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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1512/2001
af 23. juli 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød
stude, for hvilke der er foretaget en første udbetaling
som tyre.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

(3)

Den mulighed, medlemsstaterne har for at ændre eller
undlade at anvende det loft på 90 dyr pr. bedrift og
aldersgruppe, som udløser ydelse af den særlige præmie,
kan medføre en stigning i antallet af præmieberettigede
dyr i store produktionsenheder. For at sikre, at loftet
overholdes nøje, bør det overvejes at knytte muligheden
for at ændre eller undlade at anvende det sammen med
hensyn til miljøet og beskæftigelsen som led i en politik
for udvikling af landdistrikterne.

(4)

Da oksekødsproduktionen først og fremmest bestemmes
af antallet af køer, er det muligt at reducere den fremtidige kødproduktion ved at reducere antallet af ammekøer. For at opnå en sådan reduktion bør den begrænsende virkning på produktionen, der fremkommer ved at
medregne antallet af kvier i antallet af dyr, der er berettiget til ammekopræmie, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr.
1254/1999, forstærkes ved at fastsætte en minimumsandel af kvier i en begrænset periode og ved at øge
maksimumsandelen af disse dyr. I betragtning af besætningernes reducerede størrelse som følge af mund- og
klovesygen vil dette krav ikke skulle gælde i Det
Forenede Kongerige i 2002 og kun i begrænset omfang i
2003. Det indebærer tilsvarende ændringer af det separate nationale loft for kvier, der er omhandlet i artikel 10
i forordning (EF) nr. 1254/1999. For at gøre det
nemmere at administrere foranstaltningen vil producenter, der kun ansøger om et begrænset antal præmier,
blive fritaget for denne betingelse. For at opnå en reduktion af produktionen bør muligheden for at omfordele
de præmierettigheder, der tilbageføres til den nationale
reserve, suspenderes i en begrænset periode. For at tage
hensyn til det reducerede antal disponible ammekøer
som følge af mund- og klovesygen fritages Det Forenede
Kongerige for denne foranstaltning i 2002.

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

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

Oksekødsmarkedet er i dyb krise på grund af forbrugernes manglende tillid til oksekød som følge af, at der
er opstået nye tilfælde af bovin spongiform encephalopati (BSE), og på grund af det deraf følgende fald i
forbruget af oksekød. Situationen er kendetegnet ved en
kraftig nedgang i efterspørgslen, forbruget og eksporten
og en stor stigning i antallet af dyr, der holdes på
bedrifterne. Situationen har medført en alvorlig forværring af markedet, som er vanskelig at få styr på. Der bør
derfor træffes en række foranstaltninger, der skal regulere markedet ved at reducere den fremtidige produktionsmængde.
Den særlige præmie for handyr, der er fastsat i artikel 4 i
Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 (4), er et af de
vigtigste støtteinstrumenter for oksekødsproduktionen.
Præmien er for tiden begrænset af et regionalt loft. Hvis
det antal dyr, for hvilke den særlige præmie kan ydes,
gøres mindre, vil tilskyndelsen til at producere blive
begrænset. Det regionale loft bør derfor på grundlag af
de i de foregående år foretagne betalinger sænkes i en
begrænset periode. For at tilskynde producenterne til at
omstille produktionen fra kødkvæg til opfedning til
stude, der holdes længere på græs, bør det desuden være
muligt at foretage en anden udbetaling af præmien for
Forslag af 6.2.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse af 16.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse af 25.4.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
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(6)

(7)
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Det antal dyr, der kan modtage den særlige præmie og
ammekopræmien, begrænses for tiden af anvendelsen af
en belægningsgrad på to storkreaturer (SK) pr. ha, jf.
artikel 12 i forordning (EF) nr. 1254/1999. For at
begrænse antallet af dyr på intensive bedrifter, der kan
modtage disse præmier, og derved fremme den ekstensive produktion bør belægningsgraden nedsættes gradvis
til 1,9 SK i 2002 og til 1,8 SK i 2003.
De mængder, der skal opkøbes for at afvikle den nuværende produktion som følge af det faldende forbrug, vil
kunne føre til en overskridelse af det loft, der er fastsat i
artikel 47, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999. For at
undgå at anvendelsen af loftet medfører, at det »sikkerhedsnet«, der er fastsat i forordningens artikel 47, stk. 5,
anvendes, bør loftet sættes højere i 2001.
Formålet med de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er at afhjælpe den nuværende markedssituation.
Afhængigt af hvordan situationen udvikler sig, kan det
blive nødvendigt at vedtage nye foranstaltninger —

3) Artikel 4, stk. 5, første led, affattes således:
»— på grundlag af objektive kriterier, der indgår i en
politisk plan til udvikling af landdistrikterne, og kun
på den betingelse, at der tages hensyn til både miljøet
og beskæftigelsen, ændre eller ophæve loftet på 90 dyr
pr. bedrift og aldersgruppe, og«
4) Følgende punktum tilføjes i artikel 4, stk. 7, litra b):
»Dog fastsættes præmiebeløbet for de dyr, der er
omhandlet i stk. 2, andet afsnit, til 98 EUR.«
5) I artikel 6, stk. 2, første afsnit, ændres »80 %« og »20 %« til
henholdsvis »60 %« og »40 %«.
6) Følgende indsættes som andet, tredje og fjerde afsnit i
artikel 6, stk. 2:
»I 2002 og 2003 skal der dog holdes et antal kvier, som
svarer til mindst 15 % af det samlede antal dyr, der er
ansøgt om præmie for.
I Det Forenede Kongerige finder kravet om, at der skal
holdes et mindste antal kvier, ikke anvendelse i 2002, og
det begrænses til 5 % i 2003.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

En producent, der søger om færre end 14 ammekopræmier, er ikke omfattet af betingelsen om et mindste antal
kvier.«

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1254/1999 ændres således:

7) I artikel 9, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

1) Følgende afsnit tilføjes i artikel 4, stk. 2:
»I 2001 kan den anden udbetaling, der er omhandlet i litra
b), andet led, dog også finde sted for dyr, for hvilke der er
foretaget en første udbetaling i henhold til litra a).«
2) Følgende afsnit tilføjes i artikel 4, stk. 4:
»I 2002 og 2003 gælder dog følgende regionale lofter:
Belgien

228 787

Danmark

221 688

Tyskland

1 536 113

Grækenland

141 606

Spanien

643 525

Frankrig

1 734 779

Irland

1 028 153

Italien

478 997

Luxembourg

18 922

Nederlandene

126 346

Østrig

338 720

Portugal

160 720

Finland

200 000

Sverige

233 481

.Det Forenede Kongerige
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1 361 978

De nuværende fodnoter i bilag I vil fortsat være gældende i
denne periode. Dog fastsættes maksimumsloftet for Det
Forenede Kongerige i denne periode i den sidste fodnote til
1 461 978.«

»I 2002 og 2003 vil rettigheder, der er tilbageført til den
nationale reserve i medfør af stk. 4, andet led, dog ikke
blive omfordelt inden den 31. december 2003. For Det
Forenede Kongerige finder denne bestemmelse kun anvendelse i 2003.«
8) Følgende indsættes som tredje, fjerde og femte afsnit i
artikel 10, stk. 1:
»Et sådant separat nationalt loft skal dog i 2002 og 2003
være på mindst 10 % og højst 40 % af det nationale loft i
den pågældende medlemsstat som fastsat i bilag II til
denne forordning.
Såfremt medlemsstaterne beslutter at gøre brug af den i
første afsnit omhandlede mulighed i 2002 og 2003, skal
ammekopræmien gives til enhver producent, der holder et
antal kvier svarende til mindst 5 % og højst 20 % af det
samlede antal dyr, der er ansøgt om ammekopræmie for.
En producent, der søger om færre end 14 ammekopræmier, er ikke omfattet af betingelsen om et mindste antal
kvier.«
9) Artikel 12, stk. 1, første punktum, erstattes af følgende:
»Det samlede antal dyr, for hvilke der kan ydes særlig
præmie og ammekopræmie, er begrænset af anvendelsen
af en belægningsgrad på bedriften på to storkreaturer (SK)
pr. ha og pr. kalenderår. Belægningsgraden nedsættes til
1,9 SK fra den 1. januar 2002 og til 1,8 SK fra den 1.
januar 2003.«
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10) Artikel 47, stk. 2, andet afsnit, affattes således:
»Sådanne opkøb må ikke overstige 350 000 tons om året for Fællesskabet som helhed. Dog fastsættes
den øvre grænse for opkøbene for 2001 til 500 000 tons.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002. Artikel 1, stk. 1, 4 og 10, anvendes dog fra datoen for forordningens
ikrafttræden.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1513/2001
af 23. juli 2001
om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår
forlængelse af støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie
delse med nogle af de løsningsmuligheder, der skal
undersøges for fremtiden, og i hvert fald nyttigt i forbindelse med de andre løsningsmuligheder. Det bør derfor
allerede nu fastsættes, at støtteordningen fra den 1.
november 2003 kun kommer til at gælde for oliventræer, der er registreret i et GIS, som efter kontrol er
fundet komplet.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),
(4)

Udviklingen på markedet for olivenolie viser, at det for
at forbedre produktkvaliteten er nødvendigt med en
samordnet strategi, der også tager hensyn til miljøaspekter, og som for de erhvervsdrivende bl.a. omfatter
incitamenter til strukturering af sektoren og indebærer
justeringer af klassificeringen af olivenolie og olie af
olivenpresserester.

(5)

For at sektoren kan fungere, bør der indføres en
ordning, der tilskynder godkendte erhvervsorganisationer til at gennemføre programmer for kvalitetsforbedring og -certificering og til at forvalte olivenoliesektoren og -markedet. Det ser ud til at være nødvendigt
med en periode på ca. et år til at udforme gennemførelsesbestemmelserne for en sådan ordning, oprettelsen
af organisationer og programmer samt medlemsstaternes
vurdering og godkendelse af dem. Derfor bør grundlaget
for ordningen, der skal anvendes fra den 1. november
2002, allerede fastlægges nu, så der kan iværksættes
konkrete foranstaltninger hurtigst muligt.

(6)

Betegnelserne og definitionerne på olivenolie og olie af
olivenpresserester er undertiden utilfredsstillende og kan
virke forvirrende for forbrugerne og sektorens erhvervsdrivende. Disse vanskeligheder forstyrrer markedet og
bør undgås, ved at der indføres nye betegnelser og definitioner til afløsning for de i bilaget til forordning nr.
136/66/EØF fastsatte.

(7)

For at bevare jomfruoliens naturlige karakter bør det
forbydes at anvende kemiske eller biokemiske hjælpestoffer til udvindingen af den.

(8)

På grund af de fremskridt, som producenterne og
møllerne har gjort, har olivenolie i kategorierne »jomfruolie« og »ekstra jomfruolie« vundet frem på bekostning af
olie i kategorierne »almindelig jomfruolie« og »bomolie«.
For at tage hensyn til denne markedsudvikling i klassificeringen af jomfruolie og lade den komme forbrugerne
til gode bør det maksimale syreindhold i ekstra jomfruolie reduceres, og kategorien almindelig jomfruolie bør
udgå og i stedet indlemmes i kategorien bomolie.

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

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

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 af 20. juli 1998
om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (3) blev
der indført foranstaltninger for de tre produktionsår
1998/99, 1999/2000 og 2000/01. Denne periode på tre
produktionsår skulle give Kommissionen mulighed for at
indsamle og analysere de oplysninger, der er nødvendige
for i løbet af 2000 at udarbejde et forslag til reform af
ovennævnte fælles markedsordning til Rådet. Det har
vist sig, at de foranstaltninger, der blev indført ved
nævnte forordning, har medført, at den fælles markedsordning er blevet forbedret, men at oplysningerne og
erfaringen fra de to første produktionsår ikke er tilstrækkelige til, at Kommissionen kan drage begrundede og
definitive konklusioner om den fælles markedsordning
for fedtstoffer, der skal gælde fra den 1. november 2001.
Det er nødvendigt at evaluere resultaterne af den overgangsperiode, der blev fastlagt for 1998 i forordning (EF)
nr. 1638/98 og Rådets forordning (EF) nr. 1639/98 af
20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2261/
84 om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorganisationer (4). For at få alle
resultaterne af de foranstaltninger, der er blevet iværksat
siden produktionsåret 1998/99, og uddybe oplysningerne om og analyserne af sektoren er det nødvendigt at
forlænge anvendelsen af de nugældende bestemmelser
indtil udgangen af produktionsåret 2003/04, især anvendelsen af forordning nr. 136/66/EØF af 22. september
1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for
fedtstoffer (5).
Kontrollen med støtten til producenterne afhænger for
en stor del af, at der findes et geografisk informationssystem (GIS) som omhandlet i forordning (EF) nr. 1638/
98, og at det fungerer. Dette GIS er uundværligt i forbinUdtalelse afgivet den 17.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse afgivet den 30.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT L 210 af 28.7.1998, s. 32.
EFT L 210 af 28.7.1998, s. 38.
EFT L 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Forordningen er senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2).
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Det generiske navn »olivenolie« anvendes for øjeblikket
til at betegne den oliekategori, der er nævnt i punkt 3 i
bilaget til forordning nr. 136/66/EØF, og som svarer til
en sammenstikning af raffineret olivenolie og jomfruolie,
bortset fra bomolie. Denne blanding giver årsag til
forvirring og kan vildlede forbrugere, der ikke har
kendskab til produktet, og forstyrre markedet. Sammenstikningen bør derfor betegnes på en særlig måde, uden
at denne kategori, hvis egenskaber værdsættes af mange
forbrugere, nedvurderes.

(9)

(10)

(11)

På grund af de fremskridt, der er sket inden for raffineringsindustrien, kan definitionen af raffineret olivenolie
tilpasses, ved at det maksimale syreindhold nedsættes.
Definitionen af rå olie af olivenpresserester bør indbefatte olie, der udvindes mekanisk, og som med undtagelse af bestemte kendetegn svarer til bomolie, for denne
olie har kendetegn, der svarer til de typiske kendetegn
for rå olie af olivenpresserester.

(12)

For at sektoren kan tilpasse sig, bør den have en frist på
to år, før det generelt bliver obligatorisk at anvende de
nye betegnelser og definitioner.

(13)

Gennemførelsesbestemmelserne til forordning nr. 136/
66/EØF bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1) —

L 201/5

c) i stk. 9, andet afsnit, ændres
i) »produktionsårene 1998/99-2000/01« til »produktionsårene 1998/99-2003/04«
ii) »olivenolieproducenterne« ændres til »olivenolie- og
spiseolivenproducenter«.
3) I artikel 20d, stk. 1, andet afsnit, ændres »produktionsårene
1998/99-2000/01« til »produktionsårene 1998/99-2003/
04«.
4) Artikel 37 udgår.
5) Artikel 38 affattes således:
»Artikel 38
1.
Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for
Fedtstoffer, i det følgende benævnt »komitéen«.
2.
Når der henvises til denne artikel, finder artikel 4 og 7
i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede
tidsrum fastsættes til en måned.
3.

Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden.«

6) Bilaget affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2
I forordning (EF) nr. 1638/98 foretages følgende ændringer:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:
a) i stk. 1, første afsnit, ændres »produktionsårene 1998/
99-2000/01« til »produktionsårene 1998/99-2002/03«

Artikel 1

b) i stk. 2, andet afsnit, ændres »produktionsårene 1998/992000/01« til »produktionsårene 1998/99-2002/03«

I forordning nr. 136/66/EØF foretages følgende ændringer:

c) i stk. 4 ændres »produktionsårene 1998/99-2000/01« til
»produktionsårene 1998/99-2002/03«.

1) I artikel 4, stk. 2, ændres »produktionsårene 1998/992000/01« til »produktionsårene 1998/99-2003/04«.
2) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
a) i stk. 2 ændres »produktionsårene 1998/99-2000/01« til
»produktionsårene 1998/99-2003/04«
b) i stk. 9, første afsnit, ændres »til forbedring af olivenproduktionens kvalitet« til »til forbedring af olivenolie- og
spiseolivenproduktionens kvalitet«
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

2) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 2a
Fra den 1. november 2003 kan oliventræer og dertil
svarende arealer, der ikke er registreret i et geografisk informationssystem, som er etableret i henhold til artikel 2 i
denne forordning, og olivenolieproduktionen herfra ikke
komme i betragtning til støtte til produktion af olivenolie
under den fælles markedsordning for fedtstoffer.«
3) I artikel 3, stk. 2, ændres »år 2000« til »2003«, og »1.
november 2001« ændres til »1. november 2004«.
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4) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 4a
1.
I forbindelse med den fælles markedsordning for fedtstoffer, der gælder den 1. november 2002, kan de olivenolieproducerende medlemsstater inden for visse grænser
tilbageholde en del af den støtte, der eventuelt er beregnet
til olivenolie- og/eller spiseolivenproducenterne, til EF-finansiering af aktivitetsprogrammer, der er udarbejdet af
godkendte producentorganisationer, godkendte brancheorganisationer eller andre godkendte erhvervsorganisationer
eller sammenslutninger deraf, på et eller flere af følgende
områder:
a) administrativ forvaltning og opfølgning af olivenolie- og
spiseolivensektoren og -markedet
b) forbedring af olivendyrkningens indvirkning på miljøet
c) forbedring af kvaliteten af olivenolie- og spiseolivenproduktionen
d) sporbarhed, certificering og beskyttelse af olivenoliens og
spiseolivens kvalitet, underlagt de nationale myndigheder.
2.
I denne artikel betyder »godkendte brancheorganisationer« retlige enheder, der
— består af repræsentanter for de økonomiske aktiviteter,
der har forbindelse til produktion af og/eller handel med
og/eller forarbejdning af de produkter, der er nævnt i
artikel 1, stk. 2, litra c) og d), i forordning nr. 136/
66/EØF
— er oprettet på foranledning af en eller flere af de organisationer eller foreninger, de udgøres af
— er anerkendt af den medlemsstat, hvor de har deres
virksomhed.
3.
De grænser, der er nævnt i stk. 1, fastsættes med
henblik på at undgå markedsforstyrrelser:
— af Rådet på forslag af Kommissionen for alle de pågældende aktiviteter, og derefter,
— af Kommissionen for hvert område, der er nævnt i stk.
1, efter forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgørelse
1999/468/EF.
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Inden for de fastsatte grænser er EF-tilskuddet til aktivitetsprogrammerne i stk. 1 højst lig med den andel af støtten,
som den pågældende medlemsstat har afsat. EF-tilskuddet
vedrører de støtteberettigede udgifter med højst:
— 100 % til aktiviteterne på de områder, der er nævnt i
litra a) og b)
— 100 % til investeringer i anlægsaktiver og 75 % til de
andre aktiviteter på det område, der er nævnt i litra c)
— 50 % til aktiviteter på det område, der er nævnt i litra d).
Finansieringen af restbeløbet varetages af medlemsstaten
under hensyntagen til et bidrag fra de erhvervsdrivende, som
er obligatorisk for aktiviteterne på de områder, der er nævnt
i stk. 1, litra c) og d), og på mindst 25 % på det område, der
er nævnt i litra d).
4.
Efter proceduren i artikel 38 i forordning nr. 136/
66/EØF fastsætter Kommissionen:
a) betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer
eller sammenslutninger deraf
b) hvilke typer programaktiviteter der er støtteberettigede
på de fire områder, som er nævnt i stk. 1
c) procedurerne for medlemsstaternes godkendelse af
programmerne
d) kontrolforanstaltninger og sanktioner
e) de øvrige regler, der eventuelt er nødvendige for en
hurtig gennemførelse af programmerne fra den 1.
november 2002.«
5) I artikel 5, stk. 1, ændres »1. november 2001« til »1.
november 2004«.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. november 2001. Artikel 1, nr. 6,
(hvorved bilaget til forordning nr. 136/66/EØF erstattes)
anvendes dog fra den 1. november 2003, med undtagelse af
punkt 4 i det pågældende bilag.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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BILAG

»BILAG
BETEGNELSER OG DEFINITIONER PÅ OLIVENOLIE OG OLIE AF OLIVENPRESSERESTER SOM OMHANDLET
I ARTIKEL 35
1. JOMFRUOLIER
Olie, der er udvundet af oliven udelukkende ved mekaniske processer eller andre fysiske processer, der ikke medfører
nogen ændring af olien, og som ikke har undergået anden behandling end vask, dekantering, centrifugering eller
filtrering, men ikke olie, der er udvundet ved hjælp af et opløsningsmiddel, et kemisk eller biokemisk hjælpestof eller
reesterificering, eller blandinger med olier af anden art.
Følgende udtømmende klassificering og betegnelser gælder for disse olier:
a) ekstra jomfruolie
jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre højst må være 0,8 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til
kendetegnene for denne kategori
b) jomfruolie
jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre højst må være 2 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til
kendetegnene for denne kategori
c) bomolie
jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre er højere end 2 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til
kendetegnene for denne kategori.
2. RAFFINERET OLIVENOLIE
Olivenolie, der er udvundet ved raffinering af jomfruolie, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 0,3 g
pr. 100 g, og/eller hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.
3. OLIVENOLIE — BESTÅENDE AF RAFFINERET OLIVENOLIE OG JOMFRUOLIER
Olie, der er fremkommet ved sammenstikning af raffineret olivenolie og jomfruolie, bortset fra bomolie, hvis syretal
udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 1 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne
kategori.
4. RÅ OLIE AF OLIVENPRESSERESTER
Olie, der er udvundet af olivenpresserester behandlet med et opløsningsmiddel eller ved fysiske processer, eller som
med undtagelse af bestemte kendetegn svarer til bomolie, bortset fra olie udvundet ved reesterificering og blandinger
med olier af anden art, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.
5. RAFFINERET OLIE AF OLIVENPRESSERESTER
Olie, der er udvundet ved raffinering af rå olie af olivenpresserester, hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere
end 0,3 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene for denne kategori.
6. OLIE AF OLIVENPRESSERESTER
Olie, der er fremkommet ved sammenstikning af raffineret olie af olivenpresserester og jomfruolie, bortset fra bomolie,
hvis syretal udtrykt i oliesyre ikke må være højere end 1 g pr. 100 g, og hvis øvrige kendetegn svarer til kendetegnene
for denne kategori.«
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1514/2001
af 23. juli 2001
om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og

Artikel 1
I forordning (EØF) nr. 1696/71 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 12, stk. 5, litra a), affattes således:
»a) Støttebeløbet pr. hektar er det samme for alle sortsgrupper. Det fastsættes for et tidsrum på otte år fra
1996-høsten til 480 EUR pr. hektar.«
2) Artikel 12, stk. 5, litra d), affattes således:

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 12, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 1696/
71 (4) omhandler fastsættelse af støttebeløbet for humle
produceret i Fællesskabet i en femårig periode fra 1996høsten til og med 2000-høsten.

»d) Tilbageholdelse af støtten er kumulerbar i en periode på
højst tre år; ved slutningen af denne periode skal hele
den tilbageholdte støtte være udbetalt.«
3) I artikel 18, stk. 2, ændres datoen »1. september 2000« til
»31. december 2003«.
4) Artikel 19 ophæves.

(2)

(3)

I henhold til artikel 18 i forordning (EØF) nr. 1696/71
har Kommissionen forelagt Rådet en rapport om den
økonomiske udvikling i Det Europæiske Fællesskabs
humlesektor. Denne rapport viser, at der er sket en
gradvis tilpasning af produktionen til efterspørgselskravene, både hvad angår kvantitet, nemlig via en reduktion
af dyrkede arealer og producerede mængder, og hvad
angår kvalitet gennem sortsomstilling, især til de sorter,
der er de mest efterspurgte blandt bryggerierne.

Det er hensigtsmæssigt i en treårsperiode at forlænge
gyldigheden af det nuværende støttebeløb, og at der
bliver udarbejdet en rapport om denne nye periode.

5) Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af en »forvaltningskomité for
humle« (i det følgende benævnt »komitéen«).
2.
Når der henvises til denne artikel, finder artikel 4 og 7
i afgørelse 1999/468/EF anvendelse.
Den i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede
periode fastsættes til én måned.
3.

(4)

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

De for gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 1696/71
nødvendige foranstaltninger bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen
af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5) —

EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 345.
Udtalelse afgivet den 13.6.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
Udtalelse afgivet den 25.4.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
191/2000 (EFT L 23 af 28.1.2000, s. 4).
5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(

Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra 1. januar 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1515/2001
af 23. juli 2001
om de foranstaltninger, der kan træffes af EF på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's
Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

træffes i henhold til denne forordning, får virkning fra
datoen for deres ikrafttrædelse, medmindre andet
angives, og derfor ikke skaber grundlag for tilbagebetaling af told, der er opkrævet før denne dato —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 384/96 (1) har Rådet vedtaget
fælles regler til beskyttelse mod dumpingimport fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 2026/97 (2) har Rådet vedtaget
fælles regler til beskyttelse mod subsidieret indførsel fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

(3)

I forbindelse med Marrakesh-aftalen om oprettelse af
Verdenshandelsorganisationen (»WTO«) blev der opnået
en forståelse vedrørende reglerne og procedurerne for
tvistbilæggelse (»DSU«). Instansen til Bilæggelse af Tvister
(»DSB«) blev oprettet i henhold til DSU.

(4)

(5)

(6)

For at gøre det muligt for EF, hvor dette skønnes
hensigtsmæssigt, at bringe en foranstaltning, der er
truffet i henhold til forordning (EF) nr. 384/96 eller
forordning (EF) nr. 2026/97, i overensstemmelse med de
henstillinger og kendelser, der er indeholdt i en rapport
vedtaget af DSB, skal der indføres specifikke bestemmelser.
EF's institutioner kan finde det hensigtsmæssigt at
ophæve, ændre eller vedtage eventuelle andre særlige
foranstaltninger i tilknytning til foranstaltninger, der er
truffet i henhold til forordning (EF) nr. 384/96 eller
forordning (EF) nr. 2026/97, herunder foranstaltninger,
som ikke har været genstand for tvistbilæggelse i
henhold til DSU, for at der kan tages hensyn til de retlige
fortolkninger, der foretages i en rapport vedtaget af DSB.
Desuden bør EF's institutioner have mulighed for at
suspendere eller tage sådanne foranstaltninger op til
fornyet overvejelse.
Der gælder ikke nogen tidsfrister for anvendelse af DSU.
Henstillingerne i rapporter vedtaget af DSB har kun
eventuel fremtidig virkning. Følgelig er det hensigtsmæssigt at specificere, at eventuelle foranstaltninger, der

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
2238/2000 (EFT L 257 af 11.10.2000, s. 2).
(2) EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Hver gang DSB vedtager en rapport om en EF-foranstaltning, der er truffet i henhold til forordning (EF) nr. 384/96,
forordning (EF) nr. 2026/97 eller denne forordning (»den
omtvistede foranstaltning«), kan Rådet med simpelt flertal på
grundlag af et forslag fra Kommissionen og efter høring af det
rådgivende udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 eller artikel 25 i forordning
(EF) nr. 2026/97 (»rådgivende udvalg«), alt efter omstændighederne træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:
a) ophæve eller ændre den omtvistede foranstaltning, eller
b) vedtage enhver anden særlig foranstaltning, som skønnes
hensigtsmæssig efter omstændighederne.
2.
Med henblik på at træffe foranstaltninger i henhold til stk.
1 kan Kommissionen anmode alle interesserede parter om at
fremkomme med alle nødvendige oplysninger for at supplere
de oplysninger, der er fremkommet i løbet af den undersøgelse,
der førte til vedtagelsen af den omtvistede foranstaltning.
3.
For så vidt det er hensigtsmæssigt at foretage en fornyet
undersøgelse, før der træffes foranstaltninger i henhold til stk.
1, skal en sådan fornyet undersøgelse indledes af
Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg.
4.
For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere den
omtvistede eller ændrede foranstaltning, indrømmes en suspension for en begrænset periode af Rådet, som træffer afgørelse
med simpelt flertal på forslag af Kommissionen og efter høring
af den rådgivende udvalg.

Artikel 2
1.
Rådet kan også, hvis det finder det hensigtsmæssigt,
træffe enhver af de foranstaltninger, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, for at der kan tages hensyn til de retlige fortolkninger, der foretages i en rapport vedtaget af DSB med hensyn
til en ikke-omtvistet foranstaltning.
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2.
Med henblik på at træffe foranstaltninger i henhold til stk.
1 kan Kommissionen anmode de interesserede parter om at
give alle nødvendige oplysninger for at supplere de oplysninger, der blev tilvejebragt i løbet af den undersøgelse, der
førte til vedtagelsen af den ikke-omtvistede foranstaltning.
3.
For så vidt det er hensigtsmæssigt at foretage en fornyet
undersøgelse, før eller samtidig med at der træffes foranstaltninger i henhold til stk. 1, skal en sådan undersøgelse indledes
af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg.
4.
For så vidt det er hensigtsmæssigt at suspendere ikkeomtvistede eller ændrede foranstaltninger, indrømmes en
suspension for en begrænset periode af Rådet, som træffer
afgørelse med simpelt flertal på forslag af Kommissionen og
efter høring af den rådgivende udvalg.

L 201/11
Artikel 3

Eventuelle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne
forordning, får virkning fra datoen for deres ikrafttrædelse og
tjener ikke som grundlag for tilbagebetaling af told, der er
opkrævet før denne dato, medmindre andet fastsættes.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den gælder for rapporter vedtaget af DSB efter den 1. januar
2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1516/2001
af 25. 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 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. 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 25. 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
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
066
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
72,8
72,8
78,4
88,4
66,4
77,7
120,0
164,7
103,7
120,7
127,3
96,7
82,6
122,9
105,3
104,1
64,6
64,2
127,3
215,3
104,2
108,7
133,4
78,4
71,3
69,4
88,1
183,3
123,9
153,6
277,1
258,3
242,0
246,4
256,0
136,5
136,5
80,7
78,9
231,2
130,3

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. 1517/2001
af 25. juli 2001
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 49. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
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), ændret ved
forordning (EF) nr. 1264/2001 (3), foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1531/2000 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 49. dellicitation.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 49. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1531/2000, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
38,625 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. 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.
(3) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 61.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1518/2001
af 25. juli 2001
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 1. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 1. 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, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/
2001 af 13. juli 2001 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. 1430/2001 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 1. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1430/2001, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
40,020 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 192 af 14.7.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1519/2001
af 25. 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 26. juli 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 25. 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)

10,11

—

0

1703 90 00 (1)

13,21

—

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. 1520/2001
af 25. juli 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for sukker efter dets bestemmelse.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

(6)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan
ændres i mellemtiden.

(7)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på sukkermarkedet, navnlig på noteringer eller
kurser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet,
fører til at fastsætte restitutionerne til de beløb, der er
angivet i bilaget.

(8)

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.

(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),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i
forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes
under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmarkedet for sukker og navnlig
under hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer,
som er nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme
artikel skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte
udførslers økonomiske aspekt.

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes
for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt
II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution
fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Kandissukker er
defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95
af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således
beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende
sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette
indhold.

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er
angivet i bilaget.
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 26. juli 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 25. juli 2001 om fastsættelse 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
32,66
32,80
32,66

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

0,3566
35,66
35,50
35,50
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. 1521/2001
af 25. juli 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger om importrettigheder indgivet
i juli 2001 for de toldkontingenter i oksekødssektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1216/
2001 for Estland, Letland og Litauen
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/
2001 af 20. juni 2001 om fastsættelse for perioden fra 1. juli
2001 til 30. juni 2002 af gennemførelsesbestemmelserne for
toldkontingenterne for oksekød med oprindelse i Estland,
Letland og Litauen (1), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1216/2001 er det
fastsat, hvor store mængder fersk, kølet og frosset oksekød
med oprindelse i Estland, Letland og Litauen og forarbejdede
produkter med oprindelse i Letland der kan indføres på særlige
betingelser for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Der

er ikke indgivet ansøgninger om importrettigheder for oksekød
og forarbejdede produkter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der er ikke indgivet ansøgninger om importrettigheder for
perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 i forbindelse med de
importkontingenter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 1216/2001.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 165 af 21.6.2001, s. 29.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1522/2001
af 25. juli 2001
om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2001 vedrørende
visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr.
1374/98, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1374/
98 af 29. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for
importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk
og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
594/2001 (4), særlig artikel 14, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:
Ansøgningerne for de produkter, der er nævnt i bilag II og III
til forordning (EF) nr. 1374/98, vedrører større mængder end
de disponible mængder. Der bør derfor fastsættes koefficienter
for tildeling af de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Mængderne af de importlicenser, der i perioden 1. juli til
31. december 2001 ansøges om efter forordning (EF) nr. 1374/
98 for produkter henhørende under de løbenumre i bilag II til
forordning (EF) nr. 1374/98, der er anført i bilag I til denne
forordning, påvirkes af de anførte tildelingskoefficienter.
2.
Mængderne af de importlicenser, der i perioden 1. juli til
31. december 2001 ansøges om efter forordning (EF) nr. 1374/
98 for produkter henhørende under de løbenumre i bilag III B
til forordning (EF) nr. 1374/98, der er anført i bilag II til denne
forordning påvirkes af de anførte tildelingskoefficienter.
3.
Mængderne af de importlicenser, der i perioden 1. juli til
31. december 2001 ansøges om efter forordning (EF) nr. 1374/
98 for produkter henhørende under de løbenumre i bilag III C
til forordning (EF) nr. 1374/98, der er anført i bilag III til denne
forordning påvirkes af de anførte tildelingskoefficienter.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 48.
193 af 29.7.2000, s. 10.
185 af 30.6.1998, s. 21.
88 af 28.3.2001, s. 7.
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BILAG I

Løbenummer
i bilag II
til forordning
(EF) nr. 1374/98

Taric-løbenummer

Periode:
juli-december 2001
Tildelingskoefficient

33
34
36
37
38
39
41
44

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0053
0,0035
0,6808
1,0000
—
0,0094
0,0035
0,0046

BILAG II

Løbenummer
i bilag III B
til forordning
(EF) nr. 1374/98

Taric-løbenummer

Periode:
juli-december 2001
Tildelingskoefficient

13

09.4101

1,0000

BILAG III

Løbenummer
i bilag III C
til forordning
(EF) nr. 1374/98

Taric-løbenummer

Periode:
juli-december 2001
Tildelingskoefficient

15

09.4151

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1523/2001
af 25. juli 2001
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 624/98 (3), særlig artikel 1, stk. 2,
andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/
2001 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 1419/2001 (5).

(1)

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder ved
indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1423/95
omhandlede produkter, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 26. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s. 1.
141 af 24.6.1995, s. 16.
85 af 20.3.1998, s. 5.
177 af 30.6.2001, s. 21.
191 af 13.7.2001, s. 35.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

26.7.2001

BILAG
til Kommissionens forordning af 25. juli 2001 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold, der
gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

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

25,06
25,06
25,06
25,06
31,81
31,81
31,81
0,32

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

3,77
9,00
3,63
8,57
9,33
4,81
4,81
0,34

(1) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431/68 (EFT L 89 af 10.4.1968,
s. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT L 94 af 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.

26.7.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 5. juli 2001
om ændring af afgørelse ECB/1998/4 om vedtagelse af ansættelsesvilkårene for ansatte i Den
Europæiske Centralbank
(ECB/2001/6)
(2001/566/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »statutten«), særlig artikel 36.1,
under henvisning til forslaget fra direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB),
under henvisning til ECB's Generelle Råds medvirken, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til statutten påhviler det Styrelsesrådet for
ECB, på grundlag af forslag fra ECB's direktion, at fastsætte og om nødvendigt at ændre Ansættelsesvilkår for
ansatte i ECB (i det følgende benævnt »Ansættelsesvilkår«).
Afgørelse ECB/1998/4 af 9. juni 1998 om vedtagelse af
ansættelsesvilkårene for de ansatte i Den Europæiske
Centralbank, som ændret den 31. marts 1999 (1) (i det
følgende benævnt »afgørelse ECB/1998/4«), indeholder
regler om ansættelsesforholdet mellem ECB og dens
ansatte.
I overensstemmelse med ECB's politik om åbenhed skal
enhver, der har interesse heri, have adgang til Ansættelsesvilkår for ansatte i ECB.

(1) EFT L 125 af 19.5.1999, s. 32.

(4)

Offentlighedens adgang til Ansættelsesvilkår vil lettes
betydeligt ved at gøre dem tilgængelige på ECB's
websted (http://www.ecb.int) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 2 i afgørelse ECB/1998/4 ophæves. Der indsættes en ny
artikel 2 med følgende ordlyd:
»Til oplysning for enhver med interesse heri skal Ansættelsesvilkår for ansatte i ECB være tilgængelig for offentligheden på ECB's websted (http://www.ecb.int).«
Artikel 2
Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. juli 2001.

Formand for ECB
Willem F. DUISENBERG

