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

RÅDETS FÆLLES AKTION
af 20. juli 2001
om oprettelse af Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier
(2001/554/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet nåede den 10. november 2000 til principiel
enighed om oprettelsen af et institut for sikkerhedsstudier, der omfatter de relevante dele af de eksisterende
strukturer i Den Vesteuropæiske Union (WEU).

(2)

Oprettelsen af et institut for sikkerhedsstudier inden for
Den Europæiske Union vil bidrage til gennemførelsen af
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og
navnlig af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
(ESFP).

(3)

Instituttets vedtægter og opbygning skal være udformet
således, at instituttet kan opfylde Den Europæiske
Unions og medlemsstaternes behov og udføre sine
opgaver i nært samarbejde med fællesskabsinstitutionerne samt nationale og internationale institutioner.

(4)

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier
bør være en juridisk person og arbejde i fuld intellektuel
uafhængighed, men bør samtidig opretholde tætte
forbindelser med Rådet og tage behørigt hensyn til Den
Europæiske Unions og dens institutioners generelle politiske ansvar —

Artikel 2
Opgaver
Instituttet skal bidrage til udviklingen af FUSP, herunder ESFP,
ved at udføre akademisk forskning og analyser på relevante
områder. Med henblik herpå skal det bl.a. udarbejde og på ad
hoc-basis bestille forskningsrapporter, afholde seminarer, styrke
den transatlantiske dialog ved at organisere aktiviteter i lighed
med dem, der foregår i Det Transatlantiske Forum under WEU,
og opretholde et net for udvekslinger med andre forskningsinstitutter og tænketanke både inden for og uden for Den Europæiske Union. Dette net bør inddrages så bredt som muligt i
instituttets arbejde. Instituttets resultater videreformidles til den
bredest mulige kreds, bortset fra fortrolige oplysninger, der er
underlagt Rådets sikkerhedsforskrifter som fastlagt i afgørelse
2001/264/EF (1).
Artikel 3
Politisk tilsyn
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité fører i overensstemmelse med sit ansvar for FUSP, og navnlig for ESFP, politisk tilsyn med instituttets aktiviteter uden at krænke instituttets
intellektuelle frihed i forbindelse med forskning og seminarvirksomhed.
Artikel 4
Status som juridisk person

Artikel 1

Instituttet har den status som juridisk person, der er nødvendig,
for at det kan udføre sine opgaver og nå sine mål. Hver
medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at give
instituttet den retsevne og handleevne, der indrømmes juridiske
personer efter den nationale lovgivning. Instituttet kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde
som part i retssager. Instituttet arbejder ikke med gevinst for
øje.

Oprettelse

Artikel 5

1.
Herved oprettes Den Europæiske Unions Institut for
Sikkerhedsstudier (EUISS), i det følgende benævnt »instituttet«.
Det påbegynder sit virke den 1. januar 2002.

Bestyrelse

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

2.

Instituttet har hjemsted i Paris.

1.
Instituttet har en bestyrelse, der godkender dets årlige og
langsigtede arbejdsprogram og det relevante budget. Bestyrelsen
er forum for drøftelse af emner vedrørende instituttets drift og
personale.

3.

Instituttets begyndelsesinfrastruktur leveres af WEU.

(1) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.
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2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant eller i
dennes fravær dennes repræsentant varetager formandskabet
for bestyrelsen. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om bestyrelsens arbejde.

Direktøren har endvidere ansvaret for:

3.
Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, der udpeges af denne, og en repræsentant, der udpeges af
Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan være repræsenteret eller ledsaget af en suppleant. Akkrediteringsbreve, der er
behørigt påtegnet af medlemsstaten eller Kommissionen, stiles
til generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Instituttets
direktør kan deltage i bestyrelsens møder.

— den daglige administration af instituttet

4.
Instituttets direktør eller dennes repræsentant deltager
som regel i bestyrelsens møder. Generaldirektøren for Militærstaben og formanden for Militærkomitéen eller deres repræsentanter kan også deltage i bestyrelsens møder.
5.
Bestyrelsens afgørelser træffes af medlemsstaternes repræsentanter ved afstemning med kvalificeret flertal, idet stemmerne tillægges den vægt, der er fastsat i artikel 23, stk. 2,
tredje afsnit, i traktaten, jf. dog artikel 12, stk. 2, i denne fælles
aktion. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
6.
Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper eller stående udvalg med samme form som bestyrelsen
til at behandle bestemte emner eller spørgsmål under bestyrelsens overordnede ansvar og med reference til bestyrelsen.
Beslutningen om at nedsætte en gruppe eller et udvalg skal
indeholde bestemmelser om mandat, sammensætning og
varighed.
7.
Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst to
gange om året, og hvis mindst en tredjedel af medlemmerne
anmoder derom.

Artikel 6
Direktør
1.
Bestyrelsen udpeger instituttets direktør blandt medlemsstaternes statsborgere. Medlemsstaterne indstiller kandidater til
generalsekretæren/den højtstående repræsentant, som sender
indstillingerne til bestyrelsen. Direktøren udpeges for en
periode på tre år med mulighed for forlængelse én gang for en
periode på to år.
2.
Direktøren er ansvarlig for rekruttering af instituttets
øvrige personale. For så vidt angår Medlemmerne af bestyrelsen
underrettes de på forhånd om udnævnelse af forskere.

— udarbejdelse af instituttets årlige arbejdsprogram samt af
årsberetningen om instituttets aktiviteter
— forberedelse af bestyrelsens arbejde, især af udkastet til
instituttets årlige arbejdsprogram
— alle personalespørgsmål
— udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af instituttets budget
— orientering af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
om det årlige arbejdsprogram
— etablering af kontakter og et nært samarbejde med fællesskabsinstitutioner samt nationale og internationale institutioner på beslægtede områder.
4.
Inden for rammerne af instituttets godkendte arbejdsprogram og budget er direktøren bemyndiget til at indgå
kontrakter, ansætte personale, der er godkendt i budgettet, og
påføre instituttet de udgifter, der er nødvendige for dets drift.
5.
Direktøren udarbejder en årsberetning om instituttets
aktiviteter inden den 31. marts det følgende år. Beretningen
sendes til bestyrelsen og til Rådet, der fremsender den til
Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne.
6.

Direktøren står til regnskab over for bestyrelsen.

7.

Direktøren repræsenterer instituttet i retlige anliggender.

Artikel 7
Personale
1.
Instituttets personale, der består af forskere og administrativt personale, har status af kontraktansatte medarbejdere
og rekrutteres blandt medlemsstaternes statsborgere. Personalet
rekrutteres i begyndelsen efter behov blandt personalet ved
WEU's Institut for Sikkerhedsstudier.
2.
Instituttets forskere rekrutteres på grundlag af fortjeneste
og akademisk erfaring inden for FUSP og navnlig inden for
ESFP ved retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer.

Artikel 8
Bestemmelser vedrørende personalet
Bestemmelser vedrørende instituttets personale vedtages af
Rådet efter henstilling fra direktøren.

Artikel 9
3.
Direktøren sikrer udførelsen af instituttets opgaver i overensstemmelse med artikel 2. Direktøren opretholder endvidere
et højt niveau af ekspertviden og professionalisme i instituttet
samt sørger for, at opgaverne faktisk udføres og udføres effektivt.

Intellektuel frihed
Direktøren og forskerne nyder intellektuel uafhængighed i
forbindelse med instituttets forskning og seminarvirksomhed.
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Artikel 10

Artikel 14

Arbejdsprogram

Finansielle regler

Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år på
grundlag af et udkast fra instituttets direktør instituttets årlige
arbejdsprogram for det følgende år. De foranstaltninger, der
skal gennemføres i henhold til det årlige program, ledsages af
et overslag over de nødvendige udgifter.

Bestyrelsen udarbejder med samstemmende udtalelse fra Rådet
og på forslag af direktøren detaljerede finansielle regler med
angivelse navnlig af den procedure, der skal følges ved opstilling og gennemførelse af instituttets budget.
Artikel 15

Artikel 11
Budget
1.
Alle instituttets indtægter og udgifter fastlægges i et overslag for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på instituttets budget, som omfatter en
stillingsfortegnelse.
2.
Indtægterne og udgifterne på instituttets budget skal
balancere.
3.
Instituttets indtægter består af bidrag fra medlemsstaterne
i forhold til BNI-fordelingsnøglen. Der kan efter aftale med
direktøren modtages yderligere bidrag fra andre kilder med
henblik på bestemte aktiviteter.

Artikel 12
Budgetprocedure
1.
Direktøren opstiller senest den 30. juni hvert år et forslag
til budget for instituttet med angivelse af driftsudgifter, aktionsudgifter og forventede indtægter for det følgende regnskabsår
og fremlægger dette forslag for bestyrelsen. Direktøren sender
budgetforslaget til Rådet til orientering.
2.
Bestyrelsen vedtager instituttets budget med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter senest den 15.
december hvert år, idet den korrigerer det for de forskellige
bidrag, der er ydet til instituttet, og midlerne fra andre kilder.

Artikel 13
Budgetkontrol
1.
Kontrol med forpligtelser og betalinger i forbindelse med
alle udgifter og registrering og inkassering af alle indtægter
varetages af en uafhængig finansinspektør, der udpeges af
bestyrelsen.
2.
Senest den 31. marts hvert år forelægger direktøren detaljerede regnskaber for samtlige indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår, herunder en beretning om instituttets aktiviteter, for Rådet og bestyrelsen.
3.
Bestyrelsen meddeler direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet.

Privilegier og immuniteter
De privilegier og immuniteter, der er nødvendige for, at instituttet, instituttets direktør og instituttets personale kan udøve
deres hverv, fastlægges i en aftale mellem medlemsstaterne.
Artikel 16
Retligt ansvar
1.
Instituttets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den
lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.
2.
Personalets personlige ansvar over for instituttet
bestemmes af de relevante bestemmelser vedrørende instituttets
personale.
Artikel 17
Gæsteforskere
Efter aftale med direktøren kan gæsteforskere i begrænsede
perioder udstationeres ved instituttet af medlemsstater og tredjelande for at deltage i instituttets aktiviteter i overensstemmelse med artikel 2.
Artikel 18
Aktindsigt
Bestyrelsen vedtager på forslag af direktøren senest den 30. juni
2002 regler for aktindsigt i instituttets dokumenter under
hensyn til de principper og begrænsninger, der er fastlagt i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1049/2001
af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets
og Kommissionens dokumenter (1).
Artikel 19
Revision
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant forelægger
senest fem år efter denne fælles aktions ikrafttræden Rådet en
rapport om aktionens gennemførelse med henblik på en eventuel revision.
(1) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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Artikel 20
Overgangsbestemmelser
1.
Instituttets første bestyrelse og direktøren udpeges senest
den 31. juli 2001. Direktøren varetager forvaltningen af overgangen fra WEU's hjælpeorgan til den nye enhed.
2.
Den udpegede direktør forelægger et forslag til budget for
2002 senest den 15. september 2001. Bestyrelsen vedtager
budgettet senest den 15. november 2001.
3.
Instituttet træder i stedet for WEU som arbejdsgiver for
det tjenestegørende personale pr. 31. december 2001. Den nye
arbejdsgiver respekterer forpligtelser i forbindelse med eksisterende personalekontrakter som defineret i de gældende retsakter.
4.
Kontrakter, der ikke vedrører personalet, og som WEU
har underskrevet på vegne af WEU's Institut for Sikkerhedsstudier, overtages også af instituttet.

25.7.2001

5.
Budgettet for de udgifter, der afholdes af medlemsstaterne, er på 3,2 mio. EUR for regnskabsåret 2002.
Artikel 21
Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 22
Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2001.
På Rådets vegne
J. VANDE LANOTTE

Formand

25.7.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 200/5

RÅDETS FÆLLES AKTION
af 20. juli 2001
om oprettelse af et EU-satellitcenter
(2001/555/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

2.

Centret har hjemsted i Torrejón de Ardoz, Spanien.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, og

3.

Centrets infrastruktur leveres i begyndelsen af WEU.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Rådet nåede den 10. november 2000 til principiel
enighed om oprettelsen af et satellitcenter i Den Europæiske Union, der omfatter de relevante dele af de eksisterende strukturer i Den Vesteuropæiske Union (WEU).
Oprettelsen af et EU-satellitcenter er afgørende for en
styrkelse af hurtig varsling og kriseovervågning i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(FUSP), især den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).
Centrets vedtægter og opbygning skal være udformet
således, at centret kan opfylde EU's og medlemsstaternes
behov og udføre sine opgaver i tæt samarbejde med
fællesskabsinstitutioner, især Kommissionens Fælles
Forskningscenter, samt nationale og internationale institutioner. Vedtægterne og opbygningen skal være i overensstemmelse med den europæiske rumstrategi, som
Rådet godkendte den 16. november 2000.

(4)

EU-satellitcentret skal være en juridisk person, men skal
samtidig opretholde tætte forbindelser med Rådet og
tage behørigt hensyn til Den Europæiske Unions og dens
institutioners generelle politiske ansvar.

(5)

I overensstemmelse med artikel 6 i protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten
om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i
udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser
og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.
Denne bestemmelse udelukker dog ikke, at Danmark
deltager i centrets civile aktiviteter, da Danmark har
erklæret sig villig til at bidrage til at dække de af centrets
udgifter, som ikke er forsvarsrelaterede —

Artikel 2
Opgaver
1.
Centret støtter EU's beslutningstagning i forbindelse med
FUSP, især ESFP, ved at levere materiale, der tilvejebringes
gennem analyse af satellitbilleder og supplerende data,
herunder eventuelt luftfotos, i henhold til artikel 3 og 4.
2.
En medlemsstat eller Kommissionen kan indgive anmodninger til generalsekretæren/den højtstående repræsentant, som
derefter giver centret de fornødne instrukser i overensstemmelse med artikel 4, hvis centrets kapacitet tillader det.
3.
Tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget
om deltagelse i centrets aktiviteter, kan også indgive anmodninger til generalsekretæren/den højtstående repræsentant, som
derefter giver centret de fornødne instrukser i overensstemmelse med artikel 4, hvis centrets kapacitet tillader det.
4.
Internationale organisationer, såsom FN, Organisationen
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og NATO, kan
også indgive anmodninger til generalsekretæren/den
højtstående repræsentant, som derefter giver centret de
fornødne instrukser i overensstemmelse med artikel 4, hvis
centrets kapacitet tillader det.

Artikel 3
Politisk tilsyn
Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité fører i overensstemmelse med sit ansvar for FUSP, især ESFP, politisk tilsyn
med centrets aktiviteter og udformer retningslinjer til generalsekretæren/den højtstående repræsentant om centrets prioriteter.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 4
Artikel 1

Operationelle instrukser

Oprettelse

1.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant giver
centret operationelle instrukser med forbehold af centrets
bestyrelses og centrets direktørs respektive ansvarsområder
som fastsat i denne fælles aktion.

1.
Der oprettes et EU-satellitcenter, i det følgende benævnt
»centret«. Det påbegynder sit virke den 1. januar 2002.

L 200/6

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant aflægger
som led i udførelsen af sine opgaver i henhold til denne artikel
rapport til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
mindst hvert halve år.

Artikel 5
Centrets produkter
1.
De produkter, som centret tilvejebringer efter anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 1, 3 og 4, stilles til rådighed i
Generalsekretariatet
for
Rådet
for
medlemsstaterne,
Kommissionen og den anmodende part i overensstemmelse
med de gældende sikkerhedsregler. De stilles til rådighed for
tredjelande, der har godkendt bestemmelserne i bilaget, i overensstemmelse med disse.
2.
Af hensyn til åbenheden stiller generalsekretæren/den
højtstående repræsentant alle anmodninger om opgaver, der er
indgivet i henhold til artikel 2, til rådighed for medlemsstaterne
og for Kommissionen samt for tredjelande, der har godkendt
bestemmelserne i bilaget, efter de nærmere regler i disse.
3.
De produkter, som centret tilvejebringer efter anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 2, stilles til rådighed for
medlemsstaterne, Kommissionen og/eller tredjelande, der har
godkendt bestemmelserne i bilaget, efter afgørelse fra den
anmodende part.

25.7.2001

behørigt påtegnet af medlemsstaten eller Kommissionen, stiles
til generalsekretæren/den højtstående repræsentant.
4.
Centrets direktør eller dennes repræsentant deltager som
hovedregel i bestyrelsens møder. Generaldirektøren for Militærstaben og formanden for Militærkomitéen eller deres repræsentanter kan også deltage i bestyrelsens møder.
5.
Bestyrelsens afgørelser træffes af medlemsstaternes repræsentanter ved afstemning med kvalificeret flertal, idet stemmerne tildeles den vægt, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, tredje
afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, jf. dog artikel 13,
stk. 2, i denne fælles aktion. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
6.
Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst to
gange om året, og hvis mindst en tredjedel af medlemmerne
anmoder derom.
7.
Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper eller stående udvalg med samme form som bestyrelsen
til at behandle bestemte emner eller spørgsmål under bestyrelsens overordnede ansvar og med reference til bestyrelsen.
Beslutningen om at nedsætte en gruppe eller et udvalg skal
indeholde bestemmelser om mandat, sammensætning og
varighed.

Artikel 8
Artikel 6
Status som juridisk person
Centret har den status som juridisk person, der er nødvendig,
for at det kan udføre sine opgaver og nå sine mål. Hver
medlemsstat træffer foranstaltninger til at give centret den retsog handleevne, der indrømmes juridiske personer efter den
nationale lovgivning. Centret kan i særdeleshed erhverve og
afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Centret arbejder ikke med gevinst for øje.

Artikel 7
Bestyrelse
1.
Centret har en bestyrelse, der godkender dets årlige og
langsigtede arbejdsprogram og det relevante budget. Bestyrelsen
er forum for drøftelse af emner vedrørende centrets drift,
personale og udstyr.
2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant eller i
dennes fravær dennes repræsentant varetager formandskabet
for bestyrelsen. Generalsekretæren/den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om bestyrelsens arbejde.
3.
Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, der udpeges af denne, og en repræsentant, der udpeges af
Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan være repræsenteret eller ledsaget af en suppleant. Akkrediteringsbreve, der er

Direktør
1.
Bestyrelsen udpeger centrets direktør blandt medlemsstaternes statsborgere. Medlemsstaterne indstiller kandidater til
generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der sender
indstillingerne til bestyrelsen. Direktøren udpeges for en
periode på tre år med mulighed for forlængelse én gang for en
periode på to år.
2.
Direktøren udpeger centrets vicedirektør for en periode
på tre år efter godkendelse fra bestyrelsen. Direktøren er
ansvarlig for rekruttering af centrets øvrige personale.
3.
Direktøren sikrer udførelsen af centrets opgaver i overensstemmelse med artikel 2. Direktøren opretholder endvidere
et højt niveau af ekspertviden og professionalisme i centret
samt sørger for, at opgaverne faktisk udføres og udføres effektivt. Direktøren træffer de nødvendige foranstaltninger med
henblik herpå, bl.a. efter- og videreuddannelse af personale og
gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter til støtte
for centrets opgaver.
4.

Direktøren har ydermere ansvaret for:

— forberedelse af bestyrelsens arbejde, navnlig af udkastet til
centrets årlige arbejdsprogram
— den daglige administration af centret
— udarbejdelse af indtægts- og udgiftsoversigten og gennemførelse af centrets budget
— sikkerhedsaspekter
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— alle personalespørgsmål
— orientering af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
om det årlige arbejdsprogram
— etablering af et tæt samarbejde og udveksling af oplysninger
med rumrelaterede EF-tjenester, især Kommissionens Fælles
Forskningscenter
— etablering af kontakter med andre nationale og internationale ruminstitutioner.
5.
Inden for rammerne af centrets arbejdsprogram og
budget er direktøren bemyndiget til at indgå kontrakter,
ansætte personale, der er godkendt i budgettet, og påføre
centret de udgifter, der er nødvendige for dets drift.
6.
Direktøren udarbejder hvert år en beretning om centrets
aktiviteter inden den 31. marts det følgende år. Beretningen
sendes til bestyrelsen og til Rådet, der fremsender den til
Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne.
7.

Direktøren står til regnskab over for bestyrelsen.

8.

Direktøren repræsenterer centret i retlige anliggender.
Artikel 9
Personale

1.
Centrets personale, inklusive direktøren, består af
kontraktansatte medarbejdere, der rekrutteres på så bredt et
grundlag som muligt blandt statsborgere fra medlemsstaterne.
Personalet rekrutteres i begyndelsen efter behov blandt personalet ved WEU's satellitcenter
2.
Centrets personale udpeges af direktøren på grundlag af
fortjeneste og ved retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer.
3.
Bestemmelserne om centrets personale vedtages af Rådet
efter henstilling fra direktøren.
Artikel 10
Sikkerhed
1.
Centret anvender Rådets sikkerhedsforskrifter, jf. afgørelse
2001/264/EF (1).
2.
Centret sørger for en passende sikkerhed og hurtighed i
sine kommunikationer med Generalsekretariatet for Rådet,
herunder EU's Militærstab.
Artikel 11
Arbejdsprogram
Bestyrelsen vedtager senest den 30. november hvert år på
grundlag af et udkast fra centrets direktør centrets årlige
arbejdsprogram for det følgende år. De foranstaltninger, der
(1) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.
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gennemføres i henhold til det årlige program, ledsages af et
overslag over de nødvendige udgifter.

Artikel 12
Budget
1.
Alle centrets indtægter og udgifter fastlægges i et overslag
for hvert regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret, og opføres på centrets budget, som omfatter en stillingsfortegnelse.
2.
Indtægterne og udgifterne på centrets budget skal balancere.
3.
Centrets indtægter omfatter bidrag fra medlemsstaterne,
med undtagelse af Danmark, i forhold til BNI-fordelingsnøglen
og betalinger for ydelser.
4.
For anmodninger om opgaver fra en medlemsstat,
Kommissionen, internationale organisationer eller tredjelande,
der har godkendt bestemmelserne i bilaget, vil der blive
opkrævet omkostningsdækkende gebyrer efter retningslinjerne i
de i artikel 15 omhandlede finansielle regler.
5.
Uanset stk. 4 er produkter, der er tilvejebragt efter
anmodninger i henhold til artikel 2, stk. 2, gratis indtil den 31.
december 2003. Uanset artikel 5, stk. 3, stilles produkter, der
er tilvejebragt efter disse anmodninger, til rådighed for alle
medlemsstaterne og for Kommissionen samt efter afgørelse fra
den anmodende part for de tredjelande, der har godkendt
bestemmelserne i bilaget, i overensstemmelse med disse.

Artikel 13
Budgetprocedure
1.
Direktøren opstiller senest den 30. juni hvert år et forslag
til budget for centret med angivelse af driftsudgifter, aktionsudgifter og forventede indtægter for det efterfølgende regnskabsår
og fremlægger dette forslag for bestyrelsen. Direktøren sender
budgetforslaget til Rådet til orientering.
2.
Bestyrelsen vedtager centrets budget med enstemmighed
blandt medlemsstaternes repræsentanter senest den 15.
december hvert år.
3.
Hvis centrets midler under overvågning af en krise er
utilstrækkelige til at dække behovet for produkter, kan direktøren foreslå bestyrelsen et tillægsbudget.

Artikel 14
Budgetkontrol
1.
Kontrol med forpligtelser og betalinger i forbindelse med
alle udgifter og registrering og inkassering af alle indtægter
varetages af en uafhængig finansinspektør, der udpeges af
bestyrelsen.
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2.
Senest den 31. marts hvert år forelægger direktøren Rådet
(til orientering) og bestyrelsen detaljerede regnskaber for samtlige indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår samt
beretningen om centrets aktiviteter.

maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og
Kommissionens dokumenter (1).

3.
Bestyrelsen meddeler direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet.

Artikel 20

Artikel 15
Finansielle regler
Bestyrelsen udarbejder med samstemmende udtalelse fra Rådet
og på forslag af direktøren detaljerede finansielle regler med
angivelse navnlig af den procedure, der skal følges ved opstilling og gennemførelse af centrets budget.
Artikel 16
Privilegier og immuniteter
De privilegier og immuniteter, der er nødvendige, for at centret,
centrets direktør og centrets personale kan udøve deres hverv,
fastlægges i en aftale mellem medlemsstaterne.
Artikel 17
Udstationeret personale
1.
Efter aftale med direktøren kan eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen udstationeres ved centret i perioder på
højst et år for at gøre sig bekendt med dets arbejde. Kandidaterne skal være erfarne billedanalytikere med faglige kvalifikationer, der sætter dem i stand til at arbejde med digitale billeder
og til at blive integreret i centrets operationelle aktiviteter. De
nærmere bestemmelser vedrørende udstationering fastsættes af
centrets direktør.
2.
I tilfælde af en krise kan centret forstærkes med specialister, der udstationeres fra medlemsstaterne, Kommissionen eller
Generalsekretariatet for Rådet. Behovet konstateres og udstationeringsperioden fastsættes af generalsekretæren/den højtstående
repræsentant i samråd med centrets direktør.
Artikel 18
Retligt ansvar
1.
Centrets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den
lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

Danmarks stilling
Det danske medlem af bestyrelsen deltager i bestyrelsens
arbejde under fuldstændig overholdelse af artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab.
Danmark kan indgive anmodninger, som ikke er forsvarsrelaterede, til generalsekretæren/den højtstående repræsentant i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2.
Produkter, som følger af opgaverne under artikel 2, gøres
tilgængelige for Danmark på samme betingelser som for de
øvrige medlemsstater, med undtagelse af anmodninger, som er
forsvarsrelaterede, i henhold til artikel 2, stk. 2, 3 og 4, og de
deraf følgende produkter.
Danmark har ret til at udstationere personale til centret i
henhold til artikel 17.

Artikel 21
Tredjelandes deltagelse
Europæiske NATO-lande, der ikke er medlemmer af EU, og
andre lande, der har ansøgt om optagelse i EU, kan deltage i
centrets aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i
bilaget.

Artikel 22
Revision
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant forelægger
senest fem år efter denne fælles aktions ikrafttræden en rapport
for Rådet om dens gennemførelse med henblik på en eventuel
revision.

Artikel 23

2.
Personalets personlige ansvar over for centret bestemmes
af de relevante bestemmelser vedrørende centrets personale.

Overgangsbestemmelser

Artikel 19

1.
Centrets første bestyrelse udnævnes inden den 31. juli
2001, ligesom direktøren udpeges. Direktøren står for forvaltningen af overgangen fra WEU's hjælpeorgan til den nye enhed.

Aktindsigt
Bestyrelsen vedtager på forslag af direktøren senest den 30. juni
2002 regler for aktindsigt i centrets dokumenter under hensyn
til de principper og begrænsninger, der er fastlagt i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.

2.
Den udpegede direktør forelægger et forslag til budget for
2002 inden den 15. september 2001. Bestyrelsen vedtager
budgettet inden den 15. november 2001.
(1) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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3.
Centret træder i stedet for WEU som arbejdsgiver for det
tjenestegørende personale pr. 31. december 2001. Forpligtelser
i forbindelse med eksisterende personalekontrakter, som defineret i de gældende retsakter, skal respekteres af den nye
arbejdsgiver.
4.
Kontrakter, der ikke vedrører personalet, og som WEU
har underskrevet på vegne af WEU-satellitcentret, overtages
ligeledes af centret.
5.
Opgaver, der allerede er anmodet om i WEU indtil den
31. december 2001, vil blive fuldført uden udgifter for den
anmodende part.
6.
Budgettet for de udgifter for regnskabsåret 2002, der
afholdes af medlemsstaterne, er på 9,3 mio. EUR, som
omfatter et frivilligt bidrag fra Danmark.

L 200/9
Artikel 24

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 25
Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2001.
På Rådets vegne
J. VANDE LANOTTE

Formand
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BILAG
BESTEMMELSER OM TREDJELANDES DELTAGENSE I EU–SATELLITCENTRETS AKTIVITETER

Artikel 1
Formål
Disse bestemmelser vedrører omfanget af og reglerne for tredjelandes deltagelse i centrets aktiviteter.
Artikel 2
Anvendelsesområde
Tredjelande, der er omhandlet i artikel 21 i den fælles aktion, kan
— indgive nationale anmodninger om billedanalyse, der skal udføres af centret
— indstille kandidater til udstationering som billedanalytikere ved centret i en begrænset periode
— få adgang til produkter fra centret i henhold til artikel 5 i disse bestemmelser.
Artikel 3
Anmodninger om opgaver
1.
En anmodning om billedanalyseopgaver, der skal udføres af centret, kan indgives af tredjelande til
generalsekretæren/den højtstående repræsentant i henhold til artikel 2, stk. 3, i den fælles aktion.
2.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant giver derefter centret de fornødne instrukser i
henhold til artikel 4 i den fælles aktion, hvis centrets kapacitet tillader det.
3.
Tredjelande skal sammen med hver anmodning forelægge relevante supplerende data og skal godtgøre
centret i henhold til artikel 12, stk. 4, i den fælles aktion og reglerne for omkostningsdækkende gebyrer i
centrets finansielle regler. Tredjelande skal oplyse, om anmodninger om opgaver og/eller produkter skal
stilles til rådighed for andre tredjelande og internationale organisationer.
Artikel 4
Udstationering af billedanalytikere
1.
Tredjelande kan indstille kandidater til udstationering ved centret som billedanalytikere i en begrænset
periode, således at de kan gøre sig bekendt med centrets arbejde.
2.

Kandidaturer behandles efter, om der er stillinger til rådighed.

3.
Opholdet varer i første omgang seks måneder, men kan på forslag af centrets direktør eventuelt
forlænges med højst seks måneder, hvis centret har mulighed derfor. Stillingerne skal i videst muligt
omfang gå på skift mellem kandidater fra interesserede tredjelande.
4.
Kandidaterne skal være erfarne billedanalytikere med faglige kvalifikationer, der sætter dem i stand til
at arbejde med digitale billeder. Udstationerede eksperter vil normalt deltage i de af centrets operationelle
aktiviteter, hvor der anvendes kommercielle billeder.
5.
Billedanalytikere fra tredjelande skal overholde centrets relevante sikkerhedsforskrifter og underskrive
en erklæring om tavshedspligt.
6.
Tredjelande skal betale deres udstationerede billedanalytikeres løn og alle omkostninger såsom tillæg,
socialudgifter, bolig- og rejseudgifter samt eventuelle yderligere udgifter for centrets budget som fastsat i de
nærmere bestemmelser omhandlet i stk. 8.
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7.
Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med det arbejde, som udstationerede billedanalytikere fra
tredjelande udfører ved centret, dækkes over centrets budget.
8.

De nærmere bestemmelser vedrørende udstationering fastsættes af centrets direktør.
Artikel 5
Adgang til centrets produkter

1.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant underretter tredjelandene, når produkter, som der er
anmodet om i henhold til artikel 2 i den fælles aktion, stilles til rådighed i Generalsekretariatet for Rådet.
2.
Anmodninger om opgaver og produkter, der tilvejebringes i henhold til artikel 2, stk. 1, i den fælles
aktion, stilles til rådighed for tredjelande, når generalsekretæren/den højtstående repræsentant finder det
relevant for dialogen, konsultationerne og samarbejdet med EU om ESFP.
3.
Anmodninger om opgaver samt produkter fra centret, der er tilvejebragt som følge af anmodninger i
henhold til artikel 2, stk. 2, 3 og 4, i den fælles aktion, stilles til rådighed for tredjelande efter afgørelse fra
den anmodende part.
Artikel 6
Sikkerhed
Tredjelande skal i deres forbindelser med centret vedrørende dettes produkter i en brevveksling med centret
bekræfte, at de anvender de sikkerhedsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/264/EF, og dem,
som eventuelle leverandører af klassificerede data har fastsat.
Artikel 7
Rådgivende udvalg
1.
Der nedsættes et rådgivende udvalg med centrets direktør eller dennes repræsentant som formand og
bestående af repræsentanter for medlemmerne af bestyrelsen og repræsentanter for de tredjelande, der har
godkendt disse bestemmelser. Det rådgivende udvalg kan mødes i forskellige sammensætninger.
2.
Udvalget behandler spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under disse bestemmelsers anvendelsesområde.
3.
Udvalget indkaldes til møde i centret af formanden på dennes initiativ eller efter anmodning fra
mindst en tredjedel af medlemmerne, under alle omstændigheder mindst to gange om året.
Artikel 8
Ikrafttrædelse
1.
Disse bestemmelser får virkning for hvert enkelt tredjeland på den første dag i måneden efter, at den
kompetente myndighed i tredjelandet har meddelt generalsekretæren/den højtstående repræsentant, at det
godkender disse bestemmelser.
2.
Tredjelandet underretter generalsekretæren/den højtstående repræsentant med senest en måneds
varsel, hvis det ikke længere ønsker at benytte sig af disse bestemmelser.
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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1507/2001
af 24. 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 25. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. 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 24. 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
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
73,1
73,1
78,9
88,4
74,3
80,5
140,4
164,7
112,0
118,2
133,8
96,2
85,2
122,9
84,9
104,3
52,9
79,5
135,2
215,3
99,9
107,6
133,6
82,3
69,0
67,2
143,4
99,1
185,4
116,1
150,8
303,6
258,3
242,2
245,5
262,4
146,7
146,7
91,1
231,2
161,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
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. 1508/2001
af 24. juli 2001
om handelsnormer for spiseløg og om ændring af forordning (EØF) nr. 2213/83
ternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre
letfordærvelige karakter. Der bør tages hensyn til disse
forandringer, når normerne anvendes i handelsleddene
efter forsendelsesleddet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 911/2001 (2), særlig artikel 2, stk. 2, og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1
Spiseløg står i bilag I til forordning (EF) nr. 2200/96
blandt de produkter, som der skal fastsættes normer for.
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2213/83 af 28. juli
1983 om fastsættelse af kvalitetsnormer for spiseløg og
cikoriesalat (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2390/97 (4), er blevet ændret adskillige gange, så den
ikke længere er juridisk overskuelig.

(1)

Af klarhedshensyn bør bestemmelserne for spiseløg
udskilles fra bestemmelserne for de øvrige produkter, der
henhører under forordning (EØF) nr. 2213/83. Det er
derfor nødvendigt at omarbejde de nævnte bestemmelser
og lade bilag I til forordning (EØF) nr. 2213/83 udgå.
For at opnå gennemsigtighed på verdensmarkedet bør
der tages hensyn til den norm for spiseløg, som er
anbefalet af arbejdsgruppen vedrørende normer for
letfordærvelige produkter og kvalitetsforbedring under
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for
Europa (FN/ECE).

(2)

Handelsnormerne for spiseløg henhørende under KN-kode
0703 10 19 er fastsat i bilaget.
Normerne gælder for alle handelsled på de betingelser, der er
fastsat i forordning (EF) nr. 2200/96.
Dog kan produkterne i de handelsled, som følger efter forsendelsen, i forhold til normernes krav udvise en lettere forringet
friskhedstilstand og fasthed og mindre forandringer på grund af
deres udvikling eller mere eller mindre letfordærvelige karakter.

Artikel 2
I forordning (EØF) nr. 2213/83 foretages følgende ændringer:
1) I titlen udgår »spiseløg og«.
2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

Formålet med disse normer er at fjerne produkter af
utilfredsstillende kvalitet fra markedet, at tilpasse
produktionen til forbrugernes krav og lette handelsforbindelserne på grundlag af loyal konkurrence og dermed
bidrage til at gøre produktionen mere rentabel.

(3)

Normerne gælder for alle handelsled. Transport over en
længere afstand, oplagring af en vis varighed eller de
forskellige behandlinger, produkterne underkastes, kan
medføre en række forandringer på grund af produk-

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

297
129
213
330

af
af
af
af

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
4.8.1983, s. 13.
2.12.1997, s. 12.

»1.
Handelsnormerne for cikoriesalat (julesalat) henhørende under KN-kode 0705 21 00 er fastsat i bilaget.«
3) Bilag I udgår.
4) Bilag II ændres til »Bilag«.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
NORMER FOR SPISELØG

I. DEFINITION
Normerne gælder for spiseløg af sorter (cultivarer) af arten Allium cepa L., der er bestemt til levering i frisk tilstand til
forbrugerne; de omfatter ikke grønne løg med intakte, friske blade (herunder forårsløg) eller spiseløg til industriel
forarbejdning.
II. BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET
Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som spiseløg skal opfylde efter klargøring og emballering.
A. Mindstekrav
Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte klasser, at løgene
skal være:
— hele
— sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til konsum,
udelukkes
— rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer
— fri for frostskader
— tilstrækkeligt tørre til den fastsatte anvendelse (på løg til oplagring skal mindst de to yderste skæl og stænglen
være fuldstændigt tørre)
— fri for hule og træede stængler
— praktisk taget fri for skadegørere
— praktisk taget fri for skader forårsaget af skadegørere
— fri for unormal ydre fugtighed
— fri for fremmed lugt og/eller smag.
Endvidere skal stænglen være vredet eller skåret af med et rent snit og må ikke være længere end 6 cm (dette
gælder dog ikke for løg i fletninger).
Spiseløgenes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:
— tåle transport og håndtering, og
— ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.
B. Klasseinddeling
Spiseløg inddeles i følgende to klasser:
i) Klasse I
Løg i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal have sortens kendetegn.
Løgene skal være:
—
—
—
—

faste
uden spirer (fri for udvendigt synlige spirer)
fri for opsvulmninger, der skyldes unormal vækst
praktisk taget fri for trævlerødder. For løg, som er høstet før fuldstændig afmodning, er trævlerødder dog
tilladt.

Følgende fejl kan dog tillades, hvis de ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden eller præsentationen i emballagen:
— en lettere fejl ved formen
— lettere farvefejl
— mindre pletter, som på ingen måde påvirker den inderste pergamentagtige hinde, som beskytter kødet,
forudsat at disse pletter ikke dækker over 1/5 af løgets overflade
— overfladiske ridser i de yderste skæl og delvis mangel af disse, forudsat at kødet er beskyttet.
ii) Klasse II
Denne klasse indbefatter løg, der ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder ovennævnte mindstekrav. De
skal være rimeligt faste.
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Følgende fejl kan accepteres, hvis løgene bibeholder deres væsentlige kendetegn med hensyn til kvalitet,
holdbarhed og præsentation:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

fejl ved formen
farvefejl
begyndende udvendigt synlig spiring (dog højst 10 % efter antal eller vægt i den enkelte pakning)
spor af mekaniske skader
lette mærker efter skadedyrs- eller sygdomsangreb
små helede sprækker
helede overfladiske stødpletter, der ikke forringer holdbarheden
trævlerødder
pletter, som på ingen måde påvirker den inderste pergamentagtige hinde, som beskytter kødet, forudsat at
disse pletter ikke dækker over halvdelen af løgets overflade
— ridser i de yderste skæl og delvis mangel af disse for højst 1/3 af løgets overflades vedkommende, forudsat
at kødet ikke beskadiges.
III. BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING
Størrelsen bestemmes efter den største diameter i tværsnit. Forskellen i diameter mellem det mindste og det største løg
må i samme pakning ikke overstige:
— 5 mm, når det mindste løgs diameter er 10 mm og derover, men under 20 mm. Forskellen kan dog være
10 mm for løg, hvis diameter er 15 mm og derover, men under 25 mm
— 15 mm, når det mindste løgs diameter er 20 mm og derover, men under 40 mm
— 20 mm, når det mindste løgs diameter er 40 mm og derover, men under 70 mm
— 30 mm, når det mindste løgs diameter er 70 mm eller derover.
Mindstediameteren er fastsat til 10 mm.
IV. BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER
Følgende tolerancer for kvalitet og størrelse er tilladt for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne klasse, i
hver pakning (eller i hvert parti for produkter i løs afladning).
A. Kvalitetstolerancer
i) Klasse I
10 % efter antal eller vægt af løg, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II
eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse.
ii) Klasse II
10 % efter antal eller vægt af løg, der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, dog bortset fra
produkter, der er angrebet af råd eller udviser andre forringelser, som gør dem uegnede til konsum.
B. Størrelsestolerancer
For alle klasser: 10 % efter antal eller vægt af løg, der ikke har den angivne størrelse, men som har en diameter,
der er højst 20 % mindre eller større end denne.
V. BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION
A. Ensartethed
Indholdet af hver pakning (eller af hvert parti for produkter i løs afladning) skal være ensartet og må kun bestå af
løg af samme oprindelse, sort, kvalitet og størrelse.
Den synlige del af indholdet af hver pakning (eller af hvert parti for produkter i løs afladning) skal være
repræsentativ for hele pakningens eller partiets indhold.
B. Emballering
Spiseløg skal emballeres, således at produktet sikres passende beskyttelse.
Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke kan fremkalde
ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller klistermærker med
handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er
giftfri.
Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.
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C. Præsentation
Spiseløg kan præsenteres
— lagvis
— løst i emballagen (også i bokspaller)
— løst i transportmidlet
— i fletninger:
enten bestemt efter antallet af løg; i så fald skal fletningerne mindst bestå af seks løg (med fuldstændigt
udtørrede stængler)
eller bestemt efter nettovægt.
Ved præsentation i fletninger, skal løgfletningerne opfylde kravet om ensartethed i samme pakning (antal løg eller
nettovægt).
VI. BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING
Hver pakning skal udelukkende ved præsentation i emballage på samme side være forsynet med følgende oplysninger,
anført med bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra.
For løg, der sendes i løs afladning (læsset direkte på transportmidlet) skal disse oplysninger stå på følgeseddel, som er
opsat på et synligt sted inden i transportmidlet.
A. Identifikation
Pakker og/eller afsender: navn og adresser eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt mærke.
Anvendes der en kode (mærke), skal angivelsen »pakker og/eller afsender« (eller tilsvarende forkortelser) dog
anføres i nærheden af koden (mærket).
B. Produktets art
»Spiseløg«, hvis indholdet ikke er synligt udefra.
C. Produktets oprindelse
Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse.
D. Handelsmæssige oplysninger
— klasse
— størrelse udtrykt ved mindste og største diameter
— nettovægt.
E. Officielt kontrolmærke (valgfrit)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1509/2001
af 24. juli 2001
om ændring af forordning (EØF) nr. 1713/93 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

For Grækenland bør der for produktionsåret 2000/01
således anvendes to omregningskurser: for perioden 1.
juli — 31. december 2000 en kurs svarende til det pro
rata-beregnede gennemsnit af landbrugsomregningskurserne og af omregningskursen for euroen i dette produktionsår, og for perioden 1. januar — 30. juni 2001 den
omregningskurs for euroen, der er fastsat ved forordning
(EF) nr. 2866/98.

(4)

For at gøre det muligt at foretage betalinger med den
kurs, der findes ved hjælp af det pro rata-beregnede
gennemsnit af de ovennævnte omregningskurser, skal
der også fastsættes specifikke udløsende begivenheder
for tilgodehavender i forbindelse med minimumspriserne
for sukkerroer og for produktionsafgifter og tillægsafgifter.

(5)

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 6, stk. 3, artikel 15, stk. 8, og artikel 16, stk. 5,
og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 1 i 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), omregnes minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2038/
1999 (4), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 906/2001 (5), samt produktionsafgifter og
tillægsafgifter, jf. samme forordnings artikel 33 og 34, til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede
gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som
anvendes for det pågældende produktionsår.

(1)

For Grækenland beregnedes den gældende kurs for
perioden 1. juli 2000 — 31. december 2000 ved hjælp
af den metode, der er fastsat i artikel 1 i nævnte forordning (EØF) nr. 1713/93, men fra 1. januar 2001 er det i
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for
euroen (6) kun omregningskursen mellem euroen og
valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen som
fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2866/98 (7),
ændret ved forordning (EF) nr. 1478/2000 (8), der kan
anvendes. Anvendelse af omregningskursen for euro
over hele produktionsåret 2000/01 ville indebære en
retroaktiv anvendelse af en kurs, der er forskellig fra den,
der ville blive fastsat, hvis den metode, der er fastsat ved
forordning (EØF) nr. 1713/93, anvendtes for Grækenland, og desuden være udtryk for manglende anerkendelse af den legitime tillid, de erhvervsdrivende har til
metoden til beregning af de omregningskurser, der
benyttes ved visse betalinger i sukkersektoren.

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L
L

178
159
195
252
127
349
359
167

af
af
af
af
af
af
af
af

30.6.2001, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
25.9.1999, s. 1.
9.5.2001, s. 28.
24.12.1998, s. 1.
31.12.1998, s. 1.
7.7.2000, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EØF) nr. 1713/93 indsættes som artikel 1b:
»Artikel 1b
For produktionsåret 2000/01 og for Grækenland:
1) omregnes minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 5
i Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 (*), og produktionsafgifterne og tillægsafgifter, jf. henholdsvis artikel 33
og 34 i nævnte forordning, ved:
— for perioden 1. juli — 31. december 2000 at
anvende den specifikke landbrugsomregningskurs:
1 EUR = 339,771 GRD
— for perioden 1. januar — 30. juni 2001 at anvende
den omregningskurs, der er fastsat ved Rådets
forordning (EF) nr. 2866/98 (**)
2) med henblik på anvendelse af de kurser, der er
omhandlet under nr. 1, fastsættes følgende udløsende
begivenheder:
— for tilgodehavender i forbindelse med betaling af
minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 5 i
forordning (EF) nr. 2038/1999: produktionsårets
første dag
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— for tilgodehavender i forbindelse med betaling af produktionsafgifter og tillægsafgifter, jf.
henholdsvis artikel 33 og 34 i nævnte forordning: produktionsårets første dag.
(*) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(**) EFT L 359 af 31.12.1998, s. 1.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes på tilgodehavender i forbindelse med minimumspriser for sukkerroer samt produktionsafgifter og tillægsafgifter for produktionsåret 2000/01.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1510/2001
af 24. juli 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1047/2001 om indførelse af en ordning med importlicenser og
oprindelsescertifikater og om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter for
hvidløg fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 911/2001 (2), særlig artikel 31, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1047/2001 (3) fastsættes betingelserne for indgivelse af
ansøgninger for import af hvidløg samt den mængde,
som hver ansøgning højst må vedrøre.

(2)

For at lette handelstransaktionerne og stabilisere
markedet bør der for de traditionelle importører fastsættes en maksimal mængde for hver ansøgning, der
indgives for et kvartal for import af hvidløg med en
specifik oprindelse, som afhænger mere af de årlige
indførsler, som disse importører tidligere har foretaget
fra denne specifikke oprindelse, end af den samlede
disponible mængde.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1047/2001 affattes
således:
»2.
For hver af de tre oprindelser og for hvert af de
kvartaler, der angives i bilag I, kan ingen indgive mere end
fire ansøgninger om A-licens for import af hvidløg, og der
skal være mindst fem dage mellem disse ansøgninger.
Endvidere kan
a) hver ansøgning fra en traditionel importør, jf. artikel
6, stk. 3, kun vedrøre en mængde på højst den pågældende importørs indførsler for dette kvartal i de tre
foregående kalenderår
b) hver ansøgning fra en ny importør, jf. artikel 6, stk. 4,
kun vedrøre en mængde på højst 10 % af den mængde,
der angives i bilag I for denne oprindelse og dette
kvartal.
Ansøgningerne om A-licenser skal ledsages af oplysninger,
der giver de kompetente nationale myndigheder mulighed
for at kontrollere, at bestemmelserne i det stykke bliver
overholdt.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 129 af 11.5.2001, s. 3.
(3) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 35.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1511/2001
af 24. juli 2001
om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for æg kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/
95 af 16. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med eksportlicenser for æg (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2336/1999 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
I forordning (EF) nr. 1371/95 er der fastsat særlige
foranstaltninger, når ansøgningerne om eksportlicens
omfatter mængder og/eller udgifter, der overskrider eller
vil kunne overskride den normale afsætning under
hensyntagen til de begrænsninger, der er omhandlet i
artikel 8, stk. 12, i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/
75 (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1516/96 (4), og/eller de tilhørende udgifter i den
pågældende periode.

(1)

Markedet for visse ægprodukter er præget af usikkerhed.
Den forestående ændring af restitutionerne for disse
produkter har medført, at der er indgivet ansøgninger

(2)

om eksportlicenser i spekulationsøjemed. Udstedelsen af
licenser for de mængder, der er ansøgt om den 16. og
17. juli 2001, kan medføre en overskridelse af de
mængder, der svarer til den normale afsætning af de
pågældende produkter. De ansøgninger for de pågældende produkter, som eksportlicenserne endnu ikke er
udstedt for, bør afvises —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med hensyn til ansøgningerne om eksportlicenser, der blev
indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1371/95 for æg, tages
de ansøgninger fra den 16. og 17. juli 2001, der er til behandling, og for hvilke udstedelsen skulle være sket fra den 25. juli
2001 for kategori 3, der er omhandlet i bilag I til nævnte
forordning, ikke til følge.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
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17.6.1995,
4.11.1999,
1.11.1975,
30.7.1996,

s.
s.
s.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 11. juli 2001
om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af
gelatine til konsum
(meddelt under nummer K(2001) 1788)
(EØS-relevant tekst)

(2001/556/EF)
Kommissionens beslutning 2000/20/EF (7) om sundhedscertifikater for import fra tredjelande af gelatine til
konsum.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 95/408/EF af 22. Juni
1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af
midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra
medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (1), senest ændret ved
Rådets beslutning 98/603/EF (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

(3)

Kommissionen har modtaget lister over virksomheder
fra visse tredjelande, der er opført i del XIII i bilaget til
beslutning 94/278/EF. Disse tredjelandes myndigheder
har over for Kommissionen forsikret, at deres virksomheder opfylder EF's relevante sundhedsbestemmelser.

(4)

For at afsætte tilstrækkelige tid til at gennemføre EFinspektioner i de pågældende tredjelande med henblik på
at efterprøve holdbarheden af forsikringerne fra de
kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande
og for at undgå forstyrrelser i samhandelen med disse
tredjelande, bør der således opstilles midlertidige lister
over virksomheder, som fremstiller gelatine til konsum,
efter proceduren i beslutning 95/408/EF.

(5)

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

ud fra følgende betragtninger:
I del XIII i bilaget til Kommissionens beslutning 94/
278/EF (3), senest ændret ved beslutning 98/597/EF (4),
er der opstillet en liste over tredjelande, hvorfra
medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum.

(1)

I kapitel 4 i bilag II til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17.
december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til
Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse
betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv
89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv
90/425/EØF (5), senest ændret ved beslutning 1999/724/
EF (6), fastsættes sundhedsbetingelserne for afsætning og
indførsel af gelatine til konsum. Derudover vedrører

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

243 af 11.10.1995, s. 17.
289 af 28.10.1998, s. 36.
120 af 11.5.1994, s. 44.
286 af 23.10.1998, s. 59.
62 af 15.3.1993, s. 49.
290 af 12.11.1999, s. 32.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Medlemsstaterne tillader indførsel af gelatine til konsum fra de
virksomheder, der er opført i bilaget.
(7) EFT L 6 af 11.1.2000, s. 60.
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Artikel 2
Denne beslutning anvendes fra den 1. September 2001.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2001.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER —
VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE
DES ÉTABLISSEMENTS — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — LIJST VAN BEDRĲVEN — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Producto: gelatina destinada al consumo humano — Produkt: gelatine til konsum — Erzeugnis: zum Verzehr
bestimmte Gelatine — Προϊόν: ζελατίνη µε προορισµό την κατανάλωση από τον άνθρωπο — Product : gelatine
intended for human consumption — Produit: gélatine destinée à la consommation humaine — Prodotto: gelatine
destinate al consumo umano — Product: voor menselĳke consumptie bestemde gelatine — Produto: gelatina
destinada ao consumo humano — Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini — Varuslag: gelatin avsett som
livsmedel
1 = Referencia nacional — National reference — Nationaler Code — Εθνικός αριθµός έγκρισης — National reference —
Référence nationale — Riferimento nazionale — Nationale code — Referência nacional — Kansallinen viite —
Nationell referens
2 = Nombre — Navn — Name — Τίτλος εγκατάστασης — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn
3 = Ciudad — By — Stadt — Πόλη — Town — Ville — Città — Stad — Cidade — Kaupunki — Stad
4 = Región — Region — Region — Περιοχή — Region — Région — Regione — Regio — Região — Alue — Region

País: ARGENTINA — Land: ARGENTINA — Land: ARGENTINIEN — Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ — Country: ARGENTINA —
Pays: ARGENTINE — Paese: ARGENTINA — Land: ARGENTINIË — País: ARGENTINA — Maa: ARGENTIINA — Land:
ARGENTINA
1

2

3

4

43

S.K.W. Biosystems Argentina S.A.

Villa Tesei

Buenos Aires

964

Leiner Davis Gelatin Argentina

Sauce Viejo

Santa Fe

País: BRASIL — Land: BRASILIEN — Land: BRASILIEN — Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ — Country: BRAZIL — Pays: BRÉSIL —
Paese: BRASILE — Land: BRAZILIË — País: BRASIL — Maa: BRASILIA — Land: BRASILIEN
1

2

3

4

1520

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Cotia

São Paulo

1732

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Estância Velha

Rio Grande do Sul

1999

Sargel Ltda

Mococa

São Paulo

2365

Leiner Davis Gelatin Indústria e
Comércio Ltda

Maringa

Paraná

2678

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Arcadas Amparo

São Paulo

3475

Colas e Gelatinas Rebiere Ltda

Presidente Epitacio

São Paulo

4266

Gelnex Indústria e Comércio Ltda

Ita

Santa Catarina

L 200/26
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País: BIELORRUSIA — Land: BELARUS — Land: BELARUS — Χώρα: ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ — Country: BELARUS — Pays:
BELARUS — Paese: BIELORUSSIA — Land: BELARUS — País: BIELORRÚSSIA — Maa: VALKO-VENÄJÄ — Land:
VITRYSSLAND
1

2

3

1

OAO »Mogileyovskiy zhelatinovyi
zavod«

Mogilyov

4

País: CHINA — Land: KINA — Land: CHINA — Χώρα: ΚΙΝΑ — Country: CHINA — Pays: CHINE — Paese: CINA —
Land: CHINA — País: CHINA — Maa: KIINA — Land: KINA
1

2

3

4

1500/80001

Baotou Dongbao Lucky Gelatine Co.,
Ltd

Bayantala East Street, Baotou

Inner Mongolia

1500/80002

Jining Gelatine Factory of Qinghai
Jinniu Group Company

68. Minjian Road, Jining

Inner Mongolia

1999

Bengbu BBCA Gelatine Co., Ltd

171, Xiao Bengbu 1 road, Bengbu

Anhui

2365

Kunming Glue Factory

Shuanglong North Suburb

Kunming

4266

Yunnan Tonghai Bone Glue Factory

Yangguang, Tonghai

Yunnan

País: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — Land: KOLUMBIEN — Χώρα: ΚΟΛΟΜΒΙΑ — Country: COLOMBIA — Pays:
COLOMBIE — Paese: COLOMBIA — Land: COLOMBIA — País: COLÔMBIA — Maa: KOLUMBIA — Land: COLOMBIA
1

2

3

0001-00

Productora de gelatinas S.A. — Progel

Manizales

0002-00

Gelatinas de Colombia S.A. — Gelco

Barranquilla

4

País: COREA — Land: KOREA — Land: REPUBLIK KOREA — Χώρα: ΚΟΡΕΑ — Country: KOREA — Pays: CORÉE —
Paese: COREA — Land: KOREA — País: COREIA — Maa: KOREA — Land: KOREA
1

2

3

4

Kyungin FDA 14th

Sammi Industrial Co., Ltd

Ansan City

Kyunggi-Do

Kyungin FDA 46th

Highgel Co., Ltd

Yongin

Kyunggi-Do

Pusan FDA 55th

Geltech Co., Ltd

Kangsu

Pusan

País: PAKISTÁN — Land: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — Χώρα: ΠΑΚΙΣΤΑΝ — Country: PAKISTAN — Pays:
PAKISTAN — Paese: PAKISTAN — Land: PAKISTAN — País: PAQUISTÃO — Maa: PAKISTAN — Land: PAKISTAN
1

2

3

4

01-AOD-Gelatin-LPGL

M/S Leiner Pak Gelatine Ltd

19TH Km, Shahrah-E-Pakistan, Kala
Shah Kaku, Distt. Sheikhupura

Punjab
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País: REPÚBLICA ESLOVACA — Land: SLOVAKIET — Land: SLOWAKISCHE REPUBLIK — Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ —
Country: SLOVAK REPUBLIC — Pays: RÉPUBLIQUE SLOVAQUE — Paese: REPUBBLICA SLOVACCA — Land:
SLOWAAKSE REPUBLIEK — País: REPÚBLICA ESLOVACA — Maa: SLOVAKIA — Land: SLOVAKIEN
1

2

3

4

SK 12

Gelina A.S.

Liptovsky Mikulas

Zilina

País: SUIZA — Land: SCHWEIZ — Land: SCHWEIZ — Χώρα: ΕΛΒΕΤΙΑ — Country: SWITZERLAND — Pays: SUISSE —
Paese: SVIZZERA — Land: ZWITSERLAND — País: SUÍÇA — Maa: SVEITSI — Land: SCHWEIZ
1

2

3

4

CH-GL-1

Biogel AG

Gewerbering, CH-6105 Schachen

Luzern

CH-GL-2

Geistlich Gelatine AG

Bahnhofstr. 40, CH-6110 Wolhusen

Luzern

País: TAIWÁN — Land: TAIWAN — Land: TAIWAN — Χώρα: ΤΑΪΒΑΝ — Country: TAIWAN — Pays: TAIWAN —
Paese: TAIWAN — Land: TAIWAN — País: TAIWAN — Maa: TAIWAN — Land: TAIWAN
1

2

3

4

99-202922-06

China Synthetic Rubber Corp.

Ping Tung County

Taiwan

País: USA — Land: USA — Land: USA — Χώρα: ΗΠΑ — Country: USA — Pays: USA — Paese: USA — Land: VSA —
País: EUA — Maa: USA — Land: USA
1

2

3

4

1211518

Atlantic Gelatin, Kraft Foods, Inc

Woburn

MA

1212170

Eastman Gelatin Corp.

Peabody

MA

1920862

Kind & Knox Gelatin Sergent

Bluff

IA

3002190779

Leiner Davis Gelatin

Davenport

IA
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 11. juli 2001
om at udelukke visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklingsog Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, fra EF-finansiering
(meddelt under nummer K(2001) 1795)
(Kun den tyske, den engelske, den franske, den græske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske og den
spanske udgave er autentiske)

(2001/557/EF)
har undersøgt den rapport, der er udfærdiget efter proceduren.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

I henhold til artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr.
729/70 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999 kan
der kun ske finansiering af restitutioner ved eksport til
tredjelande og af interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, hvis de henholdsvis ydes og gennemføres efter EF-bestemmelserne som led i de fælles
markedsordninger for landbrugsprodukter.

(5)

Den gennemførte kontrol og resultaterne af de bilaterale
drøftelser og forligsprocedurerne viser, at en del af de
udgifter, medlemsstaterne har anmeldt, ikke opfylder
betingelserne og derfor ikke kan finansieres af EUGFL,
Garantisektionen.

(6)

De beløb, som ikke kan finansieres af EUGFL, Garantisektionen, er anført i bilaget til denne beslutning. De
vedrører ikke udgifter, som blev afholdt mere end 24
måneder, før Kommissionen skriftligt meddelte
medlemsstaterne kontrolresultaterne.

(7)

I de tilfælde, der er omfattet af denne beslutning, har
Kommissionen i en sammenfattende rapport meddelt
medlemsstaterne en evaluering af de beløb, der
udelukkes fra EF-finansiering på grund af manglende
opfyldelse af EF-bestemmelserne.

(8)

Denne beslutning foregriber ikke de finansielle konsekvenser, som Kommissionen vil kunne drage af Domstolens afgørelser i sager, der endnu ikke var afsluttet den
31. marts 2001, og som vedrører spørgsmål, der
behandles i beslutningen —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af 21.
april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/95 (2), særlig artikel
5, stk. 2, litra c),
efter høring af Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 5, stk. 2, litra c), i forordning (EØF)
nr. 729/70 beslutter Kommissionen at udelukke udgifter
fra EF-finansiering, hvis den konstaterer, at udgifterne
ikke er afholdt i overensstemmelse med EF-bestemmelserne.

(1)

I henhold til nævnte artikel i forordning (EØF) nr. 729/
70 samt artikel 8, stk. 1 og 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1663/95 af 7. juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 729/70 for så
vidt angår proceduren for regnskabsafslutning for
EUGFL, Garantisektionen (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2245/1999 (4), skal Kommissionen foretage
den nødvendige kontrol, meddele medlemsstaterne
resultaterne af kontrollen, tage medlemsstaternes
bemærkninger til efterretning, indkalde til bilaterale
drøftelser for at nå til enighed med de berørte medlemsstater og formelt meddele disse sine konklusioner under
henvisning til Kommissionens beslutning 94/442/EF af
1. juli 1994 om indførelse af en forligsprocedure i
forbindelse med regnskabsafslutningen for EUGFL,
Garantisektionen (5), ændret ved beslutning 2000/649/
EF (6).

(2)

Medlemsstaterne har kunnet anmode om en forligsprocedure. Det er sket i nogle tilfælde, og Kommissionen

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

94 af 28.4.1970, s. 13.
125 af 8.6.1995, s. 1.
158 af 8.7.1995, s. 6.
273 af 23.10.1999, s. 5.
182 af 16.7.1994, s. 45.
272 af 25.10.2000, s. 41.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De udgifter, der er anført i bilaget, og som er afholdt af
medlemsstaternes godkendte udbetalende organer og anmeldt
til EUGFL, Garantisektionen, udelukkes i henhold til denne
beslutning fra EF-finansiering, fordi de ikke opfylder EF-bestemmelserne.
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Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik,
Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Republikken Portugal og Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

L 200/30

BILAG

SUM AF KORREKTIONER

Grund

Afviste udgifter
(national valuta)

Allerede foretagne
fradrag
(national valuta)

Finansielle følger
at denne beslutning
(national valuta)

Budgetkonto

Dyrepræmier

BE

Diverse

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 22 583 914,00

0,00

– 22 583 914,00

1998-1999

Dyrepræmier

BE

Diverse

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 66 649 000,00

0,00

– 66 649 000,00

1998-1999

Dyrepræmier

BE

2190

– 1 132 500,00

– 1 132 500,00

0,00

1998-1999

– 90 365 414,00

– 1 132 500,00

– 89 232 914,00

608 583,40

0,00

608 583,40

Uretmæssige sene betalinger

BE i alt

Regnskabsår

Mælk og mejeriprodukter

DE

2062

EF-Domstolens dom C-245/97

Dyrepræmier

DE

2120

Mangelfuldt kontrolsystem og dårlig kontrol med
støtteberettigelse

– 5 337 992,00

0,00

– 5 337 992,00

1996-1997

Dyrepræmier

DE

2125

Mangelfuldt kontrolsystem og dårlig kontrol med
støtteberettigelse

– 1 028 704,00

0,00

– 1 028 704,00

1996-1997

– 5 758 112,60

0,00

– 5 758 112,60

DE i alt

1993

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 874 279 258,00

0,00

– 874 279 258,00

1996-1997

Dyrepræmier

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 1 842 669 000,00

0,00

– 1 842 669 000,00

1997-1999

Dyrepræmier

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 846 866 000,00

0,00

– 846 866 000,00

1997-1999

Dyrepræmier

ES

2125

Ekstensiveringspræmie — manglende kontrol i
Catalonien

– 168 440 000,00

0,00

– 168 440 000,00

1997-1999

Dyrepræmier

ES

2133

System ikke i overenstemmelse med reglerne

– 185 046 088,00

0,00

– 185 046 088,00

1997

Offentlig oplagring

ES

3150

Udgifter til gratis levering af landbrugsprodukter til
Den Russiske Føderation

– 3 169 653,00

0,00

– 3 169 653,00

1999

– 3 920 469 999,00

0,00

– 3 920 469 999,00

ES i alt
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Sektor

Budgetkonto

Grund

Landbrugsmiljøforanstaltninger

FR

5011

Mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet i departementet Cantal

Dyrepræmier

FR

Diverse

Dyrepræmier

FR

Dyrepræmier

Afviste udgifter
(national valuta)

Allerede foretagne
fradrag
(national valuta)

Finansielle følger
at denne beslutning
(national valuta)

Regnskabsår

– 55 638,00

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 4 907 000,00

0,00

– 4 907 000,00

1999

2124

Mangelfuldt kontrolsystem

– 1 766 463,00

0,00

– 1 766 463,00

1998-1999

FR

2128

Mangelfuldt kontrolsystem

– 1 214 329,00

0,00

– 1 214 329,00

1998-1999

Dyrepræmier

FR

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 224 645,72

– 224 645,72

0,00

1998-1999

Markafgrøder

FR

Diverse

Anomalier afsløret for mindre producenter af markafgrøder

– 26 149 995,00

0,00

– 26 149 995,00

1998-1999

Markafgrøder

FR

1040

Anvendelse af et forkert udbytte til beregning af
støtte

– 3 694 272,00

0,00

– 3 694 272,00

1998

Markafgrøder

FR

1040

Anvendelse af et forkert udbytte til beregning af
støtte

– 4 301 361,00

0,00

– 4 301 361,00

1999

Dyrepræmier

FR

Diverse

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 27 252 016,00

0,00

– 27 252 016,00

1998

Dyrepræmier

FR

Diverse

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 10 504 446,00

0,00

– 10 504 446,00

1999

Landbrugsmiljøforanstaltninger

FR

5011

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 1 953 560,00

0,00

– 1 953 560,00

1998

Landbrugsmiljøforanstaltninger

FR

5011

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 637 293,00

0,00

– 637 293,00

1999

Finansrevision

FR

Diverse

– 20 077 950,04

– 22 098 248,40

2 020 298,36

1999

Finansrevision

FR

3201-001

– 1 182 200,00

0,00

– 1 182 200,00

1999

– 103 921 168,76

– 22 322 894,12

– 81 598 274,64

FR i alt

Manglende overholdelse af betalingsfrister
Genplantning af sukkerrør

1997-1998
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Sektor

Grund

Afviste udgifter
(national valuta)

Allerede foretagne
fradrag
(national valuta)

Finansielle følger
at denne beslutning
(national valuta)

Budgetkonto

Dyrepræmier

GB

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 345 623,49

– 345 623,49

0,00

1998-1999

Dyrepræmier

GB

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 74 773,18

– 74 773,18

0,00

1998-1999

Olier og fedstoffer

GB

1400

EF-Domstolen, sag 148/99 — hør og hamp i Det
Forenede Kongerige

8 966 470,00

0,00

8 966 470,00

1996-1997

8 546 073,33

– 420 396,67

8 966 470,00

GB i alt

Regnskabsår

GR

2220

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 9 421 033 000,00

– 4 702 269 261,00

– 4 718 763 739,00

1996-1999

Dyrepræmier

GR

2221

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 2 442 900 000,00

– 1 587 554 332,00

– 855 345 668,00

1996-1999

Olier og fedstoffer

GR

1210

Svagheder i kontrolsystem

– 17 308 535 972,00

– 8 535 172 442,00

– 8 773 363 530,00

1997-1998

Olier og fedstoffer

GR

1410

Dårlig kontrol på stedet — revisionserklæring 1996
og 1997

– 4 163 259 550,00

– 3 683 367 261,00

– 479 892 289,00

1996-1997

Frugt og grøntsager

GR

1513

Producentstøtte for tørrede druer

– 3 144 838 970,00

0,00

– 3 144 838 970,00

1997-1999

Finansrevision

GR

Diverse

0,00

– 3 777 502 522,00

3 777 502 522,00

– 36 480 567 492,00

– 22 285 865 818,00

– 14 194 701 674,00

Overholdelse af godkendelseskriterier

GR i alt

1999

Dyrepræmier

IE

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 45 871,14

– 45 871,14

0,00

1998-1999

Dyrepræmier

IE

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 10 831,71

– 10 831,71

0,00

1998-1999

– 56 702,85

– 56 702,85

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

– 8 707 876 239,25

– 8 707 876 239,25

0,00

IE i alt
Finansrevision

IT

Diverse

Manglende overholdelse af betalingsfrister

IT i alt

1999

PT

2011

Tekniske udgifter — kød

– 4 839 243,00

0,00

– 4 839 243,00

1999

Offentlig oplagring

PT

2012

Tekniske udgifter — kød

– 2 238 402,00

0,00

– 2 238 402,00

1999

Offentlig oplagring

PT

2013

Andre udgifter — kød

– 78 733 025,00

0,00

– 78 733 025,00

1999

– 85 810 670,00

0,00

– 85 810 670,00

25.7.2001

Offentlig oplagring

PT i alt
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Dyrepræmier

DA

Medlemsstat

L 200/32

Sektor

Sektor

Grund

25.7.2001

SUM AF KORREKTIONER I EURO

Afviste udgifter
(euro)

Allerede foretagne
fradrag
(euro)

Finansielle følger
af denne beslutning
(euro)

Dyrepræmier

BE

Diverse

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 559 839,22

0,00

– 559 839,22

1998-1999

Dyrepræmier

BE

Diverse

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 1 652 181,46

0,00

– 1 652 181,46

1998-1999

Dyrepræmier

BE

2190

– 28 073,87

– 28 073,87

0,00

1998-1999

– 2 240 094,55

– 28 073,87

– 2 212 020,67

310 501,73

0,00

310 501,73

Uretmæssige sene betalinger

BE i alt

Regnskabsår

Mælk og mejeriprodukter

DE

2062

EF-Domstolens dom C-245/97

Dyrepræmier

DE

2120

Mangelfuldt kontrolsystem og dårlig kontrol med
støtteberettigelse

– 2 723 465,31

0,00

– 2 723 465,31

1996-1997

Dyrepræmier

DE

2125

Mangelfuldt kontrolsystem og dårlig kontrol med
støtteberettigelse

– 524 848,98

0,00

– 524 848,98

1996-1997

– 2 937 812,55

0,00

– 2 937 812,55

DE i alt

1993

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 5 254 524,17

0,00

– 5 254 524,17

1996-1997

Dyrepræmier

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 11 074 663,73

0,00

– 11 074 663,73

1997-1999

Dyrepræmier

ES

Diverse

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 5 089 767,17

0,00

– 5 089 767,17

1997-1999

Dyrepræmier

ES

2125

Ekstensiveringspræmie — manglende kontrol i
Catalonien

– 1 012 344,79

0,00

– 1 012 344,79

1997-1999

L 200/33

Dyrepræmier
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Budgetkonto

DA

Medlemstat

Medlemstat

Budgetkonto

Grund

Dyrepræmier

ES

2133

System ikke i overenstemmelse med reglerne

Offentlig oplagring

ES

3150

Udgifter til gratis levering af landbrugsprodukter til
Den Russiske Føderation

Afviste udgifter
(euro)

Allerede foretagne
fradrag
(euro)

Finansielle følger
af denne beslutning
(euro)

Regnskabsår

0,00

– 1 112 149,39

1997

– 19 050,00

0,00

– 19 050,00

1999

– 23 562 499,24

0,00

– 23 562 499,24

– 8 481,40

0,00

– 8 481,40

Oksekødspræmier — dårlig kontrol

– 748 018,29

0,00

– 748 018,29

1999

ES I alt
Mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet i departementet Cantal

DA

– 1 112 149,39

L 200/34

Sektor

5011

1997-1998

Dyrepræmier

FR

Diverse

Dyrepræmier

FR

2124

Mangelfuldt kontrolsystem

– 269 277,90

0,00

– 269 277,90

1998-1999

Dyrepræmier

FR

2128

Mangelfuldt kontrolsystem

– 185 111,13

0,00

– 185 111,13

1998-1999

Dyrepræmier

FR

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 34 244,77

– 34 244,77

0,00

1998-1999

Markafgrøder

FR

Diverse

Anomalier afsløret for mindre producenter af markafgrøder

– 3 986 279,73

0,00

– 3 986 279,73

1998-1999

Markafgrøder

FR

1040

Anvendelse af et forkert udbytte til beregning af
støtte

– 563 151,22

0,00

– 563 151,22

1998

Markafgrøder

FR

1040

Anvendelse af et forkert udbytte til beregning af
støtte

– 655 695,27

0,00

– 655 695,27

1999

Dyrepræmier

FR

Diverse

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 4 154 270,73

0,00

– 4 154 270,73

1998

Dyrepræmier

FR

Diverse

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 1 601 287,50

0,00

– 1 601 287,50

1999

Landbrugsmiljøforanstaltninger

FR

5011

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret

– 297 798,78

0,00

– 297 798,78

1998

25.7.2001

FR
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Landbrugsmiljøforanstaltninger

Budgetkonto

Landbrugsmiljøforanstaltninger

FR

5011

Finansrevision

FR

Diverse

Finansrevision

FR

3201-001

Grund

Afslørede anomalier, der ikke er helt afklaret
Manglende overholdelse af betalingsfrister

Afviste udgifter
(euro)

Allerede foretagne
fradrag
(euro)

Finansielle følger
af denne beslutning
(euro)

Regnskabsår

– 97 148,32

0,00

– 97 148,32

1999

– 3 060 663,12

– 3 368 635,43

307 972,31

1999

– 180 213,41

0,00

– 180 213,41

1999

– 15 841 641,58

– 3 402 880,20

– 12 438 761,38

DA

Medlemstat

25.7.2001

Sektor

Genplantning af sukkerrør

FR i alt
GB

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 555 218,46

– 555 218,46

0,00

1998-1999

Dyrepræmier

GB

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 120 117,56

– 120 117,56

0,00

1998-1999

Olier og fedstoffer

GB

1400

EF-Domstolen, sag 148/99 — i Det Forenede
Kongerige hør og hamp

14 403 967,87

0,00

14 403 967,87

1996-1997

13 728 631,86

– 675 336,02

14 403 967,87

GB i alt
GR

2220

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 27 647 932,50

– 13 799 763,06

– 13 848 169,45

1996-1999

Dyrepræmier

GR

2221

Utilfredsstillende kontrolsystem

– 7 169 185,62

– 4 659 000,24

– 2 510 185,38

1996-1999

Olier og fedstoffer

GR

1210

Svagheder i kontrolsystemet

– 50 795 410,04

– 25 048 194,99

– 25 747 215,06

1997-1998

Olier og fedstoffer

GR

1410

Dårlig kontrol på stedet — revisionserklæring 1996
og 1997

– 12 217 929,71

– 10 809 588,44

– 1 408 341,27

1996-1997

Frugt og grøntsager

GR

1513

Producentstøtte for tørrede druer

– 9 229 167,92

0,00

– 9 229 167,92

1997-1999

Finansrevision

GR

Diverse

0,00

– 11 085 847,46

11 085 847,46

1999

– 107 059 625,80

– 65 402 394,18

– 41 657 231,62

GR i alt

Overholdelse af godkendelseskriterier

L 200/35

Dyrepræmier
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Dyrepræmier

Grund

Afviste udgifter
(euro)

Allerede foretagne
fradrag
(euro)

Finansielle følger
af denne beslutning
(euro)

Budgetkonto

Dyrepræmier

IE

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 58 064,73

– 58 064,73

0,00

1998-1999

Dyrepræmier

IE

2190

Uretmæssige sene betalinger

– 13 711,03

– 13 711,03

0,00

1998-1999

– 71 775,76

– 71 775,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

– 4 497 242,76

– 4 497 242,76

0,00

IE i alt
Finansrevision

IT

Diverse

Manglende overholdelse af betalingsfrister

IT i alt

Regnskabsår

DA

Medlemstat

L 200/36

Sektor

1999

PT

2011

Tekniske udgifter — kød

– 24 138,28

0,00

– 24 138,28

1999

Offentlig oplagring

PT

2012

Tekniske udgifter — kød

– 11 165,21

0,00

– 11 165,21

1999

Offentlig oplagring

PT

2013

Andre udgifter — kød

– 392 722,59

0,00

– 392 722,59

1999

PT i alt

– 428 026,09

0,00

– 428 026,09

Alt i alt

– 142 910 086,47

– 74 077 702,79

– 68 832 383,68
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Offentlig oplagring
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