,63
322,39
246,88

3 047,39 139 487,27
792 619,29
902,10

68 110,72
82 068,05

L 182/42
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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

5.7.2001

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)

232,69
1 383,53
2 143,68

3 201,92
1 526,36
9 386,80

455,11
183,26
140,34

1 732,26
450 556,09

79 290,07
512,79

38 716,82
46 650,72

a)
b)
c)

144,43
858,74
1 330,56

1 987,40
947,40
5 826,28

282,48
113,75
87,11

1 075,19
279 654,90

49 214,42
318,28

24 031,08
28 955,56

Valskbønner
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 453,18

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

308,51
124,23
95,13

1 174,28
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)

518,28
3 081,52
4 774,61

7 131,62
3 399,66
20 907,17

1 013,66
408,17
312,57

1.200.2

— Andre tilfælde
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

210,45
1 251,28
1 938,77

2 895,86
1 380,46
8 489,55

411,61
165,74
126,92

1 566,68
407 488,80

71 710,97
463,77

35 016,00
42 191,52

1.210

Auberginer
0709 30 00

a)
b)
c)

65,34
388,52
601,99

899,17
428,64
2 636,01

127,80
51,46
39,41

486,45
126 525,56

22 266,31
144,00

10 872,49
13 100,50

1.220

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

a)
b)
c)

135,14
803,51
1 244,98

1 859,57
886,46
5 451,53

264,31
106,43
81,50

1 006,04
261 667,53

46 048,95
297,81

22 485,40
27 093,14

1.230

Kantareller
0709 51 30

a)
b)
c)

717,35
4 265,18
6 608,61

9 870,98
4 705,52
28 937,92

1 403,02
564,96
432,64

1.240

Sød peber
0709 60 10

a)
b)
c)

131,35
780,96
1 210,04

1 807,39
861,59
5 298,56

256,89
103,44
79,22

977,81
254 324,80

44 756,76
289,45

21 854,44
26 332,87

1.270

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

a)
b)
c)

61,02
362,79
562,11

839,60
400,24
2 461,39

119,34
48,05
36,80

454,23
118 143,84

20 791,27
134,46

10 152,24
12 232,65

2.10

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

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 625,82

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

345,16
138,99
106,44

1 313,79
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)

94,75
563,36
872,89

1 303,80
621,52
3 822,23

185,32
74,62
57,14

705,36
183 462,74

32 286,27
208,80

15 765,17
18 995,79

3 858,25 176 602,24 86 233,72
1 003 520,53
1 142,13 103 904,83

5 340,26 244 437,83 119 357,40
1 388 987,93
1 580,84 143 816,24
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DA

Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

L 182/43

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)

182,65
1 085,97
1 682,64

2 513,28
1 198,09
7 367,98

357,23
143,85
110,15

1 359,70
353 654,87

62 237,14
402,50

30 389,99
36 617,54

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

95,12
565,53
876,25

1 308,82
623,92
3 836,96

186,03
74,91
57,36

708,08
184 169,87

32 410,71
209,61

15 825,94
19 069,01

2.60

Appelsiner, friske:

2.60.1

— Blod- og halvblodappelsiner
0805 10 10

a)
b)
c)

57,00
338,91
525,11

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
34,38

424,33
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)

77,39
460,12
712,92

1 064,86
507,62
3 121,75

151,35
60,95
46,67

576,09
149 840,38

26 369,31
170,54

12 875,96
15 514,52

a)
b)
c)

66,27
394,00
610,47

911,83
434,67
2 673,14

129,60
52,19
39,96

493,31
128 307,90

22 579,97
146,03

11 025,65
13 285,04

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)

73,68
438,10
678,81

1 013,90
483,33
2 972,38

144,11
58,03
44,44

548,53
142 670,76

25 107,58
162,38

12 259,87
14 772,18

2.70.2

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

68,04
404,55
626,82

936,25
446,31
2 744,73

133,08
53,59
41,04

506,52
131 744,20

23 184,70
149,94

11 320,94
13 640,84

2.70.3

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

88,40
525,59
814,36

1 216,37
579,85
3 565,93

172,89
69,62
53,31

658,06
171 160,85

30 121,35
194,80

14 708,06
17 722,05

2.70.4

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

a)
b)
c)

63,18
375,62
582,00

869,31
414,40
2 548,49

123,56
49,75
38,10

470,30
122 324,44

21 526,98
139,22

10 511,49
12 665,51

2.85

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

a)
b)
c)

120,39
715,83
1 109,14

1 656,67
789,74
4 856,71

235,47
94,82
72,61

896,27
233 116,65

41 024,49
265,32

20 031,99
24 136,97

2.90

Grapefrugter, friske:

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

73,28
435,68
675,06

1 008,30
480,66
2 955,95

143,32
57,71
44,19

545,50
141 882,12

24 968,80
161,48

12 192,10
14 690,52

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

73,81
438,87
680,00

1 015,69
484,18
2 977,61

144,37
58,13
44,52

549,49
142 922,09

25 151,81
162,66

12 281,47
14 798,20

2.100

Druer til spisebrug
0806 10 10

a)
b)
c)

222,59
1 323,47
2 050,62

3 062,92
1 460,10
8 979,30

435,35
175,30
134,24

1 657,06
430 996,47

75 847,92
490,53

37 036,04
44 625,51

L 182/44
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DA

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

5.7.2001

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
287,18
444,96

664,62
316,83
1 948,42

94,47
38,04
29,13

359,56
93 521,84

16 458,22
106,44

8 036,44
9 683,28

a)
b)
c)

51,92
308,70
478,31

714,43
340,57
2 094,45

101,55
40,89
31,31

386,51
100 531,14

17 691,74
114,42

8 638,76
10 409,03

a)
b)
c)

102,47
609,27
944,02

1 410,04
672,17
4 133,69

200,42
80,70
61,80

762,84
198 412,30

34 917,13
225,82

17 049,81
20 543,67

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)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Andre varer
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

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)

190,03
1 129,90
1 750,70

2 614,94
1 246,55
7 665,98

371,68
149,66
114,61

1 414,70
367 958,68

64 754,36
418,78

31 619,13
38 098,56

2.205

Hindbær
0810 20 10

a)
b)
c)

362,76
2 156,88
3 341,94

4 991,71
2 379,56
14 633,77

709,50
285,70
218,78

2 700,54 123 611,02
702 404,40
799,42

60 358,45
72 727,17

2.210

Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)
0810 40 30

a)
b)
c)

2 145,22
12 754,90
19 762,84

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

4 195,69
1 689,50
1 293,78

2.220

Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

92,89
552,29
855,74

1 278,18
609,31
3 747,15

181,68
73,16
56,02

15 969,88 730 983,71 356 934,57
4 153 725,13
4 727,44 430 078,00

691,51
179 858,76

31 652,03
204,70

15 455,48
18 622,63

5.7.2001
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DA

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 182/45

Enhedsværdibeløb/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

a)
b)
c)

199,46
1 185,94
1 837,53

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

390,11
157,09
120,29

a)
b)
c)

527,26
3 134,94
4 857,38

7 255,24
3 458,59
21 269,58

1 031,23
415,25
317,99

a)
b)
c)

387,60
2 304,56
3 570,75

5 333,47
2 542,48
15 635,69

758,08
305,26
233,76

DKK
ITL

1 484,86
386 208,41

GRD
NLG

67 966,00
439,55

ESP
PTE

33 187,35
39 988,14

3 925,13 179 663,57 87 728,55
1 020 916,17
1 161,93 105 705,98
2 885,44 132 074,26
750 495,73
854,16

64 491,00
77 706,56

L 182/46

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5.7.2001

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1361/2001
af 4. juli 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 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 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
212,67
264,00
264,00
264,00
212,67
(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
70,09
88,06
88,06
88,06
70,09
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
101,99
127,66
127,66
127,66
101,99
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
159,50
198,00
198,00
198,00
159,50
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)

212,67

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

338,76

270,34

241,26

268,81

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

205,95

233,50

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

35,31

35,31

—

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. 1362/2001
af 4. juli 2001
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2000 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1301/2001 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 1337/2001 (6).

(1)

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst
5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er
derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning
(EF) nr. 1301/2001 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1301/2001 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
193
161
256
177
180

af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
30.6.2001, s. 3.
3.7.2001, s. 23.
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BILAG I

»BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Told ved indførsel pr. landevej,
flod eller hav fra havne
ved Middelhavet, Sortehavet
eller Østersøen (EUR/t)

Told ved indførsel ad luftvejene,
pr. hav fra andre havne (2)
(EUR/t)

Hård hvede af god kvalitet af middelgod kvalitet

0,00

0,00

Hård hvede af middelgod kvalitet (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

0,00

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd (3)

0,00

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

0,00

af ringe kvalitet

32,86

22,86

1002 00 00

Rug

21,16

11,16

1003 00 10

Byg, til udsæd

21,16

11,16

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

21,16

11,16

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

67,72

57,72

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

67,72

57,72

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

45,87

35,87

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er
fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 eller 8 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.«
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 29.6.2001 til 3.7.2001)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

133,49

129,53

108,26

90,10

205,22 (**)

195,22 (**)

115,02 (**)

19,10

5,29

12,20

—

—

—

—

—

—

—

Præmie for Golfen (EUR/t)

—

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,29

—

—

(*) Negativ præmie (»discount«) på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 21,72 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 30,85 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1363/2001
af 4. juli 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1327/2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt
sukker, der anvendes i den kemiske industri
(EF) nr. 1327/2001, som begrænser restitutionsbevisernes gyldighedsperiode, bør derfor ophæves.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen
bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning
af lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Der bør
derfor tages hensyn hertil ved fastsættelsen af de restitutioner, der ydes, når forarbejdningen af basisproduktet
foregår efter den 30. september 2001.

(5)

For at undgå forskelsbehandling af restitutionsbeviser,
der er ansøgt før og efter datoen for denne forordnings
ikrafttrædelse, bør forordningen finde anvendelse på de
restitutionsbeviser, der er ansøgt fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1327/2001.

(6)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ifølge artikel 15 i Kommissionens forordning (EF) nr.
1265/2001 af 27. juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 for så
vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter
fra sukkersektoren, der anvendes i den kemiske industri (2), er restitutionsbeviset gyldigt fra dagen for modtagelsen af ansøgningen og indtil udgangen af den femte
måned efter den måned, hvori ansøgningen om produktionsrestitution blev modtaget.
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1327/2001 af
29. juni 2001 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri (3), blev produktionsrestitutionen for hvidt sukker, jf.
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsat til
33,936 EUR pr. 100 kg netto, og samtidig blev restitutionsbevisets gyldighedsperiode begrænset til den 30.
september 2001 for at undgå forskelsbehandling af de
erhvervsdrivende, der udnytter licenserne indtil den 30.
september 2001, og dem, der udnytter dem efter denne
dato.
For at gøre det muligt for de erhvervsdrivende at indgå
kontrakter efter den 30. september 2001 under anvendelse af et restitutionsbevis, som der er ansøgt om i juli
2001, bør produktionsrestitutionen fastsættes for de
beviser, der er ansøgt om i juli 2001, hvis det basisprodukt, hvortil der ydes produktionsrestitution, forarbejdes
efter den 30. september 2001. Artikel 2 i forordning

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1327/2001 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 indsættes som stk. 2:
»Hvis det basisprodukt, hvortil der ydes produktionsrestitution som fastsat i stk. 1, forarbejdes efter den 30. september
2001, reduceres denne produktionsrestitution med 2 EUR
pr. 100 kg netto.«
2) Artikel 2 ophæves.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001. Den finder
anvendelse på restitutionsbeviser, der er ansøgt fra den 1. juli
2001

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.
(3) EFT L 177 af 30.6.2001, s. 68.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1364/2001
af 4. juli 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1310/2001 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i
uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen
bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning
af lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Der bør
derfor tages hensyn hertil ved fastsættelsen af de restitutioner, der ydes, når eksporten foregår efter den 30.
september 2001.

(5)

For at undgå forskelsbehandling af eksportlicenser, der
er udstedt før og efter datoen for denne forordnings
ikrafttrædelse, bør forordningen finde anvendelse på de
licenser, der er udstedt fra datoen for ikrafttrædelsen af
forordning (EF) nr. 1310/2001.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ifølge artikel 6, stk. 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/95 af 27. juni 1995 om særlige
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importog eksportlicenser for sukkersektoren (2) er eksportlicenser for de sammesteds omhandlede produkter gyldige
fra udstedelsesdatoen indtil udløbet af den tredje kalendermåned efter denne dato.
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1310/2001 af
29. juni 2001 om fastsættelse af restitutioner ved
udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre
produkter inden for sukkersektoren (3) blev der fastsat
eksportrestitutioner for disse produkter fra den 1. juli
2001, og samtidig blev eksportlicensernes gyldighedsperiode begrænset til den 30. september 2001 for at undgå
forskelsbehandling af de eksportører, der udnytter licenserne indtil den 30. september 2001, og dem, der
udnytter dem efter denne dato.
For at gøre det muligt for eksportørerne at indgå
kontrakter efter den 30. september 2001 under anvendelse af en eksportlicens udstedt i juli 2001 bør eksportrestitutionen fastsættes for de licenser, der er udstedt i
juli 2001, hvis de anvendes efter den 30. september
2001. Artikel 2 i forordning (EF) nr. 1310/2001, som
begrænser eksportlicensernes gyldighedsperiode, bør
derfor ophæves.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1310/2001 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 indsættes som stk. 2:
»Hvis en eksportlicens, hvis restitutionsbeløb er fastsat efter
stk. 1, anvendes efter den 30. september 2001, reduceres
nævnte beløb med 2 EUR/100 kg netto, udtrykt i hvidt
sukker-ækvivalent.«
2) Artikel 2 ophæves.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001. Den finder
anvendelse på eksportlicenser, der er udstedt fra den 1. juli
2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.
(3) EFT L 177 af 30.6.2001, s. 23.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1365/2001
af 4. juli 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1289/2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt
sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Forordning (EF) nr. 1260/2001 indeholder ingen
bestemmelser om forlængelse af ordningen for udligning
af lageromkostninger fra den 1. juli 2001. Der bør
derfor tages hensyn hertil ved fastsættelsen af de restitutioner, der ydes, når eksporten foregår efter den 30.
september 2001.

(5)

For at undgå forskelsbehandling af eksportlicenser, der
er udstedt før og efter datoen for denne forordnings
ikrafttrædelse, bør forordningen finde anvendelse på de
licenser, der er udstedt fra datoen for ikrafttrædelsen af
forordning (EF) nr. 1289/2001.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ifølge artikel 6, stk. 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1464/95 af 27. juni 1995 om særlige
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importog eksportlicenser for sukkersektoren (2) er eksportlicenser for de sammesteds omhandlede produkter gyldige
fra udstedelsesdatoen indtil udløbet af den tredje kalendermåned efter denne dato.
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1289/2001 af
28. juni 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand (3) blev
der fastsat eksportrestitutioner for disse produkter fra
den 29. juni 2001, og samtidig blev eksportlicensernes
gyldighedsperiode begrænset til den 30. september 2001
for at undgå forskelsbehandling af de eksportører, der
udnytter licenserne indtil den 30. september 2001, og
dem, der udnytter dem efter denne dato.
For at gøre det muligt for eksportørerne at indgå
kontrakter efter den 30. september 2001 under anvendelse af en eksportlicens udstedt i juli 2001 bør eksportrestitutionen fastsættes for de licenser, der er udstedt i
juli 2001, hvis de anvendes efter den 30. september
2001. Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1289/2001,
som begrænser eksportlicensernes gyldighedsperiode,
bør derfor ændres.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1289/2001 affattes artikel 1 stk. 2
således:
»Hvis en eksportlicens, hvis restitutionsbeløb er fastsat efter
stk. 1, anvendes efter den 30. september 2001, reduceres
nævnte beløb med 2 EUR/100 kg netto, udtrykt i hvidt
sukker-ækvivalent.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juli 2001. Den finder
anvendelse på eksportlicenser, der er udstedt fra den 29. juni
2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.
(3) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 35.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 25. juni 2001
om beskikkelse af en belgisk suppleant til Regionsudvalget
(2001/501/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til Rådets afgørelse af 26. januar 1998 (1) om beskikkelse af medlemmerne af og
suppleanterne til Regionsudvalget,
i betragtning af, at der er blevet en plads ledig i Regionsudvalget, efter at Annemie NEYTS-UYTTEBROECK er
trådt tilbage som suppleant, hvilket Rådet blev underrettet om den 11. juni 2001,
under henvisning til indstillingen fra den belgiske regering —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Som suppleant til Regionsudvalget beskikkes Guy VAN HENGEL som efterfølger for Annemie NEYTSUYTTEBROECK for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2002.
Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2001.
På Rådets vegne
A. LINDH

Formand

(1) EFT L 28 af 4.2.1998, s. 19.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. juni 2001
om midlertidig handel med frø af en art, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF
(meddelt under nummer K(2001) 1294)
(EØS-relevant tekst)

(2001/502/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni
1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (1), senest
ændret ved direktiv 98/96/EF (2), særlig artikel 16,

Medlemsstaterne tillader indtil den 30. juni 2001 på de i bilaget
fastsatte betingelser handel i hele EF med frø af sojabønne, som
ikke opfylder kravene i direktiv 69/208/EØF med hensyn til
mindste spireevne, hvis følgende betingelser er opfyldt:

under henvisning til meddelelse fra Italien om forsyningsvanskeligheder med hensyn til frø, og

a) frøet blev først bragt i handelen af en person, der har fået
tilladelse hertil efter artikel 2
b) spireevnen er mindst 70 %.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I Italien er mængden af frø af sojabønne, der opfylder
kravene i direktiv 69/208/EØF med hensyn til spireevne,
utilstrækkelig og kan således ikke dække dette lands
behov.
Det er umuligt at dække dette behov tilfredsstillende
med frø, som opfylder alle krav i nævnte direktiv, fra
andre medlemsstater eller fra tredjelande.
Medlemsstaterne bør derfor i en periode, der udløber
den 30. juni 2001, tillade handel med frø, der opfylder
mindre strenge krav.
Desuden bør Italien fungere som koordinator for at
sikre, at den samlede mængde, der er omfattet af tilladelsen, ikke overstiger maksimumsmængden i henhold
til denne beslutning.
De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

(1) EFT L 169 af 10.7.1969, s. 3.
(2) EFT L 25 af 1.2.1999, s. 27.

Artikel 2
En frøproducent, der ønsker at benytte sig af en undtagelse
vedrørende handel med frø i artikel 1, skal indgive ansøgning
til den medlemsstat, hvor han er etableret.
Den pågældende medlemsstat giver producenten tilladelse til at
bringe frøet i handelen, medmindre
a) den har velbegrundet tvivl om, at producenten kan bringe
den mængde frø, han har søgt om tilladelse for, i handelen,
eller
b) den samlede mængde, der tillades bragt i handelen ifølge
den pågældende undtagelse, så ville overstige den maksimumsmængde, der er anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3
Ved anvendelsen af artikel 1 yder medlemsstaterne hinanden
administrativ bistand.
Italien (som har givet meddelelse om forsyningsvanskeligheder
med hensyn til frø) fungerer som koordinator af de tilladelser,
der skal gives efter artikel 2, for at sikre, at den samlede
mængde ikke overstiger maksimumsmængden i bilaget.
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Artikel 5

En medlemsstat, der modtager en ansøgning efter artikel 2,
underretter straks den koordinerende medlemsstat om den
mængde, der er omfattet af ansøgningen. Den koordinerende
medlemsstat meddeler straks den medlemsstat, der har givet
underretning, om imødekommelsen af ansøgningen vil resultere i, at maksimumsmængden overskrides.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2001.

Artikel 4

På Kommissionens vegne

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige
medlemsstater om, hvor store mængder frø der er mærket og
tilladt bragt i handelen i hele EF i henhold til denne beslutning.

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

BILAG

Art

Sortstype

Maksimumsmængde
(tons)

Med hensyn til artikel 1

Glycine max.

Cresir, Fax, Maple Glen, Sirio, Susan, Tir, Venus

340

L 182/58

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5.7.2001

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 22. juni 2001
om den information og offentlige omtale, der skal gennemføres af de lande, som modtager støtte
fra det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA)
(2001/503/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af
21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesdokument (ISPA) (1), særlig artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1267/1999
skal de modtagerlande, der er ansvarlige for gennemførelsen af foranstaltninger, hvortil Fællesskabet har ydet
støtte under ISPA, sørge for, at foranstaltningerne offentliggøres på passende måde, således:
a) at offentligheden gøres opmærksom på Fællesskabets
rolle i forbindelse med foranstaltningerne
b) at de potentielle støttemodtagere og erhvervsorganisationerne gøres opmærksom på de muligheder, som
foranstaltningerne frembyder.

(2)

(3)

Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1267/1999
skal modtagerlandene bl.a. sikre, at der opsættes fuldt
synlige skilte med EF-symboler og med angivelse af, at
foranstaltningen samfinansieres af Fællesskabet, samt at
repræsentanter for fællesskabsinstitutionerne er til stede
ved de vigtigste offentlige arrangementer, der er
forbundet med fællesskabsstøtten under ISPA.
Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1267/1999
skal medlemsstaterne årligt underrette Kommissionen
om, hvilke initiativer der er taget med hensyn til information og offentlig omtale.

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73.

(4)

Efter artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1267/1999
vedtager Kommissionen nærmere bestemmelser om
information og offentlig omtale.

(5)

Det i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1267/1999
omhandlede Forvaltningsudvalg for ISPA er blevet hørt
om de nærmere bestemmelser om information og
offentlig omtale. De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med forvaltningsudvalgets
udtalelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
De nærmere bestemmelser om information og offentlig omtale
vedrørende støtte fra det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument i henhold til forordning (EF) nr. 1267/1999 er fastsat i
bilaget.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2001.
På Kommissionens vegne
Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
INFORMATIONS- OG REKLAMEKRAV

Regler for information og reklame om støtte fra det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument
1. FORMÅL OG ANVENDELESOMRÅDE
Informations- og reklameforanstaltninger vedrørende støtte fra ISPA skal:
— øge offentlighedens kendskab til og gennemsigtigheden af EF's aktiviteter
— underrette potentielle modtagere og erhvervsorganisationer om ISPA's muligheder.
Information og reklame vedrører alle foranstaltninger, som ISPA yder finansiel støtte til.
Formålet med informations- og reklameforanstaltningerne er at informere den brede offentlighed og potentielle og
endelige modtagere, herunder:
— regionale, lokale og andre offentlige myndigheder
— arbejdsmarkedets parter
— ikke-statslige organisationer
— projektoperatører og -promotorer
— alle andre interesserede parter
om de muligheder, som ISPA tilbyder.
2. GENERELLE PRINCIPPER
Det organ, der er ansvarlig for gennemførelsen af et ISPA-projekt (i det følgende benævnt »det ansvarlige organ«) står til
regnskab for alle reklameforanstaltninger på stedet. Reklame gennemføres i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene, der underrettes om de foranstaltninger, som gennemføres med henblik herpå.
Det ansvarlige organ tager alle relevante administrative skridt til at sikre, at ordningerne gennemføres effektivt, og at der
samarbejdes med Kommissionens tjenestegrene.
Informations- og reklameforanstaltninger gennemføres rettidigt, når der er truffet afgørelse om at yde støtte fra ISPA.
Kommissionen forbeholder sig ret til at indlede en procedure med henblik på at nedskære, suspendere eller annullere
støtten fra ISPA, hvis et modtagerland ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til dette bilag. I sådanne tilfælde anvendes
proceduren i bilag III, stk. 1, afsnit VIII, til den ISPA-finansieringsaftale, der er indgået med hvert modtagerland.
3. RETNINGSLINJER FOR INFORMNTIONS- OG REKLAMEAKTIVITETER
Uanset de nærmere regler i punkt 4 anvendes følgende principper i forbindelse med alle informations- og reklameforanstaltninger:
3.1. Medier
Det ansvarlige organ underretter på den mest hensigtsmæssige måde medierne om foranstaltninger, der medfinansieres af
ISPA. EF's andel skal på rimelig vis fremgå af denne information.
Med henblik herpå skal der ved den formelle iværksættelse af projekter og vigtige etaper af deres gennemførelse
gennemføres informationsforanstaltninger, især i de regionale medier (presse, radio og fjernsyn). Der skal sikres et
passende samarbejde med Kommissionens delegationer i de pågældende modtagerlande.
3.2. Informationsbegivenheder
Tilrettelæggerne af informationsbegivenheder som konferencer, seminarer, messer og udstillinger i forbindelse med
gennemførelsen af projekter, som medfinansieres af ISPA, skal udtrykkeligt henvise til EF's deltagelse. Lejligheden bør
benyttes til at forevise EF-flaget i mødelokaler og EF-logoet på dokumenter. Kommissionens delegationer i modtagerlandene deltager om nødvendigt i forberedelsen og gennemførelsen af sådanne begivenheder.
3.3. Informationsmateriale
Publikationer (f.eks. brochurer og foldere) om projekter eller lignende foranstaltninger bør på forsiden indeholde en
tydelig angivelse af EF's logo, hvis et nationalt, regionalt eller lokalt logo anvendes.
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Hvis publikationen indeholder et forord, bør det underskrives af både den person, der er ansvarlig for modtagerlandet, og
på Kommissionens vegne af den ansvarlige kommissær eller en udpeget repræsentant for at tydeliggøre EF's deltagelse. I
sådanne publikationer henvises der til det organ, der er ansvarlig for informationen af de interesserede parter.
Ovennævnte principper gælder også for audiovisuelt materiale og materiale på websteder.

4. MODTAGERLANDENES FORPLIGTELSER
I forbindelse med information og reklame anvendes der en række sammenhængende foranstaltninger, der fastlægges af det
ansvarlige organ i samarbejde med Kommissionen for hele projektets varighed. Modtagerlandene skal sørge for, at
Kommissionens repræsentanter, herunder dens delegationer, på passende vis er inddraget i de vigtigste offentlige
aktiviteter i forbindelse med ISPA.
Når projekter gennemføres, træffer det ansvarlige organ følgende foranstaltninger til at angive ISPA's deltagelse i
projekterne:
a) Projekt-relateret information
Der skal træffes informations- og reklameforanstaltninger på stedet for at gøre den brede offentlighed bekendt med
støtten fra EF gennem ISPA. Det ansvarlige organ bør på passende vis offentliggøre indholdet af projekterne og sikre
sig, at sådanne dokumenter tilsendes lokale og regionale medier og holdes til rådighed for interesserede parter.
Foranstaltninger på stedet bør omfatte:
—

reklametavler, der opstilles på de pågældende steder

—

fastblivende mindeplader for infrastrukturer, som den brede offentlighed har adgang til

idet begge kategorier opsættes efter de særlige regler for information på stedet, der redegøres for i det følgende.
b) Generel ISPA-relateret information
I tilknytning til litra a) udarbejder den nationale ISPA-koordinator med regelmæssige mellemrum generelle oplysninger
om støtten fra ISPA til det pågældende land, idet gennemførelsen af projekter og opnåede resultater fremhæves.
Generelle oplysninger bør udarbejdes mindst en gang om året og stilles til rådighed for Kommissionen til dens
årsberetning. Oplysningerne fremlægges i form af brochurer af almen interesse, professionelt audiovisuelt materiale
(f.eks. videoclips) og nyhedskonferencer på passende niveau. I oplysningerne grupperes projekterne efter art og/eller
med fokus på projekter af relevant interesse. De bør sendes til nationale og regionale radio- og fjernsynsstationer, til
Kommissionen og på anmodning til andre interesserede parter, jf. stk. 1.

5. OVERÅGNINGSKOMITÉERNES ARBEJDE
—

Kommissionens repræsentanter i overvågningskomitéerne skal i samarbejde med den nationale ISPA-koordinator
sørge for, at der er overensstemmelse med de for reklame vedtagne bestemmelser, herunder for reklametavler og
mindeplader (jf. særlige regler nedenfor).

—

Information om reklameforanstaltninger og passende beviser (f.eks. fotos) sendes af det ansvarlige organ til
formanden for overvågningskomitéen. Kopier af sådant materiale sendes til Kommissionen.

—

Formanden for komitéen tilsender Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde årsberetningen.

—

Overvågningskomitéerne sikrer sig, at der findes passende information om deres arbejde. Med henblik herpå
underretter hver overvågningskomité, så ofte det skønnes nødvendigt, medierne om forløbet af det eller de projekter,
som den er ansvarlig for. Formanden er ansvarlig for kontakter med medierne, og Kommissionens repræsentant
bistår ham hermed.

—

Der bør også træffes passende arrangementer i samarbejde med Kommissionen og dens delegationer i modtagerlandene, når der gennemføres vigtige begivenheder som f.eks. møder på højt plan eller indvielser.

6. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
Kommissionen kan iværksætte særlige supplerende foranstaltninger, som den finder nødvendige, efter drøftelser med den
nationale ISPA-koordinator og det ansvarlige organ.
Det ansvarlige organ kan under alle omstændigheder gennemføre supplerende foranstaltninger. Det rådfører sig med og
underretter Kommissionen om de initiativer, det tager, så Kommissionen på passende vis kan deltage i gennemførelsen.
For at lette gennemførelsen af disse bestemmelser kan Kommissionen yde passende bistand og udstede retningslinjer.
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Særlige regler for reklametavler og mindeplader

For at synliggøre ISPA-projekterne sørger modtagerlandene for, at følgende informations- og reklameforanstaltninger
overholdes:
1. REKLAMETAVLER
Der opstilles reklametavler på steder, hvor der gennemføres projekter, som støttes af ISPA. På sådanne reklametavler skal
der være plads til at angive EF's deltagelse.
Reklametavler skal have en størrelse, der svarer til projektets omfang.
Den del af reklametavlen, der er forbeholdt EF, skal opfylde følgende kriterier:
— den skal udgøre mindst 50 % af reklametavlens samlede størrelse
— den skal være forsynet med det standardiserede EF-logo og følgende tekst, der udformes som vist i vedlagte eksempel.
Hvis det ansvarlige organ ikke opstiller en reklametavle, der angiver dens egen deltagelse i finansieringen af projektet, skal
støtten fra EF angives på en særlig reklametavle. I så fald anvendes ovenstående regler om EF's andel tilsvarende.
Reklametavler fjernes senest seks måneder efter afslutningen af arbejdet og erstattes med en mindeplade jf. reglerne i
punkt 2.
2. MINDEPLADER
Fastblivende mindeplader anbringes på steder, som den brede offentlighed har adgang til. Foruden EF-logoet skal EF's
bidrag til projektet angives.
Følgende tekst bør anvendes som retningslinje for det indhold, der kræves:
»Dette projekt blev medfinansieret af EF med … %. Da arbejdet blev afsluttet i … (år), var de samlede projektudgifter på …
(national valuta), og det samlede bidrag fra EF var på … (national valuta).«
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