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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2101/2001
af 26. oktober 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 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 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 26. oktober 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
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
512
999
060
388
400
404
800
804
999
052
400
999

92,0
42,3
67,2
108,1
108,1
82,3
82,3
49,9
69,4
48,5
57,3
53,9
55,8
107,5
96,5
247,9
41,6
123,4
36,7
62,5
59,2
79,4
202,7
64,0
84,1
104,0
87,3
95,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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. 2102/2001
af 26. oktober 2001
om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager
nødvendigt at differentiere restitutionen for et givet
produkt alt efter produktets destination.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(7)

Tomater, citroner, appelsiner og æbler i kvalitetsklasse
ekstra, I og II i de fælles kvalitetsnormer samt druer til
spisebrug i kvalitetsklasse ekstra, I og II i de fælles
kvalitetsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en
i økonomisk henseende betydelig eksport.

(8)

Anvendelsen af ovennævnte regler på den nuværende
markedssituation og dennes forventede udvikling og især
på noteringer og priser for frugt og grøntsager i Fællesskabet og i den internationale handel fører til en restitutionsfastsættelse i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning.

(9)

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 35,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 skal de disponible
ressourcer udnyttes så effektivt som muligt, uden at
dette dog må føre til nogen forskelsbehandling mellem
de berørte erhvervsdrivende. Det bør derfor sikres, at det
handelsmønster, som restitutionsordningen tidligere har
skabt, ikke forstyrres. På denne baggrund, og fordi
eksporten af frugt og grøntsager er sæsonbestemt, bør
der fastsættes kontingenter for de enkelte produkter.

(10)

Nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3846/87 (4), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1502/2001 (5).

(11)

De fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og
eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (6).

(12)

Med henblik på den mest effektive anvendelse af de
disponible ressourcer bør man under hensyn til
markedssituationen og Fællesskabets udførselsstrukturer
vælge den bedst egnede metode for eksportrestitutioner
for bestemte produkter og bestemte destinationer, og
derfor bør der for den pågældende udførselsperiode ikke
samtidigt fastsættes restitutioner ifølge ordning A 1, A 2,
og A 3, jf. artikel 1 i forordning (EF) nr. 1961/2001 om
gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for
frugt 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 forordning (EF) nr. 911/
2001 (2), særlig artikel 35, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/96 (3),
blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager.

(2)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 kan forskellen mellem priserne i den
internationale handel for de i nævnte artikel omhandlede
produkter udlignes ved en eksportrestitution for at
muliggøre en i økonomisk henseende betydelig eksport i
fornødent omfang.

(3)

I henhold til artikel 35, stk. 4, i forordning (EF) nr.
2200/96 skal restitutionerne fastsættes under hensyn til
situationen og den forventede udvikling i dels priserne
for frugt og grøntsager og de disponible mængder på
Fællesskabets marked, dels priserne i den internationale
handel. Der bør ligeledes tages hensyn til de i litra b) i
ovennævnte stykke omhandlede omkostninger samt det
økonomiske aspekt i forbindelse med de påtænkte
udførsler.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2200/96 fastsættes restitutionerne under hensyn til de
begrænsninger, der er en følge af de aftaler, der indgås i
henhold til traktatens artikel 300.

(5)

I henhold til artikel 35, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2200/96 fastsættes priserne for Fællesskabets marked
under hensyntagen til de priser, som med henblik på
udførsel viser sig at være de gunstigste. Priserne i den
internationale handel fastsættes under hensyntagen til de
noteringer og priser, der omhandles i nævnte stykkes
andet afsnit.

(6)

Den internationale handelssituation eller de særlige krav,
der gør sig gældende på visse markeder, kan gøre det

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 129 af 11.5.2001, s. 3.
(3) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.

(4) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.
(5) EFT L 199 af 24.7.2001, s. 13.
(6) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
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(13)

De mængder, der er fastsat for de forskellige produkter,
bør fordeles efter de forskellige ordninger for ydelse af
restitution, idet der tages hensyn til deres fordærvelighed.

2.
De licenser, der udstedes vedrørende fødevarehjælp, og
som er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000,
afskrives ikke på de i bilaget omhandlede restitutionsberettigede
mængder.

(14)

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

3.
Licenser af type A 2 og A 3 er gyldige i to måneder, jf.
dog artikel 5, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1961/2001.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Eksportrestitutionerne for frugt og grøntsager fastsættes i
bilaget til denne forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. november 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 26. oktober 2001 om fastsættelse af eksportrestitutioner for frugt og grøntsager
Ordning

Produktkode

Destination

Licensansøgningsperiode
A1
fra 9.11.2001 til 7.1.2002
Restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte
mængder
(t)

Licensansøgningsperiode
A2
fra 2. til 12.11.2001
Vejledende
restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte
mængder
(t)

Licensbekendtgørelsesperiode
A3
fra 9. til 12.11.2001
Vejledende
restitusionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte
mængder
(t)

Licensansøgningsperiode
B
fra 16.11. til 14.1.2001
Vejledende
restitutionsbeløb
(EUR/t netto)

Fastsatte
mængder
(t)

0702 00 00 9100

F08

20

20

1 711

20

3 423

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

45

45

50 222

45

100 233

0805 30 10 9100

A00

35

35

19 808

0806 10 10 9100

A00

23

23

5 527

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

20

20

13 909

35
23

9 988

3 591
20

7 640

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
F04 Sri Lanka, Hongkong, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Ny Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Mexico, Costa Rica og Japan.
F08 Alle destinationer, undtagen Slovakiet, Letland, Litauen og Bulgarien.
F09 Norge, Island, Grønland, Færøerne, Polen, Ungarn, Rumænien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, Makedonien, Jugoslavien,
Malta, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan,
Ukraine, destinationer omhandlet i artikel 36 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999, landene og territorierne i Afrika, undtagen
Sydafrika, landene på Den Arabiske Halvø (Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Ajman, Umm-al-Qalwain, Ras al Khalmah og Fujalrah), Kuwait og Yemen), Syrien, Iran, Jordan, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama,
Ecuador og Colombia.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2103/2001
den 26. oktober 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 2826/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige
ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med æg, fjerkrækød og kaniner
godt i de oversøiske franske departementer, i 2001 end
den årlige levering, der er fastsat ved forordning (EØF)
nr. 2826/92. Den pågældende forordning bør derfor
ændres.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1452/2001 af
28. juni 2001 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer og
om ændring af direktiv 72/462/EØF og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 525/77 og (EØF) nr. 3763/91 (1), særlig
artikel 6, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2826/92 (2),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 128/2001 (3), er
det fastlagt, hvilken støtte og hvilke mængder der er
nødvendige for at forsyne de oversøiske franske departementer med rugeæg, formeringskyllinger og avlskaniner
med oprindelse i resten af EF.
De franske myndigheder har påvist, at der er behov for
et større antal formeringskyllinger og racerene avlskaniner for at sikre, at de pågældende sektorer fungerer

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Æg og Fjerkrækød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EØF) nr. 2826/92 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11.
(2) EFT L 285 af 30.9.1992, s. 10.
(3) EFT L 22 af 24.1.2001, s. 9.

27.10.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 283/7

BILAG
»BILAG
Levering pr. kalenderår til de oversøiske franske departementer af formeringsmateriale med oprindelse i EF
KN-kode

Varebeskrivelse

Antal

Støtte
EUR/100 stk.

ex 0105 11

Formerings- og avlskyllinger (1)

ex 0407 00 19

Rugeæg til produktion af formerings- og avlskyllinger (1)

110 000

30

5 000

24
EUR/stk.

ex 0106 00 10

Racerene avlskaniner

600

60

(1) I overensstemmelse med definitionen i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2782/75 (EFT L 282 af 1.11.1975, s. 100).«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2104/2001
af 26. oktober 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1249/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning
for korn (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2015/2001 (4), skal der foretages en nedsættelse på 10 EUR/t ved beregning af importtold for
korn, der indføres ad landjorden eller flodvejen eller ad søvejen i fartøjer, der kommer fra havne ved
Middelhavet, Sortehavet eller Østersøen. Denne nedsættelse er baseret på transportomkostninger,
som er betydeligt lavere end dem, der anvendes til beregning af importtolden. Den kortere afstand
udgør tilsyneladende en fordel, men den neutraliseres ifølge oplysninger fra markederne på grund af
logistiske mangler, hvad angår transportinfrastrukturer, oplagring og lastning, og fragtomkostningerne set over en lang periode er i praksis identiske. Erfaringerne har endvidere vist, at denne
supplerende importtold er en hæmsko for et velfungerende marked. Den nedsættelse på 10 EUR, der
er fastsat i artikel 4, bør derfor afskaffes. Situationen tages op til fornyet overvejelse inden næste
produktionsår.

(2)

Artikel 3 og bilag I i forordning (EF) nr. 1249/96 fastsætter kvalitetskriterier, der skal overholdes ved
import til EF. Der fastsattes ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1908/84 (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2507/87 (6), referencemetoder til kvalitetsbestemmelse af korn. Denne forordning
blev ophævet efter afskaffelsen af kvalitetstyper for korn, og der bør derfor henvises til de analysemetoder, der er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om
fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for
bestemmelsen af kvaliteten (7).

(3)

I bilag II er det i fodnoten anført, at hvis der ikke foreligger en prisnotering, som kan anvendes ved
beregning af en repræsentativ cif-importpris, kan der til det formål anvendes offentligt tilgængelige
fob-noteringer fra Amerikas Forenede Stater. Denne bestemmelse er imidlertid vanskelig at anvende,
da der ikke kan tages hensyn til de interne transportomkostninger i USA. Det er derfor nødvendigt at
ændre fodnoten for at tage hensyn til disse transportomkostninger.

(4)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1249/96 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
»2.
De repræsentative cif-importpriser for hård hvede, byg, majs og blød hvede — i sidstnævnte
tilfælde for hver enkelt standardkvalitet — er summen af elementerne i stk. 1, litra a), b) og c).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

181
193
161
272
178
235
100

af
af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
13.10.2001, s. 31.
5.7.1984, s. 22.
20.8.1987, s. 10.
20.4.2000, s. 31.
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For blød hvede af middel eller lav kvalitet kan Kommissionen, hvis tredjelande i forbindelse med eksport
til et europæisk land eller til et ikke-europæisk land i Middelhavsområdet yder støtte til verdensmarkedspriserne, tage hensyn til denne støtte ved fastsættelse af den repræsentative cif-importpris i EF.«
2) I bilag I erstattes den første tabel af nedenstående tabel:

»Kriterier til klassificering af indførte produkter
(på basis af 12 % vandindhold eller tilsvarende)

Produkt

Blød hvede og spelt (1) undtagen blandsæd

Hård hvede

Glasset majs

Anden majs
end glasset
majs

Andet korn

KN-kode

1001 90

1001 10

1005 90 00

1005 10 90
og
1005 90 00

1002, 1003
og
1007 00 90

Kvalitet (2)

Høj

Middel

Lav

Høj

Middel

Lav

1. Minimumproteinindhold
i vægtprocent

14,0

11,5

—

—

—

—

—

—

—

2. Minimumrumvægt i kg/hl

77,0

74,0

—

76,0

76,0

—

76,0

—

—

3. Maksimumindhold
af
andre urenheder (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

—

1,5

1,5

—

—

—

—

4. Minimumindhold af glassede kerner

—

—

—

75,0

62,0

—

95,0

—

—

5. Maksimumflotationstal

—

—

—

—

—

—

25,0

—

—

(1) Disse kriterier gælder for afskallet spelt.
(2) Analysemetoderne i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31) anvendes.«

3) Tabellen i bilag II erstattes af nedenstående tabel:

»Noteringsbørser og referencesorter

Produkt
Standardkvalitet

Blød hvede

Hård hvede

Majs

Andre foderkerner

Høj

Middel

Lav

Referencesort (type og sortering) for børsnoteringen

Hard Red Spring
nr. 2

Hard
Red
Winter nr. 2

Soft Red Winter
nr. 2

Hard
Amber
Durum nr. 2

Yellow Corn nr.
3

US Barley nr. 2

Børsnotering

Minneapolis
Grain Exchange

Kansas
City
Board of Trade

Chicago Board
of Trade

Minneapolis
Grain
Exchange (1)

Chicago Board
of Trade

Minneapolis Grain
Exchange (2)

(1) Hvis der ikke foreligger nogen prisnotering, som kan anvendes ved beregningen af en repræsentativ cif-importpris, lægges de mest repræsentative offentligt tilgængelige
fob-noteringer i USA til grund.
(2) Hvis der ikke foreligger nogen prisnotering, som kan anvendes ved beregningen af en repræsentativ cif-importpris, lægges de mest repræsentative offentligt tilgængelige
fob-noteringer i USA til grund. I så tilfælde forhøjes prisnoteringerne med et beløb svarende til fragtomkostningerne mellem noteringsstedet og Den Mexicanske Golf.«
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 9. november 2001.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2105/2001
den 26. oktober 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1093/2001 om indførsel af hamp
digt at sikre, at de pågældende bestemmelser gennemføres ensartet og på samme tid i alle medlemsstater, bør
fristen forlænges yderligere, og datoen for anvendelsen
af de nye bestemmelser fastsættes til 1. maj 2002. Derfor
er det nødvendigt, at de kontrolbestemmelser, der
gælder inden denne dato, fortsat gælder til 30. april
2002.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af
27. juli 2001 om den fælles markedsordning for hør og hamp
bestemt til fiberproduktion (1), særlig artikel 9 og 14, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1093/
2001 (2) om ændring af Kommissionens forordning (EF)
nr. 245/2001 (3) om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EF) nr. 1673/2000 er der udarbejdet nye
bestemmelser vedrørende indførsel af hamp. I artikel 2 i
forordning (EF) nr. 1093/2001 er det fastsat, at de
pågældende bestemmelser skal anvendes fra 1.
november 2001.
Gennemførelsen af nationale foranstaltninger, der svarer
til de nye bestemmelser for indførsel af hør, kræver
omfattende lovgivningsmæssige, administrative og praktiske ændringer på nationalt plan. Derfor kan visse
medlemsstater ikke sikre gennemførelsen af de nye
bestemmelser pr. 1. november 2001. Da det er nødven-

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen for Naturfibre —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 2 i forordning (EF) nr. 1093/2001 ændres datoen »1.
november 2001« til »1. maj 2002« og datoen »31. oktober
2001« ændres til »30. april 2002«.
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 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 16.
(2) EFT L 150 af 6.6.2001, s. 17.
(3) EFT L 35 af 6.2.2001, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2106/2001
den 26. oktober 2001
om suspension og åbning af toldkontingenter ved indførsel i Det Europæiske Fællesskab af visse
forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Letland og om ændring af forordning (EF) nr.
1477/2000
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli
1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EFtoldkodeks (7), senest ændret ved forordning (EF) nr.
993/2001 (8), er der foretaget en kodificering af bestemmelserne om forvaltning af toldkontingenter, der skal
anvendes i kronologisk rækkefølge efter datoerne for
antagelse af angivelserne om overgang til fri omsætning.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med
Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for
Bilag I —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6.
december 1993 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter (1), senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 2580/2000 (2), særlig artikel 7, stk. 2,
under henvisning til protokol nr. 2 til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den
Europæiske Union, på den ene side og Republikken Letland på
den anden side (3), særlig artikel 1 og 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2906/2000 (4)
åbnes der for 2001 toldkontingenter gældende for
indførsel til Fællesskabet af produkter med oprindelse i
Letland.
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2000 (5)
ændret ved forordning (EF) nr. 1700/2001 (6) fastsættes
de nedsatte landbrugselementer og den tillægstold, som i
henhold til Europaaftalerne skal anvendes fra den 1. juli
2000 ved indførsel til Fællesskabet af varer henhørende
under forordning (EF) nr. 3448/93.
Ved afgørelse nr. 7/2001 af 2. oktober 2001, truffet af
Associeringsrådet EU-Letland, ændres protokol nr. 2 til
Europaaftalen. Den nævnte afgørelse ændrer toldkontingentmængde og systemet til beregning af de nedsatte
landbrugselementer og tillægstolden. Afgørelsen træder i
kraft den 1. december 2001.
Anvendelsen af de kontingenter, der blev åbnet ved
forordning (EF) nr. 2906/2000, bør suspenderes, og der
bør åbnes nye årlige kontingenter som fastsat i bilag I til
protokol nr. 2. I betragtning af et disse årlige kontingenter først kan åbnes fra den 1. december 2001, bør de
for 2001 nedsættes i forhold til den allerede forløbne
periode. Samtidig bør de nedsatte landbrugselementer og
tillægstolden som fastsat i forordning (EF) nr. 1477/
2000 ophæves.

(1) EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18.
(2) EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5.
(3) EFT L 26 af 2.21998, s. 3. Protokollen er ændret ved protokollen
om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen (EFT L 317 af
10.12.19999, s. 3).
4
( ) EFT L 336 af 30.12.2000, s. 54.
5) EFT L 171 af 11.7.2000, s. 44.
(
(6) EFT L 231 af 29.8.2001, s. 6.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Anvendelsen af de toldkontingenter, der blev åbnet ved bilag III
til forordning (EF) nr. 2906/2000, suspenderes fra den 1.
december 2001.
De fællesskabstoldkontingenter for varer med oprindelse i
Letland, der er anført i bilaget til denne forordning, åbnes årligt
fra den 1. januar til den 31. december. For 2001 åbnes de fra
den 1. til den 31. december 2001.

Artikel 2
I forordning (EF) nr. 1477/2000 udgår artikel 2, stk. 8, samt
bilag XVII og XVIII.

Artikel 3
De i artikel 1 omhandlede fællesskabstoldkontingenter forvaltes
af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b
og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. december 2001.
(7) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
(8) EFT L 141 af 28.5.2001, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
Præferencetoldkontingenter ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Letland

Løbenumer

(1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde
(tons)

Toldsats inden
for kontingentmængderne

2001

fra 2002

(3)

(4)

(5)

(6)

Andre sukkervarer, undtagen lakridssaft henhørende under
KN-kode 1704 90 10

83

1 000

Fritagelse

167

2 000

47

560

(2)

09.6535

ex 1704 90

09.6536

1806 31
1806 32
1806 90

Chokoladevarer

09.6537

1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99

Maltekstrakt

09.6538

1905 30

Søde kiks, biscuits og småkager, vafler

47

560

09.6513

2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

83

1 000

09.6545

2106 90 98

Andre tilberedte næringsmidler ikke andetsteds tariferet

133

1 600

09.6546

2402 20 90

Cigaretter med indhold af tobak, men uden indhold af kryddernellike

83 mio. stk.

1 000 mio. stk.

Andre tilberedte næringsmidler

15 % af mestbegunstigelsestoldsatsern
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2107/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og
koncentreret smør med henblik på den 85. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre
levnedsmidler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
635/2000 (4), sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder smør, de ligger inde med, og yder
støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i
nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de
ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en
mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan

(1)

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 85. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne, maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 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.
350 af 20.12.1997, s. 3.
76 af 25.3.2000, s. 9.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 26. oktober 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 85. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Smør ≥ 82 %

85

81

—

81

Smør < 82 %

83

79

—

—

105

101

105

101

Fløde

—

—

36

34

Smør

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør
≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

B

Koncentreret smør

Koncentreret smør
Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2108/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 38. licitation, der
gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

På grundlag af de bud, der modtages, bør maksimumsopkøbsprisen fastsættes til det ovenfor nævnte niveau.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

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 Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2000 (2), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999
for så vidt angår interventionsforanstaltninger på
markedet for fløde og smør (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1614/2001 (4), fastsættes der i
betragtning af de bud, der modtages for hver licitation,
en maksimumsopkøbspris ud fra den gældende interventionspris, eller det besluttes ikke at tage licitationen til
følge.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 38. licitation, der gennemføres i henhold
til forordning (EF) nr. 2771/1999, og for hvilken fristen for
indgivelse af bud udløber den 23. oktober 2001 fastsættes
maksimumsopkøbsprisen til 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160
193
333
214

af
af
af
af

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
24.12.1999, s. 11.
8.8.2001, s. 20.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2109/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 257. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

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), særlig 10, og
ud fra følgende betragtninger
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (4), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 257. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:
— destinationssikkerheden:
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 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.
45 af 21.2.1990, s. 8.
16 af 21.1.1999, s. 19.

105 EUR/100 kg
116 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2110/2001
af 26. oktober 2001
om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
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. 2771/
1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår
interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1614/2001 (4), særlig
artikel 2, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det,
at opkøb ved licitation i en medlemsstat indledes og
suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at
markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på
hinanden følgende uger enten har været mindre end eller
lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(1)

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2004/2001 (5). Denne liste bør tilpasses
efter de nye markedspriser, som Sverige har indberettet i
medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af
klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og
forordning (EF) nr. 2004/2001 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 6, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien,
Luxembourg, Danmark, Tyskland, Frankrig, Grækenland,
Nederlandene, Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det
Forenede Kongerige.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 2004/2001 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160
193
333
214

af
af
af
af

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
24.12.1999, s. 11.
8.8.2001, s. 20.

(5) EFT L 272 af 13.10.2001, s. 7.

27.10.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 283/19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2111/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb.

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2001 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager
bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger
under maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 19. den 25. oktober 2001, til 179,00 EUR/t
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/2001
omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
271 af 12.10.2001, s. 5.
272 af 13.10.2001, s. 13.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2112/2001
af 26. oktober 2001
om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa,
indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2008/2001 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 beslutte, at
licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er indgivet fra den 19. til den 25 oktober 2001
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2008/2001
omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af sleben
middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa,
skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
271 af 12.10.2001, s. 5.
272 af 13.10.2001, s. 15.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2113/2001
af 26. oktober 2001
om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2009/2001 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 beslutte, at
licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er indgivet fra den 19. til 25. oktober 2001 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2009/2001 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande, skal være uden
virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
271 af 12.10.2001, s. 5.
272 af 13.10.2001, s. 17.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2114/2001
af 26. oktober 2001
om bud for udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af
den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2010/2001 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(1)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 beslutte, at
licitationen skal være uden virkning.

(2)

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er indgivet fra den 19. til 25. oktober 2001 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/2001 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris til visse tredjelande, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
271 af 12.10.2001, s. 5.
272 af 13.10.2001, s. 19.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2115/2001
af 26. oktober 2001
om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede
licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion
(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 2 og 3 i
forordning (EØF) nr. 2692/89 bør der ikke fastsættes
noget maksimumstilskud.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (2), særlig
artikel 10, stk. 1,

(4)

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1453/1999 (4), særlig artikel 9, stk. 1, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De bud, der er indgivet fra den 22. til 25. oktober 2001 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2011/2001 omhandlede licitation over tilskud ved forsendelse til Réunion af
afskallet langkornet ris henhørende under KN-kode
1006 20 98, er uden virkning.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2011/2001 (5)
blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse
af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter
fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf.
artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329
271
261
167
272

af
af
af
af
af

30.12.1995,
12.10.2001,
7.9.1989, s.
2.7.1999, s.
13.10.2001,

s. 18.
s. 5.
8.
19.
s. 21.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2116/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 277. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89
slagtningerne og priserne bør den maksimale opkøbspris
og de mængder, der kan overtages til intervention, fastsættes.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1512/2001 (2), særlig
artikel 47, stk. 8, og

Ved artikel 1, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1209/2001
blev der også åbnet for offentligt interventionsopkøb af
hele og halve slagtekroppe af magert kvæg, idet der blev
fastsat særlige bestemmelser, som supplerer bestemmelserne for intervention af andre produkter.

(5)

I betragtning af begivenhedernes udvikling bør denne
forordning straks træde i kraft.

ud fra følgende betragtninger:

(6)

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

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 af 15.
marts 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (4),
blev der fastsat normer for offentligt interventionsopkøb
af oksekød. I henhold til forordningens bestemmelser
blev der åbnet en licitation ved artikel 1, stk. 1, i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9. juni
1989 om opkøb af oksekød ved licitation (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2053/2001 (6).

(1)

Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2000
fastsættes der i givet fald en maksimal opkøbspris for
kvalitet R3 for hver dellicitation på grundlag af de
indgivne bud, og efter artikel 13, stk. 2, kan det besluttes
ikke at give tilslag. Efter forordningens artikel 36 tages
der kun hensyn til bud, der er lig med eller lavere end
den maksimale pris, men som dog ikke overstiger den
gennemsnitlige pris på det nationale eller regionale
marked, forhøjet med det beløb, som er omhandlet i
artikel 1, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1209/2001 af 20. juni 2001 om fravigelse af forordning
(EF) nr. 562/2000 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår
ordningerne for offentligt interventionsopkøb af
oksekød (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1922/
2001 (8).

(2)

Efter gennemgang af de bud, der i henhold til artikel 47,
stk. 8, i forordning (EF) nr. 1254/1999 er indgivet til
den 277. dellicitation, og under hensyn til kravet om
rimelig markedsstøtte og den sæsonmæssige udvikling i

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
201 af 26.7.2001, s. 1.
68 af 16.3.2000, s. 22.
208 af 1.8.2001, s. 14.
159 af 10.6.1989, s. 36.
277 af 20.10.2001, s. 8.
165 af 21.6.2001, s. 15.
261 af 29.9.2001, s. 52.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 277. dellicitation, der blev åbnet ved forordning (EØF)
nr. 1627/89, gælder følgende:
a) For kategori A
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 216,80 EUR/
100 kg hele eller halve slagtekroppe af kvalitet R3
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe samt forfjerdinger, der overtages, til 2 505 t.
b) For kategori C
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 220,00 EUR/
100 kg hele eller halve slagtekroppe af kvalitet R3
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe samt forfjerdinger, der overtages, til 2 598 t.
c) For hele og halve slagtekroppe af magert kvæg, jf. artikel
1, stk. 7 i forordning (EF) nr. 1209/2001,
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 360,00 EUR/
100 kg hele eller halve slagtekroppe
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe til 117 t.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

27.10.2001
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

L 283/25
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2117/2001
af 26. oktober 2001
om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen for oksekød i forbindelse med den 13. dellicitation i
henhold til forordning (EF) nr. 690/2001
sættes forskellige maksimumsopkøbspriser for at tage
hensyn til de forskellige markedspriser i de pågældende
medlemsstater.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1512/2001 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 690/
2001 af 3. april 2001 om særlige markedsstøtteforanstaltninger for oksekød (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1648/
2001 (4), særlig artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2001 blev der ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 713/2001 om opkøb af oksekød i
henhold til forordning (EF) nr. 690/2001 (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1764/2001 (6), opstillet
en liste over medlemsstater, hvor der åbnes for bud til
den 13. dellicitation den 22. oktober 2001.

(1)

(2)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 690/
2001 bør der i givet fald fastsættes en maksimumsopkøbspris for referenceklassen på grundlag af de indgivne
bud, idet der tages hensyn til samme forordnings artikel
3, stk. 2.

(3)

Under hensyn til behovet for at yde en rimelig markedsstøtte til oksekød bør der fastsættes en maksimumsopkøbspris i de pågældende medlemsstater. Der bør fast-

(4)

I betragtning af støtteforanstaltningernes hastende
karakter bør forordningen straks træde i kraft.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den ellevte dellicitation den 22. oktober
2001, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 690/2001, fastsættes følgende maksimumsopkøbspris:
— Tyskland: 159,80 EUR/100 kg
— Irland: 184,50 EUR/100 kg
— Spanien: 153,85 EUR/100 kg.
— Frankrig: 205,00 EUR/100 kg
— Luxembourg: 163,00 EUR/100 kg
— Belgien: 166,00 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
201 af 26.7.2001, s. 1.
95 af 5.4.2001, s. 8.
219 af 14.8.2001, s. 21.
100 af 11.4.2001, s. 3.
239 af 7.9.2001, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2118/2001
af 26. oktober 2001
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1888/2001 vedrørende fastsættelse af de specifikke vekselkurser for refusionsbeløbet for lageromkostningerne i sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

En kontrol har vist, at der er fejl i bilaget til forordning
(EF) nr. 1888/2001. Forordningerne bør derfor berigtiges.

(3)

For at sikre de erhvervsdrivendes rettigheder skal anvendelsesperioden for nærværende forordning være den
samme som for forordning (EF) nr. 1888/2001 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1509/2001 (5), særlig
artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
De specifikke vekselkurser for refusionsbeløbet for lageromkostningerne i sukkersektoren blev for august 2001
fastsat ved forordning (EF) nr. 1888/2001 (6).

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I bilaget til forordning (EF) nr. 1888/2001 ændres »0,623313«
til »0,626313« for pund sterling.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. oktober 2001.
Den anvendes fra den 1. august 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

252
175
349
159
200
260

af
af
af
af
af
af

25.9.1999, s. 1.
14.7.2000, s. 59.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
25.7.2001, s. 19.
28.9.2001, s. 10.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/65/EF
den 27. september 2001
om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF berører ikke
bestemmelserne
i
direktiv
91/674/EØF,
men
Kommissionen kan forelægge tilsvarende forslag om
ændring af dette direktiv efter høring af det relevante
rådgivende udvalg.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, litra g),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),

(6)

Dynamikken på de internationale finansmarkeder har
imidlertid nu ført til en udbredt anvendelse ikke blot af
de traditionelle primære finansielle instrumenter, såsom
aktier og obligationer, men også forskellige former for
afledte finansielle instrumenter såsom futures, optioner,
terminsforretninger og swaps.

(7)

De førende regnskabsstandardudstedere bevæger sig bort
fra værdiansættelse af disse finansielle instrumenter på
grundlag af erhvervelsesomkostningen over mod
værdiansættelse på grundlag af dagsværdien.

(8)

I sin meddelelse med titlen »Regnskabsharmonisering: en
ny strategi vis-a-vis international harmonisering« opfordrede Kommissionen til, at Den Europæiske Union
opretholder overensstemmelsen mellem Fællesskabets
regnskabsdirektiver og udviklingen inden for udstedelsen
af internationale regnskabsstandarder, navnlig i
International Accounting Standards Committee's (IASC)
regi.

(9)

For at opretholde en sådan overensstemmelse mellem
internationalt anerkendte regnskabsstandarder og
direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF er
det nødvendigt at ændre disse direktiver, således at visse
finansielle aktiver og passiver kan ansættes til dagsværdi.
De europæiske virksomheder vil således blive i stand til
at aflægge deres regnskaber i overensstemmelse med den
aktuelle internationale udvikling.

(10)

Denne ændring af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og
86/635/EØF falder i tråd med Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 13. juni 2000
om EU's regnskabsstrategi, hvori det foreslås, at børsnoterede virksomheder i EU anvender anerkendte
internationale regnskabsstandarder, når de udarbejder
deres konsoliderede regnskaber. Formålet med denne
ændring er at tillade anvendelsen af IAS, som vedrører
indregning og måling af finansielle instrumenter.

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er i artikel 32 i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af
25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (4) fastlagt, at værdiansættelsen af de poster, der
er opført i årsregnskabet, baseres på anskaffelses- eller
kostprisen.

(2)

I henhold til artikel 33 i direktiv 78/660/EØF kan
medlemsstaterne tillade eller pålægge selskaber at
opskrive visse aktiver, at ansætte visse aktiver til genanskaffelsesværdien eller at anvende andre metoder, der
tager højde for virkningerne af inflationen for de poster,
der er opført i årsregnskaberne.

(3)

Det er i artikel 29 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF
af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber (5), fastlagt, at aktiver og passiver i konsoliderede regnskaber
værdiansættes i overensstemmelse med artikel 31-42 og
artikel 60 i direktiv 78/660/EØF.

(4)

Det er i artikel 1 i Rådets direktiv 86/635/EØF af 8.
december 1986 om bankers og andre finansielle institutioners årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (6)
fastlagt, at aktiver og passiver værdiansættes i overensstemmelse med artikel 31-42 i direktiv 78/660/EØF,
medmindre andet er fastsat i direktiv 86/635/EØF.

(5)

Forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede
regnskaber udarbejdes efter Rådets direktiv 91/674/EØF
af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (7). Ændringerne i

(1) EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 1.
(2) EFT C 268 af 19.9.2000, s. 1.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. maj 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 30. maj 2001.
(4) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 1999/60/EF (EFT L 162 af 26.6.1999, s. 65).
(5) EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.
(6) EFT L 372 af 31.12.1986, s. 1.
7) EFT L 374 af 31.12.1991, s. 7.
(
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For at sikre sammenligneligheden af regnskabsoplysninger overalt i Fællesskabet er det nødvendigt, at
medlemsstaterne forpligtes til at indføre et system for
ansættelse til dagsværdi for bestemte finansielle instrumenter. Medlemsstaterne bør tillade, at samtlige virksomheder eller alle kategorier af virksomheder, der er
omfattet af direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/
635/EØF, anvender systemet såvel for årsregnskaber
som konsoliderede regnskaber eller udelukkende for
konsoliderede regnskaber. Endvidere bør det tillades
medlemsstaterne at pålægge samtlige eller alle kategorier
af virksomheder at anvende systemet såvel for årsregnskaber som konsoliderede regnskaber eller udelukkende
for konsoliderede regnskaber.
Ansættelse til dagsværdi bør kun være muligt for poster,
hvorom der er almindelig international konsensus om
det hensigtsmæssige i denne bogføring. Der hersker i
øjeblikket konsensus om, at ansættelse til dagsværdi ikke
bør anvendes på samtlige finansielle aktiver og passiver,
f.eks. ikke på de fleste af dem, der vedrører bankers
udlån og indlån, der ikke handles (»banking book«).
Noterne til regnskaberne bør indeholde visse oplysninger
om de finansielle instrumenter i balancen, der er målt til
dagsværdi. Årsberetningen bør indeholde oplysninger
om mål og politikker for selskabets risikostyring for så
vidt angår anvendelsen af finansielle instrumenter.
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1) Følgende afdeling indsættes:
»AFDELING 7a

Ansættelse til dagsværdi
Artikel 42a
1.
Uanset artikel 32 og med forbehold af betingelserne i
nærværende artikels stk. 2-4 tillader eller kræver medlemsstaterne, at alle selskaber eller visse kategorier af selskaber
ansætter finansielle instrumenter, herunder afledte instrumenter, til dagsværdi.
Tilladelsen eller kravet kan begrænses til konsoliderede
regnskaber som defineret i direktiv 83/349/EØF.
2.
I dette direktiv skal råvarebaserede kontrakter, som
giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instrumenter, betragtes som afledte finansielle instrumenter; dette gælder dog ikke kontrakter, som:
a) er indgået for at opfylde og fortsat opfylder selskabets
forventede behov for køb, salg eller anvendelse
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå, og
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.

(14)

(15)

Afledte finansielle instrumenter kan have betydelig
indflydelse på virksomhedernes finansielle stilling; angivelse af oplysninger om afledte finansielle instrumenter
og deres dagsværdi anses for passende, selv hvis virksomheden ikke bruger ansættelse til dagsværdi. For at
begrænse den administrative byrde for små virksomheder bør det tillades medlemsstaterne at undtage små
virksomheder fra dette krav vedrørende angivelse af
oplysninger.
Bogføring af finansielle instrumenter er et regnskabsteknisk område i hastig udvikling, hvorfor der er behov for,
at Kommissionen jævnligt tager systemet op til fornyet
vurdering på grundlag af medlemsstaternes praktiske
erfaringer med ansættelse til dagsværdi —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 78/660/EØF ændres således:

3.

Stk. 1 finder kun anvendelse på passiver, der:

a) indgår i en handelsbeholdning, eller
b) er afledte finansielle instrumenter.
4.
på:

Ansættelse i henhold til stk. 1 finder ikke anvendelse

a) ikke-afledte finansielle instrumenter, der holdes til udløb
b) selskabets udlån og tilgodehavender, som ikke holdes i
handelsøjemed, og
c) kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder (joint ventures),
egenkapitalsinstrumenter udstedt af selskabet, aftaler om
eventuel modydelse i forbindelse med virksomhedssammenslutning (business combination) samt alle andre
finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber,
at instrumenterne i overensstemmelse med, hvad der er
almindeligt accepteret, bør regnskabsføres anderledes
end andre finansielle instrumenter.
5.
Uanset artikel 32 kan medlemsstaterne tillade eller
kræve, at aktiver eller passiver, som opfylder betingelserne
for afdækkede poster i henhold til et afdækningssystem
baseret på dagsværdi, eller konstaterede bestanddele af disse
aktiver og passiver ansættes til det specifikke beløb, som
kræves i det pågældende system.
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Artikel 42b
1.
Den dagsværdi, der er omhandlet i artikel 42a, fastsættes efter en af følgende metoder:
a) markedsværdien for de finansielle instrumenter, for
hvilke der umiddelbart kan identificeres et pålideligt
marked. Hvis markedsværdien ikke umiddelbart kan fastsættes for et instrument som sådant, men udelukkende
for instrumentets bestanddele eller for et lignende instrument, kan instrumentets markedsværdi afledes af
bestanddelenes eller det lignende instrument, eller
b) en værdi, der fremkommer ved anvendelse af almindeligt
accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker for
instrumenter, for hvilke der ikke umiddelbart kan identificeres et pålideligt marked. Sådanne værdiansættelsesmodeller og -teknikker skal sikre en rimelig tilnærmelse
til markedsværdien.
2.
Finansielle instrumenter, der ikke kan måles pålideligt
efter nogen af de i stk. 1 beskrevne metoder, ansættes i
overensstemmelse med artikel 34-42.
Artikel 42c

27.10.2001

b) for hver kategori af finansielle instrumenter, dagsværdien, de ændringer af værdien, der er opført direkte i
resultatopgørelsen, samt ændringer, der indregnes i dagsværdihenlæggelsen
c) for hver kategori af afledte finansielle instrumenter,
oplysning om omfanget og karakteren af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme, samt
d) en tabel med angivelse af bevægelser i dagsværdireserven
i løbet af regnskabsåret.«
2) I artikel 43, stk. 1,
a) ændres i nr. 10 henvisningen til »artikel 31 og artikel
34-42« til en henvisning til »artikel 31 og artikel 3442c«, og
b) indsættes følgende nummer:
»14) hvis der ikke foretages ansættelse af finansielle
instrumenter til dagsværdi efter afdeling 7a:

1.
Hvis et finansielt instrument er ansat i overensstemmelse med artikel 42b, skal en ændring af værdien uanset
artikel 31, stk. 1, litra c), opføres i resultatopgørelsen. En
sådan ændring skal dog indregnes direkte i egenkapitalen i
en dagsværdireserve, hvis:

a) for hver kategori af afledte finansielle instrumenter

a) instrumentet regnskabsføres som et afdækningsinstrument i et afdækningssystem, der tillader, at hele eller en
del af værdiændringen ikke vises i resultatopgørelsen,
eller

ii) oplysninger om instrumenternes omfang og
karakter, og

b) værdiændringen skyldes en omregningsforskel i forbindelse med en monetær post, der udgør en del af et
selskabs nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed.
2.
Medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at en ændring
af værdien af et salgbart finansielt aktiv, som ikke er et
afledt finansielt instrument, indregnes direkte i egenkapitalen i en særskilt dagsværdireserve.
3.
Dagsværdireserven reguleres, når de derunder opførte
beløb ikke længere er nødvendige for anvendelsen af stk. 1
og 2.
Artikel 42d
Hvis der foretages ansættelse til dagsværdi af finansielle
instrumenter, skal noterne indeholde følgende oplysninger:
a) de centrale antagelser, der ligger til grund for værdiansættelsesmodellerne og -teknikkerne, når dagsværdien er
ansat i overensstemmelse med artikel 42b, stk. 1, litra b)

i) instrumenternes dagsværdi, hvis denne kan
fastsættes ved hjælp af en af metoderne i
artikel 42b, stk. 1

b) for de i artikel 42a omhandlede finansielle
anlægsaktiver, der opføres til en værdi, der overstiger dagsværdien, og hvor muligheden for at
foretage værdiregulering i overensstemmelse
med artikel 35, stk. 1, litra c), under litra aa),
ikke anvendes:
i) den bogførte værdi og dagsværdien for enten
de enkelte aktiver eller en hensigtsmæssig
gruppering af de enkelte aktiver
ii) årsagerne til, at den bogførte værdi ikke
nedreguleres, herunder karakteren af dokumentationen for, at det antages, at den
bogførte værdi vil blive genvundet.«
3) Artikel 44, stk. 1, affattes således:
»1.
Medlemsstaterne kan tillade, at de i artikel 11
omhandlede selskaber udarbejder forkortede noter til deres
regnskaber uden oplysningerne i artikel 43, stk. 1, nr. 5-12,
og artikel 43, stk. 1, nr. 14, litra a). Noterne skal dog
indeholde alle oplysningerne i artikel 43, stk. 1, nr. 6, for
samtlige berørte poster.«
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4) Følgende litra indsættes i artikel 46, stk. 2:
»f) i forbindelse med selskabets anvendelse af finansielle
instrumenter og, hvis det er væsentligt for at vurdere
dets aktiver, passiver, finansielle stilling, fortjeneste eller
tab
— selskabets mål og principper for styring af finansielle
risici, herunder dets afdækningspolitik for alle større
typer planlagte transaktioner, for hvilke der anvendes
afdækning, og
— selskabets risikoeksponering i forbindelse med priser,
kredit, likviditet og pengestrømme.«
5) I artikel 59, stk. 2, litra a) og b), ændres henvisningen til
»artikel 31-42« til en henvisning til »afdeling 7 eller 7a«.
6) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 61a
Senest 1. januar 2007 tager Kommissionen artikel 42a-42d,
artikel 43, stk. 1, nr. 10 og 14, artikel 44, stk. 1, artikel 46,
stk. 2, litra f), og artikel 59, stk. 2, litra a) og b), op til
fornyet overvejelse på baggrund af erfaringerne med anvendelsen af bestemmelserne om dagsværdiansættelse og under
hensyntagen til international udvikling på regnskabsområdet
og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet et
forslag om ændring af disse artikler.«

Artikel 2
Direktiv 83/349/EØF ændres således:
1) Artikel 29, stk. 1, affattes således:
»1.
De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver
værdiansættes efter ensartede metoder og i overensstemmelse med afdeling 7, afdeling 7a og artikel 60 i direktiv
78/660/EØF.«
2) I artikel 34
a) ændres henvisningen i nr. 10 til »artikel 31 og artikel
34-42« til en henvisning til »artikel 31 og artikel 3442c«, og
b) følgende numre indsættes:
»14) Hvis der foretages ansættelse af finansielle instrumenter til dagsværdi efter afdeling 7a i direktiv
78/660/EØF:
a) de centrale antagelser, der ligger til grund for
værdiansættelsesmodellerne og -teknikkerne, når
dagsværdien er ansat i overensstemmelse med
nævnte direktivs artikel 42b, stk. 1, litra b)
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b) for hver kategori af finansielle instrumenter,
dagsværdien, de ændringer af værdien, der er
opført direkte i resultatopgørelsen, samt
ændringer, der indregnes i dagsværdihenlæggelsen, jf. nævnte direktivs artikel 42c
c) for hver kategori af afledte finansielle instrumenter, oplysning om omfanget og karakteren
af instrumenterne, herunder væsentlige betingelser, som kan få betydning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme, samt
d) en tabel med angivelse af bevægelser i dagsværdireserven i løbet af regnskabsåret.
15. Hvis der ikke foretages ansættelse af finansielle
instrumenter til dagsværdi efter afdeling 7a i direktiv
78/660/EØF:
a) for hver kategori af afledte instrumenter
i) instrumenternes dagsværdi, hvis denne kan
fastsættes ved hjælp af en af metoderne i
artikel 42b, stk. 1, i nævnte direktiv
ii) oplysninger om instrumenternes omfang og
karakter, og
b) for de i nævnte direktivs artikel 42a omhandlede
finansielle anlægsaktiver, der opføres til en værdi,
der overstiger dagsværdien, og hvor muligheden
for at foretage værdiregulering i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, litra c), under litra
aa), i nævnte direktiv ikke anvendes:
i) den bogførte værdi og dagsværdien for enten
de enkelte aktiver eller en hensigtsmæssig
gruppering af de enkelte aktiver
ii) årsagerne til, at den bogførte værdi ikke
nedreguleres, herunder karakteren af dokumentationen for, at det antages, at den
bogførte værdi vil blive genvundet.«
3) Følgende litra indsættes i artikel 36, stk. 2:
»e) i forbindelse med virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter og, hvis det er væsentligt for at
vurdere dens aktiver, passiver, finansielle stilling, fortjeneste eller tab
— virksomhedernes mål og principper for styring af
finansielle risici, herunder deres afdækningspolitik
for alle store typer planlagte transaktioner, for hvilke
der anvendes afdækning, og
— virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med
priser, kredit, likviditet og pengestrømme.«
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4) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 50a
Senest 1. januar 2007 tager Kommissionen artikel 29, stk.
1, artikel 34, stk. 10, 14 og 15, og artikel 36, stk. 2, litra e),
op til fornyet overvejelse på baggrund af erfaringerne med
anvendelsen af bestemmelserne om dagsværdiansættelse og
under hensyntagen til international udvikling på regnskabsområdet og forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og
Rådet et forslag om ændring af disse artikler.«
Artikel 3
Artikel 1, stk. 1, i direktiv 86/635/EØF affattes således:
»1.
Artikel 2 og 3, artikel 4, stk. 1, 3, 4 og 5, og artikel
6, 7, 13 og 14, artikel 15, stk. 3 og 4, artikel 16-21, 29-35
og 37-41, artikel 42, første punktum, artikel 42a-42d,
artikel 45, stk. 1, artikel 46, stk. 1 og 2, artikel 48, 49, 50
og 50a, artikel 51, stk. 1, artikel 56-59, 61 og 61a i direktiv
78/660/EØF gælder for de i nærværende direktivs artikel 2
omhandlede institutter, medmindre andet er fastsat i nærværende direktiv. Artikel 35, stk. 3, artikel 36 og 37 og artikel
39, stk. 1-4, i nærværende direktiv finder dog ikke anvendelse på aktiver og passiver, der er værdiansat i overensstemmelse med afdeling 7a i direktiv 78/660/EØF.«

27.10.2001
Artikel 4

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
inden 1. januar 2004. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/77/EF
den 27. september 2001
om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for
elektricitet
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

Kommissionen til at fremlægge et konkret forslag til en
fællesskabsramme for adgangen for elektricitet fra vedvarende energikilder til det indre marked. I sin beslutning
af 30. marts 2000 om elektricitet fra vedvarende energikilder og det indre marked for elektricitet (8) understregede Europa-Parlamentet desuden, at det er afgørende
nødvendigt at fastsætte bindende og ambitiøse mål for
vedvarende energikilder på nationalt plan, hvis det skal
lykkes at opnå de ønskede resultater og nå Fællesskabets
mål.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De vedvarende energikilder udnyttes i dag ikke fuldt ud i
Fællesskabet. Fællesskabet erkender, at det er nødvendigt
at prioritere fremme af vedvarende energikilder, fordi
deres udnyttelse bidrager til miljøbeskyttelsen og den
bæredygtige udvikling. Dette kan desuden skabe lokale
arbejdspladser, have en positiv indvirkning på den
sociale samhørighed, bidrage til forsyningssikkerheden
og fremskynde opfyldelsen af Kyoto-forpligtelserne. Det
er derfor nødvendigt at sikre en bedre udnyttelse af dette
potentiale inden for rammerne af det indre marked for
elektricitet.
Som anført i hvidbogen om vedvarende energikilder, i
det følgende benævnt »hvidbogen«, lægger Fællesskabet
stor vægt på at fremme elektricitet produceret fra vedvarende energikilder såvel af hensyn til miljøet som for at
sikre og sprede elforsyningskilderne samt styrke den
sociale og økonomiske samhørighed. Rådet har ved
resolution af 8. juni 1998 om vedvarende energikilder (5)
og Europa-Parlamentet ved beslutning om Kommissionens hvidbog (6) godkendt dette.

(3)

Øget brug af elektricitet fra vedvarende energikilder er
en vigtig del af den pakke af foranstaltninger, som må
iværksættes, hvis Kyoto-protokollen til De Forenede
Nationers rammekonvention om klimaændringer, i det
følgende benævnt »Kyoto-protokollen«, skal efterkommes, samt af enhver pakke af politiske tiltag til
opfyldelse af yderligere forpligtelser.

(4)

Rådet har ved sine konklusioner af 11. maj 1999 og
Europa-Parlamentet ved sin beslutning af 17. juni 1998
om elektricitet fra vedvarende energikilder (7) opfordret

(1) EFT C 311 E af 31.10.2000, s. 320 og EFT C 154 E af 29.5.2001,
s. 89.
(2) EFT C 367 af 20.12.2000, s. 5.
3
( ) EFT C 22 af 24.1.2001, s. 27.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. november 2000 (C 223 af
8.8.2001, s. 294), Rådets fælles holdning af 23. marts 2001 (EFT C
142 af 15.5.2001, s. 5) og Europa-Parlamentets afgørelse af 4. juli
2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 7.
september 2001.
5
( ) EFT C 198 af 24.6.1998, s. 1.
6
( ) EFT C 210 af 6.7.1998, s. 215.
(7) EFT C 210 af 6.7.1998, s. 143.

(5)

Med det formål på mellemlang sigt at sikre elektricitet
fra vedvarende energikilder en større andel af markedet
bør alle medlemsstater i nationalt regi fastsætte vejledende mål for forbruget af elektricitet fra vedvarende
energikilder.

(6)

De nationale, vejledende mål bør være i overensstemmelse med de nationale forpligtelser, de enkelte
medlemsstater måtte have påtaget sig inden for
rammerne af klimapolitiske forpligtelser, accepteret af
Fællesskabet i henhold til i Kyoto-protokollen.

(7)

Kommission bør vurdere, i hvilket omfang medlemsstaterne har gjort fremskridt med hensyn til at nå deres
nationale, vejledende mål, og i hvilket omfang de nationale, vejledende mål er i overensstemmelse med det
samlede, vejledende mål om inden udgangen af 2010 at
nå op på 12 % af det interne bruttoenergiforbrug, idet
hvidbogens vejledende mål på 12 % for Fællesskabet
under ét anses for at være en nyttig rettesnor for en
yderligere indsats såvel på fællesskabsplan som i
medlemsstaterne, dog under hensyntagen til forskellige
nationale forhold. Hvis det er nødvendigt for at nå
målene, bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet forslag, som kan indeholde obligatoriske mål.

(8)

Når medlemsstaterne anvender affald som energikilde,
skal de overholde gældende fællesskabslovgivning om
affaldshåndtering. Gennemførelsen af dette direktiv
anfægter ikke definitionen af bilag 2a og 2b til Rådets
direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (9).
Støtte til vedvarende energikilder bør være i overensstemmelse med andre fællesskabsmålsætninger, navnlig
overholdelsen af affaldsbehandlingshierarkiet. En fremtidig ordning for støtte til vedvarende energikilder bør

(8) EFT C 378 af 29.12.2000, s. 89.
(9) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens
beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
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derfor ikke anvendes til at støtte forbrænding af ikkesepareret husholdningsaffald, hvis en sådan ville undergrave hierarkiet.
(9)

Den definition af biomasse, der anvendes i dette direktiv,
anfægter ikke anvendelsen af en anden definition i national lovgivning til andre formål end i dette direktiv.

(10)

Dette direktiv forpligter ikke medlemsstaterne til at anerkende købet af en oprindelsesgaranti fra andre medlemsstater eller det tilsvarende køb af elektricitet som bidrag
til opfyldelse af en national kvoteforpligtelse. Med
henblik på at lette handelen med elektricitet fra vedvarende energikilder og for at øge gennemsigtigheden for
forbrugerne, når disse skal vælge mellem elektricitet
produceret fra ikke-vedvarende og elektricitet produceret
fra vedvarende energikilder, er en oprindelsesgaranti for
denne type elektricitet imidlertid nødvendig. Oprindelsesgarantiordninger indebærer ikke i sig selv en ret til at
blive omfattet af de nationale støtteordninger i forskellige medlemsstater. Det er vigtigt, at alle former for
elektricitet fra vedvarende energikilder er omfattet af en
sådan oprindelsesgaranti.

(11)

Der bør klart skelnes mellem oprindelsesgarantier og
salgbare grønne certifikater.

(12)

Behovet for offentlig støtte til vedvarende energikilder
anerkendes også i fællesskabsrammebestemmelserne for
statsstøtte til miljøbeskyttelse (1), som blandt andet tager
hensyn til behovet for at internalisere de eksterne
omkostninger ved produktion af elektricitet. Traktatens
bestemmelser, navnlig artikel 87 og 88, finder imidlertid
fortsat anvendelse på sådan offentlig støtte.

(13)

Det er nødvendigt at fastlægge en retlig ramme for
markedet for vedvarende energi.

(14)

Medlemsstaterne har forskellige ordninger for støtte til
vedvarende energikilder i nationalt regi, herunder grønne
certifikater, investeringsstøtte, skattefritagelse, -nedsættelse eller -refusion og direkte prisstøtte. Et vigtigt
middel til at nå målet med dette direktiv er at sikre, at
disse ordninger fungerer som de skal, indtil der etableres
en fællesskabsramme, således at investorernes tillid
bevares.

(15)

I betragtning af den begrænsede erfaring med nationale
ordninger og den nuværende relativt begrænsede andel
af elektricitet fra vedvarende energikilder, der er omfattet
af ordninger for prisstøtte i Fællesskabet, er det for
tidligt at fastlægge en fællesskabsramme for støtteordninger.

(16)

Det er imidlertid nødvendigt efter en tilstrækkelig overgangsperiode at tilpasse støtteordningerne for det indre
marked for elektricitet, som er under udvikling. Det bør
derfor pålægges Kommissionen at følge udviklingen på

(1) EFT C 37 af 3.2.2001, s. 3.
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området og forelægge en rapport om de erfaringer, der
er gjort med anvendelsen af de nationale ordninger. På
grundlag af konklusionerne i denne rapport bør
Kommissionen om nødvendigt forelægge forslag til en
fællesskabsramme for ordninger for støtte til elektricitet
fra vedvarende energikilder. Dette forslag bør medvirke
til at nå de vejledende, nationale mål, være foreneligt
med principperne for det indre marked for elektricitet,
tage hensyn til de forskellige vedvarende energikilders
karakteristika samt til de forskellige teknologier og de
geografiske forskelle. Det bør også fremme en rationel
anvendelse af vedvarende energikilder, være enkelt og
samtidig så rationelt som muligt, navnlig i omkostningsmæssig henseende, og omfatte tilstrækkelige overgangsperioder på mindst syv år, fastholde investorernes tillid
og undgå strandede omkostninger. Disse rammer vil
gøre det muligt for elektricitet fra vedvarende energikilder at konkurrere med elektricitet fra ikke-vedvarende
energikilder og nedbringe omkostningerne for forbrugerne, samtidig med at behovet for offentlig støtte reduceres på mellemlang sigt.

(17)

Øgede markedsandele for elektricitet fra vedvarende
energikilder vil give mulighed for stordriftsfordele og
derigennem lavere omkostninger.

(18)

Det er vigtigt at udnytte markedskræfternes og det indre
markeds styrke og gøre elektricitet fra vedvarende energikilder konkurrencedygtig og attraktiv for de europæiske borgere.

(19)

I forbindelse med indsatsen for at udvikle et marked for
vedvarende energi må den positive indvirkning heraf på
de regionale og lokale udviklingsmuligheder, eksportmuligheder, den sociale samhørighed og beskæftigelsessituationen tages i betragtning, navnlig for små og mellemstore virksomheder og selvstændige elproducenter.

(20)

Der bør tages hensyn til den særlige struktur inden for
sektoren for vedvarende energikilder, navnlig ved revisionen af de administrative procedurer for meddelelse af
bevillinger til opførelse af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.

(21)

Det er under visse forhold ikke muligt fuldt ud at sikre
transmission og distribution af elektricitet fra vedvarende
energikilder uden at påvirke nettets pålidelighed og
sikkerhed, og garantier i denne forbindelse kan derfor
omfatte økonomisk kompensation.

(22)

Omkostningerne ved tilslutning af nye producenter af
elektricitet fra vedvarende energikilder bør være objektive, gennemskuelige og ikke-diskriminerende, og der
bør tages behørigt hensyn til de fordele, som decentrale
produktionsanlæg bibringer forsyningsnettet.

27.10.2001
(23)
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Da de generelle mål for den påtænkte handling ikke i
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og
derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger
bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet jf. traktatens artikel 5. Den detaljerede gennemførelse heraf bør dog overlades til
medlemsstaterne, således at de hver især kan vælge den
ordning, der passer bedst til deres særlige situation. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf.
nævnte artikel, er direktivet ikke mere vidtgående end,
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Formål
Formålet med dette direktiv er at fremme en forøgelse af
vedvarende energikilders bidrag til produktionen af elektricitet
inden for det indre marked for elektricitet og skabe grundlaget
for en kommende fællesskabsramme herfor.

L 283/35
Artikel 3
Vejledende nationale mål

1.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at
fremme et øget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med de fastsatte vejledende, nationale mål, jf. stk. 2. Foranstaltningerne bør stå i rimeligt forhold
til det mål, der skal nås.
2.
Senest den 27. oktober 2002 og derefter hvert femte år
vedtager og offentliggør medlemsstaterne en rapport med de
vejledende, nationale mål for det fremtidige forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder udtrykt som en procentdel af
elforbruget for de næste ti år. Rapporten skal ligeledes indeholde en redegørelse for, hvilke foranstaltninger der er truffet
eller påtænkes på nationalt plan med henblik på at nå disse
vejledende, nationale mål. Ved fastsættelsen af målene indtil
2010 skal medlemsstaterne:
— tage hensyn til referenceværdierne i bilaget
— sørge for, at målene er forenelige med de nationale forpligtelser, de enkelte medlemsstater måtte have påtaget sig
inden for rammerne af de klimapolitiske forpligtelser, der er
accepteret af Fællesskabet i henhold til i Kyoto-protokollen
til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a) »vedvarende energikilder«: vedvarende, ikke-fossile kilder
(vind, sol, geotermisk varme, bølge- og tidevandsenergi,
vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra rensningsanlæg
og biogas)
b) »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og
rester fra landbrug (omfattende både vegetabilske og
animalske stoffer) og skovbrug og fra nærstående industrier
samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og
husholdninger
c) »elektricitet fra vedvarende energikilder«: elektricitet produceret på anlæg, hvor der udelukkende benyttes vedvarende
energikilder, samt den andel af elektricitet, der fremstilles på
grundlag af vedvarende energikilder på hybridanlæg, hvor
der også benyttes konventionelle energikilder, herunder
elektricitet fra vedvarende energikilder, der benyttes til
opfyldning af systemer for oplagring, og med undtagelse af
elektricitet fremstillet på grundlag af sådanne systemer
d) »elforbrug«: den nationale elproduktion, herunder egenproduktion, plus import, minus eksport (bruttoelforbrug).
Herudover anvendes definitionerne i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles
regler for det indre marked for elektricitet (1).
(1) EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.

3.
Medlemsstaterne offentliggør for første gang senest den
27. oktober 2003 og siden hvert andet år en rapport, der skal
indeholde en analyse af, i hvilket omfang det er lykkedes at nå
de vejledende, nationale mål under hensyn især til klimatiske
faktorer, der vil kunne påvirke gennemførelsen af disse mål, og
angive, i hvor høj grad de trufne foranstaltninger er i overensstemmelse med de nationale klimapolitiske forpligtelser.
4.
Kommissionen vurderer på grundlag af de i stk. 2 og 3
omhandlede rapporter fra medlemsstaterne, i hvilket omfang:
— medlemsstaterne har gjort fremskridt med hensyn til at nå
deres vejledende, nationale mål
— de vejledende, nationale mål er forenelige med det samlede,
vejledende mål om inden udgangen af 2010 at nå op på
12 % af bruttoenergiforbruget og navnlig den vejledende
andel på 22,1 % af elektricitet fra vedvarende energikilder af
Fællesskabets samlede elforbrug i 2010.
Kommissionen offentliggør sine konklusioner i en rapport for
første gang senest den 27. oktober 2004 og siden hvert andet
år. Rapporten ledsages eventuelt af forslag til Europa-Parlamentet og Rådet.
Hvis det i rapporten i andet afsnit konkluderes, at de vejledende, nationale mål af uberettigede grunde og/eller af grunde,
der ikke er baseret på nye videnskabelige beviser, sandsynligvis
ikke vil være forenelige med det samlede, vejledende mål, fastsættes der i disse forslag nationale og eventuelt obligatoriske
mål i passende form.
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Artikel 4
Støtteordninger
1.
Med forbehold af traktatens artikel 87 og 88 vurderer
Kommissionen anvendelsen af sådanne ordninger i medlemsstaterne, hvorefter elproducenter på grundlag af bestemmelser
udstedt af de offentlige myndigheder modtager direkte eller
indirekte støtte, og som kunne virke begrænsende på handelen,
idet udgangspunktet skal være, at disse ordninger bidrager til
virkeliggørelsen af målene i traktatens artikel 6 og 174.
2.
Senest den 27. oktober 2005 forelægger Kommissionen
en veldokumenteret rapport om de erfaringer, der er gjort med
anvendelsen og sameksistensen af de forskellige ordninger, der
er omhandlet i stk. 1. I denne rapport foretages der en vurdering af, i hvor høj grad det er lykkedes ved hjælp af de i stk. 1
omhandlede støtteordninger at fremme forbruget af elektricitet
produceret fra vedvarende energikilder i overensstemmelse med
de i artikel 3, stk. 2, omhandlede vejledende, nationale mål, og
af nævnte ordningers omkostningseffektivitet. Rapporten
ledsages om nødvendigt af et forslag til en fællesskabsramme
for ordninger for støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder.
Et forslag til ramme skal:
a) medvirke til at nå de vejledende, nationale mål
b) være forenelig med principperne for det indre marked for
elektricitet
c) tage hensyn til de forskellige vedvarende energikilders
karakteristika, samt til de forskellige teknologier og de
geografiske forskelle
d) fremme en rationel anvendelse af vedvarende energikilder,
være enkel og samtidig så effektiv som muligt, navnlig i
omkostningsmæssig henseende
e) omfatte tilstrækkelige overgangsordninger for nationale
støtteordninger på mindst syv år og fastholde investorernes
tillid.
Artikel 5

27.10.2001

— gøre det muligt for producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder at dokumentere, at den elektricitet, de
sælger, er elektricitet fra vedvarende energikilder i dette
direktivs forstand.
4.
Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende oprindelsesgarantier udstedt i henhold til stk. 2 som bevis udelukkende for
de i stk. 3 omhandlede bestemmelser. Enhver ikke-anerkendelse
af oprindelsesgarantier som et sådant bevis — navnlig med
henblik på forebyggelse af svig — skal ske på grundlag af
objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Hvis
en medlemsstat nægter at anerkende en oprindelsesgaranti, kan
Kommissionen forpligte den pågældende medlemsstat til at
anerkende oprindelsesgarantien, navnlig under hensyn til
objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, som
ligger til grund for anerkendelsen.
5.
Medlemsstaterne eller de kompetente organer indfører
ordninger, der kan sikre, at oprindelsesgarantierne er korrekte
og pålidelige, og de redegør i den i artikel 3, stk. 3, omtalte
rapport for de foranstaltninger, der er truffet til at sikre garantisystemets pålidelighed.
6.
Efter at have hørt medlemsstaterne beskriver
Kommissionen i den i artikel 8 nævnte rapport, hvilken form
og hvilke metoder medlemsstaterne vil kunne anvende for at
garantere, at elektriciteten stammer fra vedvarende energikilder.
Om nødvendigt forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet
og Rådet forslag om fælles regler i denne henseende.

Artikel 6
Administrative procedurer
1.
Medlemsstaterne eller de kompetente organer, medlemsstaterne har udpeget, vurderer de nuværende nationale love og
administrative bestemmelser om procedurer for meddelelse af
bevillinger eller de øvrige procedurer, der er fastsat i artikel 4 i
direktiv 96/92/EF, vedrørende opførelse af anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, med det formål

Oprindelsesgaranti for elektricitet fra vedvarende energikilder

— at fjerne lovgivningsmæssige og andre hindringer for øget
produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder

1.
Senest den 27. oktober 2003 sikrer medlemsstaterne, at
det kan garanteres, at elektricitet fra vedvarende energikilder
faktisk er produceret fra sådanne energikilder, jf. definitionen i
dette direktiv, efter objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, som fastsættes af de enkelte medlemsstater.
De sørger for, at der efter anmodning udstedes oprindelsesgarantier med dette formål.

— at forenkle og fremskynde procedurerne på det relevante
forvaltningsniveau, og

2.
Medlemsstaterne kan udpege et eller flere kompetente
organer, der er uafhængige af elproduktions- og eldistributionsaktiviteter, til at overvåge udstedelsen af oprindelsesgarantierne.

2.
Medlemsstaterne offentliggør senest den 27. oktober
2003 en rapport om den i stk. 1 omhandlede vurdering, hvori
det eventuelt angives, hvilke foranstaltninger der er eller vil
blive truffet. Rapportens formål er, for så vidt det er relevant i
forbindelse med de nationale love og administrative bestemmelser, at anføre de skete fremskridt, navnlig for så vidt angår:

3.
Oprindelsesgarantierne skal:
— angive, hvilken energikilde den pågældende mængde elektricitet er produceret fra, angive produktionsdatoer og -steder,
og, hvis det drejer sig om vandkraftværker, præcisere de
pågældende anlægs kapacitet, samt

— at sikre, at reglerne er objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende samt fuldt ud i overensstemmelse med de
særlige karakteristika ved de forskellige vedvarende energikildeteknologier.

— samordning mellem de forskellige forvaltningsorganer med
hensyn til frister, modtagelse og behandling af bevillingsansøgninger
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— muligheden for særlige retningslinjer for de projekter, der er
omhandlet i stk. 1, og gennemførligheden af en hurtig
planlægningsordning for producenter af elektricitet fra
vedvarende energikilder
— udpegelse af myndigheder, der skal optræde som mæglere i
tvister mellem bevillingsmeddelende myndigheder og bevillingsansøgere.
3.
Kommissionen vurderer i den i artikel 8 nævnte rapport
på grundlag af de rapporter fra medlemsstaterne, der er
omhandlet i stk. 2 i nærværende artikel, hvad der er bedste
praksis med henblik på at nå målene i stk. 1.

Artikel 7
Spørgsmål vedrørende elforsyningsnettet
1.
Uden at det må gribe ind i elforsyningsnettets pålidelighed og sikkerhed, træffer medlemsstaterne de nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at transmissions- og distributionsnetoperatørerne inden for deres område garanterer transmission og distribution af elektricitet fra vedvarende energikilder.
De kan også tildele prioriteret adgang til elnettet for elektricitet
fra vedvarende energikilder. I forbindelse med dispatching af
produktionsanlæg prioriterer transmissionsnetoperatørerne
anlæg, der bruger vedvarende energikilder, for så vidt driften af
det nationale elektricitetssystem tillader det.
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gerne ved systeminstallationer, f.eks. nettilslutninger og netforstærkninger, mellem alle de producenter, som drager nytte
heraf.
Fordelingen skal gennemføres ved hjælp af en ordning, der
baseres på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende
kriterier, hvori der tages hensyn til de fordele, som såvel oprindeligt og senere tilknyttede producenter som transmissions- og
distributionsnetoperatører har af tilslutningerne.
6.
Medlemsstaterne sikrer, at opkrævningen af transmissions- og distributionsafgifter ikke diskriminerer elektricitet fra
vedvarende energikilder, herunder navnlig elektricitet fra vedvarende energikilder produceret i randområder såsom øregioner
og regioner med lav befolkningstæthed.
Medlemsstaterne opstiller i givet fald en retlig ramme eller
kræver, at transmissions- og distributionsnetoperatørerne
sikrer, at afgifterne for transmission og distribution af elektricitet fra anlæg, der bruger vedvarende energikilder, afspejler de
omkostningsfordele, der kan opnås som følge af anlæggets
tilslutning til nettet. Direkte brug af lavvoltsnettet kunne skabe
sådanne omkostningsfordele.
7.
Medlemsstaterne tager i den i artikel 6, stk. 2, omtalte
rapport ligeledes stilling til, hvilke foranstaltninger der skal
træffes for at lette adgangen til forsyningsnettet for elektricitet
fra vedvarende energikilder. I rapporten skal det bl.a. vurderes,
om det er muligt at indføre tovejsmåling.

2.
Medlemsstaterne indfører en retlig ramme eller pålægger
transmissions- og distributionsnetoperatører at udarbejde og
offentliggøre deres standardregler for, hvem der skal bære
omkostningerne ved tekniske tilpasninger, f.eks. nettilslutninger
og netforstærkninger, der er nødvendige for integreringen af
nye producenter, der leverer elektricitet fra vedvarende energikilder til det sammenkoblede net.

Sammenfattende rapport

Reglerne skal bygge på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, i hvilke der navnlig tages hensyn til samtlige de omkostninger og fordele i forbindelse med de pågældende producenters tilslutning til nettet. Reglerne kan give
mulighed for afvigende typer tilslutning.

På grundlag af medlemsstaternes rapporter i henhold til artikel
3, stk. 3, og artikel 6, stk. 2 forelægger Kommissionen senest
den 31. december 2005 og siden hvert femte år Europa-Parlamentet og Rådet en sammenfattende rapport om gennemførelsen af dette direktiv.

3.
Medlemsstaterne kan i givet fald kræve, at transmissionsog distributionsnetoperatørerne helt eller delvis bærer de i stk.
2 omhandlede omkostninger.

Der skal i denne rapport:

4.
Det skal pålægges transmissions- og distributionsnetoperatører at forelægge nye producenter, der ønsker at blive
tilsluttet, et omfattende og detaljeret skøn over, hvad tilslutningen vil koste. Medlemsstaterne kan tillade, at producenter af
elektricitet fra vedvarende energikilder, som ønsker at blive
tilsluttet et net, udbyder tilslutningsarbejdet i licitation.
5.
Medlemsstaterne indfører en retlig ramme eller pålægger
transmissions- og distributionsnetoperatører at udarbejde og
offentliggøre deres standardregler for fordelingen af omkostnin-

Artikel 8

— foretages en vurdering af de fremskridt, der er gjort med
hensyn til at få afspejlet de eksterne omkostninger ved
produktion af elektricitet, der er fremstillet på grundlag af
ikke-vedvarende energikilder, og indvirkningen af offentlig
støtte til produktion af elektricitet
— tages hensyn til medlemsstaternes muligheder for at nå de
vejledende, nationale mål, der er opstillet i artikel 3, stk. 2,
til det samlede, vejledende mål i artikel 3, stk. 4, og til
eventuel forskelsbehandling mellem forskellige energikilder.
Kommissionen forelægger sammen med rapporterne eventuelt
yderligere forslag for Europa-Parlamentet og Rådet.
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Artikel 9
Transposition
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv senest den 27. oktober 2003. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af
medlemsstaterne.
Artikel 10
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 11
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

Formand

Formand
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BILAG
Referenceværdier for medlemssstaternes nationale, vejledende mål for andelen af elektricitet fra vedvarende
energikilder af bruttoelforbruget inden udgangen af 2010 (*)
Dette bilag indeholder referenceværdier for fastsættelsen af nationale, vejledende mål for andelen af elektricitet fra
vedvarende energikilder (VEK-E), jf. artikel 3, stk. 2:
VEK-E — TWh 1997 (**)

VEK-E — % 1997 (***)

VEK-E — % 2010 (***)

Belgien

0,86

1,1

6,0

Danmark

3,21

8,7

29,0

Tyskland

24,91

4,5

12,5

3,94

8,6

20,1

Spanien

37,15

19,9

29,4

Frankrig

66,00

15,0

21,0

Irland

0,84

3,6

13,2

Italien

46,46

16,0

25,0 (1)

Luxembourg

0,14

2,1

5,7 (2)

Nederlandene

3,45

3,5

9,0

Østrig

39,05

70,0

78,1 (3)

Portugal

14,30

38,5

39,0 (4)

Finland

19,03

24,7

31,5 (5)

Sverige

72,03

49,1

60,0 (6)

7,04

1,7

Grækenland

Det Forenede Kongerige
Fællesskabet
(*)

338,41

13,9 %

10,0
22 % (****)

I forbindelse med de referenceværdier, der er fastsat i dette bilag, går medlemsstaterne nødvendigvis ud fra, at retningslinjerne for
statsstøtte til miljøbeskyttelse tillader nationale støtteordninger med henblik på at fremme elektricitet produceret fra vedvarende
energikilder.
(**) Disse data refererer til den nationale produktion af VEK-E i 1997.
(***) Bidragene i procent for så vidt angår VEK-E i 1997 og 2010 er baseret på den nationale produktion af VEK-E divideret med
bruttoelforbruget. For så vidt angår intern handel med VEK-E (med anerkendt certificering eller registreret oprindelse) vil beregningen
af disse procentsatser få indvirkning på 2010-tallene for de enkelte medlemsstater, men ikke på det samlede EF-tal.
(****) Afrundet tal på grundlag af ovennævnte referenceværdier.
1
( ) Italien mener, at 22 % ville være en realistisk procentsats ud fra den antagelse, at det indenlandske bruttoelforbrug i 2010 vil være
340 TWh.
Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag har Italien forudsat, at den indenlandske bruttoelproduktion fra vedvarende
energikilder vil ligge på op til 76 TWh i 2010; i dette tal er medregnet bidraget fra den del af industrielt og kommunalt affald, der ikke er
biologisk nedbrydeligt, og som er anvendt i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen på affaldshåndteringsområdet.
I denne forbindelse skal muligheden for at nå det vejledende mål bl.a. ses i sammenhæng med den faktiske størrelse af den indenlandske
efterspørgsel efter elektricitet i 2010.
(2) Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag mener Luxembourg, at målet for 2010 kun kan nås hvis:
— det totale forbrug af elektricitet i 2010 ikke overstiger forbruget i 1997
— mængden af elektricitet fra vindkraft kan multipliceres med en faktor 15
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(3)
(4)

(5)

(6)

De Europæiske Fællesskabers Tidende

— mængden af elektricitet fra biogas kan multipliceres med en faktor 208
— elektricitet fra Luxembourgs eneste kommunale forbrændingsanlæg, som i 1997 bidrog med halvdelen af den elektricitet, der blev
produceret fra vedvarende energikilder, kan medregnes fuldt ud
— mængden af elektricitet fra solenergi kan øges til 80 GWh, og
— hvis det vil være teknisk muligt at opfylde ovenstående punkter på den afsatte tid.
Da der ikke findes nogen naturressourcer, vil en yderligere øgning af mængden af elektricitet fra vandkraftværker ikke være relevant.
Østrig mener, at 78,1 % vil være en realistisk procentsats ud fra den antagelse, at det indenlandske bruttoelforbrug vil være 56,1 TWh i
2010. Eftersom produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder er yderst afhængig af vandkraft og derfor af den årlige nedbør,
bør tallene for 1997 og 2010 derfor beregnes ud fra en langsigtet model, der er baseret på hydrologiske og klimatiske forhold.
I forbindelse med de referenceværdier, der er fastsat i dette bilag, erklærer Portugal, at forudsætningen for, at Portugal vil kunne fastholde
1997-andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder som et vejledende mål for 2010, er:
— at det vil være muligt at videreføre den nationale elektricitetsplan med opførelse af nye vandkraftværker med en kapacitet på over
10 MW,
— at anden produktionskapacitet baseret på vedvarende energikilder, som kun er mulig med statsstøtte, øges med en årlig rate, der er
otte gange større, end det har været tilfældet i den seneste tid.
Disse forudsætninger indebærer, at ny kapacitet baseret på vedvarende energikilder, ekskl. store vandkraftværker, øges med en rate, der er
to gange større end raten for stigningen i bruttoelforbruget.
I den finske handlingsplan til fremme af vedvarende energikilder er der opstillet mål for omfanget af anvendelsen af vedvarende
energikilder i 2010. Disse må er opstillet på grundlag af omfattende baggrundsundersøgelser. Handlingsplanen blev godkendt af
regeringen i oktober 1999.
Ifølge den finske handlingsplan skal elektricitet fra vedvarende energikilder udgøre en andel på 31 % i 2010. Dette vejledende mål er
meget ambitiøst, og for at nå det vil det kræve omfattende tilskyndelsesforanstaltninger i Finland.
Under hensyntagen til referenceværdierne i dette bilag bemærker Sverige, at muligheden for at nå målet i høj grad afhænger af de
klimatiske faktorer, som ar kraftig indflydelse på størrelsen af vandkraftproduktionen, navnlig variationer i nedbørsforholdene, nedbørens
fordeling i løbet af året og vandtilgangen. Mængden af elektricitet fra vandkraft kan variere betydeligt. I særligt tørre år kan produktionen
ligge på 51 TWh, mens den kan nå op på 78 TWh i våde år. Tallet for 1997 bør derfor beregnes ved hjælp af en langsigtet model
baseret på videnskabelig viden om hydrologi og klimaændringer.
I lande med en betydelig vandkraftprodukten er det en udbredt metode at anvende statistikker over vandtilgangen, der dækker en periode
af 30-60 år. Ifølge svensk metodik og på grundlag af forholdene i perioden 1950-1999 med korrektion for variationer i den totale
vandkrafproduktionskapacitet og vandtilgang i perioden, udgør den gennemsnitlige vandkraftproduktion 64 TWh, hvilket svarer til et
1997-tal på 46 % og Sverige mener derfor, at 52 % er et mere realistisk tal for 2010.
Endvidere er Sveriges mulighed for at nå målet begrænset på grund af den kendsgerning, at de resterende, uudnyttede floder er beskyttet
ved lov. Herudover er Sveriges evne til at nå målet i høj grad afhængig af:
— udvidelsen af kraftvarmeproduktionen i forhold til befolkningstætheden, kravet om udvikling af varme og teknologi, navnlig om
forgasning af sortlud, og
— tilladelse til vindkraftanlæg i overensstemmelse med nationale love, offentlighedens accept, teknologiudvikling og udvidelse af nettet.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/90/EF
den 26. oktober 2001
om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om
begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (creosot)
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

En undersøgelse af fordelene og ulemperne ved yderligere begrænsninger for markedsføringen og anvendelsen
af creosot (7) har bl.a. vist, at størstedelen af den industrielt anvendte creosot i EU allerede indeholder under
0,005 masseprocent BaP, og at sundhedsrisikoen ved
sådan creosot og/eller ved træ indeholdende sådan
creosot formodes at være lille ved industriel anvendelse.

(5)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/
8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (8) skal der ske en harmonisering af
godkendelsen af biocider på EU-niveau, og i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2000 af 7.
september 2000 om den første fase i det program, der er
omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter (9),
skal træbeskyttelsesmidler være blandt de første stoffer,
der undersøges som led i det program, der er fastlagt ved
direktiv 98/8/EF. Indtil reglerne er blevet harmoniseret i
henhold til direktiv 98/8/EF, må begrænsningerne for
creosot tilpasses til den tekniske udvikling.

(6)

Dette direktiv berører ikke de i Rådets direktiv 89/
391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed under arbejdet (10) fastsatte minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere og dets særdirektiver, som omhandlet i nævnte direktivs artikel 16, stk.
1, særlig Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990
om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under
arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (11)
og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske
agenser (12).

(7)

Bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse
med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den
Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af
Tekniske Handelshindringer for Farlige Stoffer og Præparater —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/41/EF (2), særlig artikel 2a, indført ved Rådets
direktiv 89/678/EØF (3), og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/60/EF af
20. december 1994 om 14. ændring af direktiv 76/
769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om
begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse
farlige stoffer og præparater (4) er der blevet indført visse
begrænsninger for markedsføring og anvendelse af
creosot.

(2)

En nyligt gennemført undersøgelse (5) viser, at creosot
indebærer en større kræftrisiko end tidligere antaget.

(3)

Undersøgelsen blev forelagt Den Videnskabelige Komité
for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) med
henblik på ekspertbedømmelse (6), og CSTEE konkluderede, at undersøgelsen var godt tilrettelagt, og at der er
videnskabelig dokumentation til støtte for den opfattelse,
at creosot med en koncentration af benzo-a-pyren (BaP)
på under 0,005 masseprocent og/eller træ indeholdende
sådan creosot indebærer en kræftrisiko for forbrugerne,
og at risikoens størrelse klart giver anledning til bekymring.

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

EFT L 262 af 27.9.1976, s. 24.
EFT L 194 af 18.7.2001, s. 36.
EFT L 398 af 30.12.1989, s. 24.
EFT L 365 af 31.12.1994, s. 1.
Dermal Carcinogenicity Studiy of two Coal Tar Products by Chronic Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks). Rapport udarbejdet af Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Aerosolforschung
(Hannover, Tyskland).
(6) Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than
50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such Creosote
and estimation of respective magnitude, vedtaget på det 8. plenarmøde i
CSTEE,
Bruxelles,
den
4.
marts
1999.Internet:
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

(7) Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote, Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk,
Det Forenede Kongerige).
8
( ) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
9
( ) EFT L 228 af 8.9.2000, s. 6.
(10) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
(11) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1.
(12) EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag I til direktiv 76/769/EØF tilpasses hermed til den tekniske
udvikling som angivet i nærværende bilaget.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og
administrative bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2002. De
underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne
anvender disse love og administrative bestemmelser senest fra
den 30. juni 2003.
2.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggø-

27.10.2001

relsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Punkt 32 i bilag I til direktiv 76/769/EØF affattes således:
»32. Stoffer og præparater med
indhold af et eller flere af
følgende stoffer:
a) Creosot
Einecs nr. 232-287-5
CAS nr. 8001-58-9
b) Creosotolie
Einecs nr. 263-047-8
CAS nr. 61789-28-4
c) Destillater
(stenkulstjære),
naphtalenolier
Einecs nr. 283-484-8
CAS nr. 84650-04-4

1. Må ikke anvendes til træbeskyttelse. Endvidere må træ behandlet hermed ikke
markedsføres.
2. Undtagelser:
i) Disse stoffer og præparater må kun anvendes til træbeskyttelse i industrianlæg eller til erhvervsmæssig udført genbehandling af træ, der udføres på
stedet, og som er omfattet af Fællesskabets bestemmelser om beskyttelse af
arbejdstagere, hvis de indeholder:
a) en koncentration af benzo-a-pyren på under 0,005 masseprocent
b) og en koncentration af vandekstraherbar tjæresyre på under 3 masseprocent.
Sådanne stoffer og præparater til træbeskyttelse i industrianlæg eller til
erhvervsmæssigt udført træbeskyttelse:
— må kun markedsføres i emballager med et rumfang på 20 liter og
derover
— må ikke sælges til private forbrugere.

d) Creosotolie, acenaphthenfraktion
Einecs nr. 292-605-3
CAS nr. 90640-84-9
e) Destillater
(stenkulstjære),
øvre
Einecs nr. 266-026-1
CAS nr. 65996-91-0
f) Anthracenolie
Einecs nr. 292-602-7
CAS nr. 90640-80-5
g) Tjæresyrer, stenkuls-, rå
Einecs nr. 266-019-3
CAS nr. 65996-85-2
h) Creosot, træ
Einecs nr. 232-419-1
CAS nr. 8021-39-4
i) Lavtemperaturstjæreolie,
alkaliekstraheret
Einecs nr. 310-191-5
CAS nr. 122384-78-5

Uden at det berører anvendelsen af andre fællesskabsbestemmelser om
klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og præparater,
skal emballagen til disse stoffer og præparater være læseligt og uudsletteligt
mærket med: »Udelukkende til brug i industrianlæg og til erhvervsmæssig
brug«.
ii) Træ behandlet i industrianlæg eller erhvervsmæssigt som nævnt under i),
som markedsføres for første gang, eller som genbehandles på stedet, må
kun anvendes til erhvervsmæssig og industriel brug, f.eks. til jernbaner, i
forbindelse med el- og teletransmission, til hegn, til landbrugsformål (f.eks.
støttepæle til træer) og i havne og indre vandveje.
iii)

Træ, der er blevet behandlet med de under punkt 32, litra a) til i), nævnte
stoffer, før dette direktiv finder anvendelse, er ikke underkastet det i punkt 1
omhandlede markedsføringsforbud, hvis det markedsføres på brugtmarkedet
til genanvendelse.

3. Behandlet træ som nævnt under punkt 2, nr. ii) og iii), ovenfor må dog ikke
anvendes:
— inde i bygninger, uanset formål
— i legetøj
— på legepladser
— i parker, haver og udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko
for hyppig hudkontakt
— til fremstilling af havemøbler, f.eks. picnicborde
— til fremstilling og anvendelse og eventuel ny behandling af:
— beholdere, der skal anvendes til dyrkning
— emballage, som kan komme i berøring med råvarer, varer på mellemstadiet og/eller færdigvarer, som er bestemt til konsum og/eller foder
— andre materialer, der kan kontaminere ovennævnte produkter.«
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET
AFGØRELSE Nr. 1/2001 TRUFFET AF DET FÆLLES RÅD
der er nedsat ved rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
på den ene side og Republikken Chile på den anden side af 21. juni 1996
den 26. juni 2001
DET FÆLLES RÅDS FORRETNINGSORDEN
(2001/755/EF)
DET FÆLLES RÅD HAR —

under henvisning til den rammeaftale om samarbejde med
henblik på som endeligt mål at forberede en associering af
politisk og økonomisk art mellem Det Europæiske Fællesskab
og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på
den anden side (1), der blev undertegnet i Firenze den 21. juni
1996, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 33 til
37, og
ud fra følgende betragtning:
Aftalen trådte i kraft den 1. februar 1999 —

FASTSAT FØLGENDE FORRETNINGSORDEN:

Artikel 1
Formandskab
Formandskabet for det fælles råd udøves på skift for 12
måneder af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union på
vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og
en repræsentant for Republikken Chile. Første formandskabsperiode begynder på datoen for det første rådsmøde og ender den
31. december samme år.
Artikel 2
Møder
1.
Det fælles råd mødes på ministerplan med regelmæssige
mellemrum og når omstændighederne kræver det, såfremt
parterne er enige herom.
(1) EFT L 209 af 19.8.1996, s. 5.

2.
Det fælles råds møder afholdes på et sted, som begge
parter er enige om.
3.
Det fælles råds sekretærer indkalder i fællesskab til
møderne i det fælles råd.

Artikel 3
Repræsentation
1.
Medlemmer af det fælles råd, som er forhindret i at
deltage i et møde, kan lade sig repræsentere.
2.
Hvis et medlem ønsker at lade sig repræsentere, meddeler
det formanden navnet på den, der skal repræsentere ham,
inden det møde, hvor han lader sig repræsentere. Den, der
repræsenterer et medlem af det fælles råd, udøver alle dette
medlems rettigheder.

Artikel 4
Delegationer
Medlemmerne af det fælles råd kan ledsages af embedsmænd.
Før hvert møde underrettes formanden for det fælles råd om
den planlagte sammensætning af parternes delegationer og
deres leder.

Artikel 5
Sekretariat
En tjenestemand i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og en tjenestemand ved Republikken Chiles
diplomatiske mission ved Den Europæiske Union fungerer
sammen som sekretærer for det fælles råd.
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Artikel 6
Dokumenter
Hvis forhandlingerne i det fælles råd er baseret på skriftlige
dokumenter, nummereres disse og rundsendes af de to sekretærer som dokumenter fra det fælles råd.

Artikel 7
Korrespondance
1.
Al korrespondance til det fælles råd eller til formanden
for det fælles råd sendes til begge sekretærer for det fælles råd.
2.
De to sekretærer sørger for, at korrespondancen videresendes til det fælles råds formand og efter omstændighederne
rundsendes som dokumenter som omtalt i artikel 6 til de
øvrige medlemmer af det fælles råd. Den rundsendte korrespondance fremsendes til Kommissionens generalsekretariat,
EU-medlemsstaternes faste repræsentationer og Republikken
Chiles diplomatiske mission ved Den Europæiske Union.
3.
Korrespondance fra det fælles råds formand sendes til
adressaterne af den respektive sekretær og rundsendes efter
omstændighederne som dokumenter som omtalt i artikel 6 til
de øvrige medlemmer af det fælles råd på de i stk. 2 omhandlede adresser.

Artikel 8
Dagsorden for møderne
1.
Det fælles råds sekretærer udarbejder på grundlag af
forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde.
Den fremsendes af den korresponderende sekretær til de adressater, der er nævnt i artikel 7, senest 15 dage inden mødet. Den
foreløbige dagsorden omfatter de emner, som den ene af
parterne senest 21 dage inden mødet har modtaget anmodning
om at få optaget på dagsordenen; dog optages emner ikke på
den foreløbige dagsorden, medmindre den fornødne dokumentation er fremsendt til sekretærerne inden udsendelsen af dagsordenen. Dagsordenen vedtages af Det Fælles Råd ved hvert
mødes begyndelse. Et emne, som ikke findes på den foreløbige
dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis de to parter er
enige herom.
2.
Efter aftale mellem de to parter kan de i stk. 1 nævnte
tidsfrister afkortes for at tage hensyn til særlige omstændigheder.
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2.
Protokollen indeholder i almindelighed for hvert punkt
på dagsordenen oplysning om:
a) dokumenter, der er forelagt det fælles råd
b) erklæringer, som et medlem af det fælles råd har anmodet
om at få optaget i protokollen
c) de fremsatte forslag, de vedtagne henstillinger og erklæringer samt de konklusioner, der er vedtaget i specifikke
spørgsmål.
3.
Protokollen indeholder ligeledes en fortegnelse over
medlemmer af det fælles råd eller deres repræsentanter, som
deltog i mødet.
4.
Udkastet til protokol forelægges det fælles råd til godkendelse ved det næste møde. Det kan også godkendes skriftligt af
begge parter. To autentiske genparter af den godkendte
protokol undertegnes af de to sekretærer og arkiveres af
parterne. En genpart sendes til hver af de i artikel 7 nævnte
adressater.

Artikel 10
Henstillinger
1.
I de i aftalens artikel 33-36 omhandlede tilfælde vedtager
det fælles råd henstillinger eller fremsætter forslag ved fælles
overenskomst mellem parterne. I perioden mellem møderne
kan det fælles råd fremsætte forslag eller vedtage henstillinger
ved skriftlig procedure, hvis de to parter er enige herom. En
skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem de to
sekretærer, der handler i forståelse med parterne.
2.
Det fælles råds henstillinger og forslag, jf. aftalens artikel
33-36, benævnes »henstillinger eller forslag«, efterfulgt af et
løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af
emnet.
3.
Ægtheden af det fælles råds henstillinger og forslag
bekræftes de to sekretærer, og to autentiske genparter underskrives af lederne af de to parters delegationer.
4.
Henstillingerne og forslagene fremsendes til hver enkelt af
de i artikel 7 nævnte adressater som dokumenter fra det fælles
råd.

Artikel 11
Offentlighed

Artikel 9
Protokol
1.
De to sekretærer udarbejder i fællesskab hurtigst muligt et
udkast til protokol for hvert møde.

1.
Møderne i det fælles råd er ikke offentlige, medmindre
der træffes anden afgørelse.
2.
Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre det
fælles råds henstillinger og forslag i deres respektive officielle
tidende.
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Artikel 12
Sprog
1.
Det fælles råds officielle sprog er parternes officielle
sprog.
2.
Det fælles råd arbejder på grundlag af dokumenter udarbejdet på disse sprog, medmindre der træffes anden afgørelse.
Artikel 13
Udgifter
1.
Hver af parterne afholder de udgifter, de har som følge af
deres deltagelse i det fælles råds møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og
telekommunikation.

27.10.2001

2.
Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder, tolkning ved møder og oversættelse og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for det pågældende
møde.
Artikel 14
Udvalg
Forretningsordenen for det blandede udvalg er knyttet som
bilag til denne forretningsorden.
Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2001.
På det fælles råds vegne
L. PAGROTSKY

Formand
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Forretningsorden for det blandede udvalg mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene
side og Republikken Chile på den anden side
Artikel 1
Formandskab
Formandskabet for det blandede udvalg udøves på skift for 12 måneder ad gangen af henholdsvis en repræsentant for
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og en
repræsentant for Republikken Chile. Første formandskabsperiode begynder på datoen for det første rådsmøde og ender
den 31. december samme år. I denne periode og derefter i hver periode på 12 måneder udøves formandskabet for det
blandede udvalg af den part, der har formandskabet for det fælles råd.
Artikel 2
Møder
Det blandede udvalg træder sammen en gang om året, eller når omstændighederne kræver det, hvis parterne er enige
herom. Det blandede udvalgs to sekretærer indkalder i fællesskab til hvert møde, der holdes skiftevis i Bruxelles og i Chile
på et tidspunkt, som begge parter er enige om.
Artikel 3
Delegationer
Før hvert møde underrettes formanden for det blandede udvalg om den planlagte sammensætning af parternes delegationer og om deres leder.
Artikel 4
Sekretariat
1.
Sekretariatsopgaverne for det blandede udvalg varetages i fællesskab af en repræsentant for Europa-Kommissionen
og en repræsentant for Chile.
2.
Al korrespondance til og fra formanden for det blandede udvalg i henhold til denne forretningsorden sendes til
sekretærerne for det blandede udvalg og til sekretærerne og formanden for det fælles råd samt efter omstændighederne til
medlemmerne af det blandede udvalg.
Artikel 5
Offentlighed
Møderne i det blandede udvalg er ikke offentlige, medmindre der træffes anden afgørelse.
Artikel 6
Dagsorden for møderne
1.
Det blandede udvalgs sekretærer udarbejder en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes til formanden
og sekretærerne for det fælles råd samt til medlemmerne af det blandede udvalg senest 15 dage inden mødet. Den
foreløbige dagsorden omfatter emner, som formanden senest 21 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få
optaget på dagsordenen; dog optages emner ikke på den foreløbige dagsorden, medmindre den fornødne dokumentation
er fremsendt til sekretærerne inden udsendelsen af den foreløbige dagsorden. Dagsordenen vedtages af det blandede
udvalg ved hvert mødes begyndelse. Et emne, som ikke findes på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen,
hvis de to parter er enige herom.
2.
Efter aftale mellem de to parter kan de i stk. 1 nævnte tidsfrister afkortes for at tage hensyn til særlige omstændigheder.
Artikel 7
Protokol
Efter hvert møde udarbejdes en protokol, som baseres på formandens sammenfatning af de konklusioner, det blandede
udvalg er nået frem til. Efter vedtagelse af protokollen i det blandede udvalg undertegnes den af formanden og
sekretærerne og arkiveres af begge parter. Der sendes en genpart af protokollen til formanden og sekretærerne for det
fælles råd samt til medlemmerne af det blandede udvalg.
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Artikel 8
Forslag

1.
Når det blandede udvalg har beføjelse til at fremsætte forslag i henhold til artikel 35, stk. 5, i aftalen, benævnes
sådanne »forslag« efterfulgt af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af emnet.
2.
Når det blandede udvalg fremsætter forslag, finder bestemmelserne i artikel 10, 11 og 12 i det fælles råds
forretningsorden tilsvarende anvendelse.
3.

Det blandede udvalgs forslag fremsendes til hver enkelt af de i artikel 4, stk. 2, nævnte adressater.
Artikel 9
Udgifter

1.
Chile og Det Europæiske Fællesskab afholder hver især de udgifter, de har som følge af deres deltagelse i det
blandede udvalgs møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation.
2.
Udgifter i forbindelse med den materielle tilrettelæggelse af møderne, tolkning ved møderne, oversættelse og
reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.
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AFGØRELSE Nr. 6/2001 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET MELLEM DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND
PÅ DEN ANDEN SIDE
den 18. juli 2001
om forbedring af handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter som omhandlet i
protokol nr. 2 til Europaaftalen
(2001/756/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden
side (1), særlig artikel 1 og 2 i protokol nr. 2 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I protokol nr. 2 fastsættes handelsordningerne for forarbejdede landbrugsprodukter mellem Fællesskabet og
Estland.

(2)

I henhold til artikel 1, stk. 3, i protokol nr. 2, træffer
associeringsrådet navnlig afgørelse om enhver ændring
af de i bilaget til protokol nr. 2 anførte toldsatser og om
forhøjelse eller ophævelse af toldkontingenterne.

(3)

I henhold til artikel 2, andet led, i protokol nr. 2, træffer
associeringsrådet også afgørelse om, at de anvendte toldsatser kan nedsættes til gengæld for nedsættelser som
følge af gensidige indrømmelser i forbindelse med forarbejdede landbrugsprodukter.

(4)

De årlige toldkontingenter, der er nævnt i bilaget til
denne afgørelse, bør åbnes for 2001. I betragtning af at
disse årlige kontingenter først kan åbnes efter den 1.
januar 2001 på en dato, der endnu ikke er fastsat, bør
de nedsættes i forhold til den allerede forløbne
periode —

(1) EFT L 68 af 9.3.1998, s. 3.
(2) EFT L 29 af 3.2.1999, s. 15.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilaget til protokol nr. 2 om samhandelen mellem Fællesskabet
og Estland med forarbejdede landbrugsprodukter erstattes af
bilaget i bilaget til denne afgørelse.
Artikel 2
De årlige toldkontingenter for 2001, der er nævnt i bilaget i
bilaget til denne afgørelse, nedsættes i forhold til den allerede
forløbne periode, idet kun hele måneder medregnes.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden
måned, der følger efter vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2001.
På associeringsrådets vegne
T. H. ILVES

Formand
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Tabel 1
Kontingenter for indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland — Toldfritagelse inden for kontingentet

KN-kode

Årligt kontingent
(1 000 kg)

Varebeskrivelse

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

0403 10 51 til
0403 10 99

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

200

200

200

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte,
oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved
opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk
modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; Ikke-spiselige
blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller
olier eller af fraktioner af forskellige fedstoffer og olier fra dette kapitel, ikke
andetsteds tariferet:
– Andre varer:
– – Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf kogte,
oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved
opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk
modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516
– – Andre varer

600

600

600

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

420

640

860

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao,
undtagen KN-kode 1806 10 15

800

900

1 000

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40
vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds
tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under
pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre
end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 20 00

– Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

150

150

150

1901 90

– Andre varer

500

500

500

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og
lignende varer af mel eller stivelse

300

450

600

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer
(undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:
– Levende gær
– Tilberedte bagepulvere

650

950

1 250

1518 00 91

1518 00 95 til
1518 00 99
1704

2102 10
2102 30 00
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Årligt kontingent
(1 000 kg)

Varebeskrivelse

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 20 00

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

500

600

700

2103 90 90

– – Andre varer

150

200

250

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede
sammensatte næringsmidler

150

150

150

2105 00

Konsumis

100

150

200

2106
2106 10

Tilberedte næringsmidler, ikker andetsteds tariferet:
– Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer

10

15

25

2106 90
2106 90 20

– Andre varer
– – Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på
basis af lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer
– – Andre varer
– – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller
stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af
saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5
vægtprocent:
– – – I andre tilfælde

600

600

600

2202 90 91 til
2202 90 99

Vand med indhold af mælkefedt

800

800

800

2402 20
2402 20 10
2402 20 90

– Cigaretter med indhold af tobak:
– – Med indhold af kryddernellike
– – Andre varer

100

100

100

2106 90 92

2106 90 98
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Tabel 2
Told ved indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i Estland
NB: Den told, der er anført i denne tabel, nedsættes med 10 %. De beløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer (EAR) og tillægstolden (AD S/ZR og AD F/MR) ved indførsel i Fællesskabet af varer i denne tabel, er anført i tabel 2 b) (fra 1.7.2000) i bilag
1 til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/1999 af 12. oktober 1999 (EFT L 278 af 28.10.1999, (s. 775-787)) (1)

KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(1)

(2)

(3)

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller
syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:
– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:
– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt
på:

0403 10 51

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:
0403 10 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – Over 6 vægtprocent

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– Andre varer:
– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:
– – – I pulverform, som granulat eller i anden fast form, med indhold af mælkefedt
på:

0403 90 71

– – – – 1,5 vægtprocent og derunder

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – Over 1,5 vægtprocent, men ikke over 27 vægtprocent

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – Over 27 vægtprocent

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – I anden form, med indhold af mælkefedt på:
0403 90 91

– – – – 3 vægtprocent og derunder

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – Over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – Over 6 vægtprocent

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare
mælkefedtprodukter:

0405 20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

0405 20 10

– – Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent

9 % + EAR

0405 20 30

– – Med fedtindhold på 60 vægtprocent og derover, men ikke over 75 vægtprocent

9 % + EAR

0509 00

Naturlige animalske vaskesvampe:

0509 00 90

– Andre varer

5,1 %
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KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(1)

(2)

(3)

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:

0710 40 00

– Sukkermajs

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar
fortæring:

0711 90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– – Grøntsager:
0711 90 30

– – – Sukkermajs

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og
andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Plantesafter og planteekstrakter:
1302 12 00

– – Af lakrids

0%

1302 13 00

– – Af humle

0%

1302 20

– Pectinstoffer, pectinater og pectater:

1302 20 10

– – I tør form

19,2 %

1302 20 90

– – I andre tilfælde

11,2 %

1505

Uldfedt og fedstoffer udvundet deraf (herunder lanolin):

1505 10 00

– Uldfedt, rå

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis
hydrerede, interesterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede,
men ikke på anden måde bearbejdede:

1516 20

– Vegetabilske fedstoffer og olier samt fraktioner deraf:

1516 20 10

– – Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine: spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske
fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedstoffer og olier fra dette
kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende
under pos. 1516:

1517 10

– Margarine, undtagen flydende margarine:

1517 10 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1517 90

– Andre varer:

1517 90 10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

3,2 %

3,4 %

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

– – I andre tilfælde:
1517 90 93

– – – Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af
støbeforme

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede,
dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vacuum
eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer
henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af
animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige

1518 00 10

– Linoxyn
– Andre varer:

2,9 %

7,7 %
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KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(1)

(2)

(3)

– – Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i
vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede,
undtagen varer henhørende under pos. 1516

7,7 %

1518 00 91

– – Andre varer:
1518 00 95

– – – Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier
eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

1518 00 99

– – – Andre varer

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet:

1521 90

– Andre varer:

2%
7,7 %

– – Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet:
1521 90 99

– – – Andre varer

1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og
vegetabilsk voks:

1522 00 10

– Degras

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form;
sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

1702 50 00

– Kemisk ren fructose

1702 90

– Andre varer, herunder invertsukker:

1702 90 10

– – Kemisk ren maltose

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade):

1704 10

– Tyggegummi, også overtrukket med sukker:

0%

3,8 %

16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas

12,8 %

– – Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på
under 60 vægtprocent:
1704 10 11

– – – I strimler

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

1704 10 19

– – – I andre tilfælde

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

– – Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) på
60 vægtprocent og derover:
1704 10 91

– – – I strimler

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 10 99

– – – I andre tilfælde

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 90

– Andre varer:

1704 90 10

– – Lakridssaft, der indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af
andre stoffer

1704 90 30

– – Hvid chokolade

13,4 %
9,1 % + 45,1 MAX 18,9 % +
16,5 EUR/100 kg

– – Andre varer:
1704 90 51

– – – Råmasser, herunder marcipan, i pakninger af nettovægt 1 kg og derover

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 55

– – – Halspastiller og hostebolsjer

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(1)

(2)

(3)

1704 90 61

– – – Dragévarer

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – Andre varer:
1704 90 65

– – – – Vin- og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 71

– – – – Bolsjer og lignende, også fyldte

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 75

– – – – Karameller

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – – Andre varer
1704 90 81

– – – – – Fremstillet ved presning eller støbning

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 99

– – – – – I andre tilfælde

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1803

Kakaomasse, også affedtet

9,6 %

1804 00 00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

7,7 %

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1806 10

– Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler:

1806 10 15

– – Uden indhold af saccharose eller med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller isoglucose beregnet som saccharose på
under 5 vægtprocent

0%

1806 10 20

– – Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller
isoglucose beregnet som saccharose på 5 vægtprocent og derover, men under 65
vægtprocent

0 % + 25,2 EUR/100 kg

1806 10 30

– – Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller
isoglucose beregnet som saccharose på 65 vægtprocent og derover, men under
80 vægtprocent

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1806 10 90

– – Med indhold af saccharose (herunder invertsukker beregnet som saccharose) eller
isoglucose beregnet som saccharose på 80 vægtprocent og derover

0 % + 41,9 EUR/100 kg

1806 20

– Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt over 2 kg, eller
flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af
nettovægt over 2 kg:

1806 20 10

– – Med indhold af kakaosmør på 31 vægtprocent og derover eller med et samlet
indhold af kakaosmør og mælkefedt på 31 vægtprocent og derover

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 30

– – Med et samlet indhold af kakaosmør og mælkefedt på 25 vægtprocednt og
derover, men under 31 vægtprocent

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0%

– – I andre tilfælde:
1806 20 50

– – – Med indhold af kakaosmør på 18 vægtprocent og derover

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 70

– – – »Chocolate milk crumb«

1806 20 80

– – – »Chokoladeglasur«

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 95

– – – Andre varer

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0 % + EAR

– Andre varer, i blokke, plader eller stænger:
1806 31 00

– – Med fyld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32

– – Uden fyld

1806 32 10

– – – Med tilsætning af korn, frugt eller nødder

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32 90

– – – I andre tilfælde

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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Varebeskrivelse
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(1)

(2)

(3)

1806 90

– Andre varer:
– – Chokolade og chokoladevarer:
– – – Chokolader, også med fyld:

1806 90 11

– – – – Med indhold af alkohol

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 19

– – – – I andre tilfælde

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – Andre varer:
1806 90 31

– – – – Med fyld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 39

– – – – Uden fyld

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 50

– – Sukkervarer og erstatninger herfor, fremstillet på basis af andre sødemidler end
sukker, med indhold af kakao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 60

– – Smørepålæg med indhold af kakao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 70

– – Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 90

– – Andre varer

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt,
også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent
beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte
næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også
med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et
fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

1901 10 00

– Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg

7,6 % + EAR

1901 20 00

– Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905

7,6 % + EAR

1901 90

– Andre varer:
– – Maltekstrakt:

1901 90 11

– – – Med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover

1901 90 19

– – – I andre tilfælde

5,1 % + 18 EUR/100 kg
5,1 % + 14,7 EUR/100 kg

– – Andre varer:
1901 90 91

– – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller
med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose (herunder
invertsukker) på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af
glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent,
bortset fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter
henhørende under pos. 0401 til 0404

1901 90 99

– – – I andre tilfælde

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden
måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt:

12,8 %

7,6 % + EAR

– Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt:
1902 11 00

– – Med indhold af æg

1902 19

– – I andre tilfælde

1902 19 10

– – – Uden indhold af mel af blød hvede

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – I andre tilfælde

7,7 % + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

– Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:
– – I andre tilfælde

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
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1902 20 91

– – – Kogte

8,3 % + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – I andre tilfælde

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

– Andre pastaprodukter

1902 30 10

– – Tørrede

6,4 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

– – I andre tilfælde

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

– Couscous

1902 40 10

– – Ikke tilberedt

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

– – I andre tilfælde

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lignende

6,4 % + 15,1 EUR/100 kg

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller
kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller
andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke
andetsteds tariferet:

1904 10

– Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter:

1904 10 10

– – Varer af majs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

– – Varer af ris

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

– – Andre varer:

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

1904 20

– Tilberedte næringsmidler fremstillet af ikke-ristede flager af korn eller af blandinger
af ikke-ristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn:

1904 20 10

– – Blandinger af Müsli-typer baseret på ikke-ristede kornflager

9 % + EAR

– – Andre varer:
1904 20 91

– – – Varer af majs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – Varer af ris

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – Andre varer:

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

1904 90

– Andre varer:

1904 90 10

– – Ris

1904 90 90

– – Andre varer

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater,
oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af
mel eller stivelse:

1905 10 00

– Knækbrød

1905 20

– Honningkager og lignende

1905 20 10

– – Med indhold af saccharose på under 30 vægtprocent (herunder invertsukker,
beregnet som saccharose)

0 % + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

– – Med indhold af saccharose på 30 vægtprocent og derover, men under 50
vægtprocent (herunder invertsukker, beregnet som saccharose)

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

– – Med indhold af saccharose på 50 vægtprocent og derover (herunder invertsukker, beregnet som saccharose)

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

– Søde kiks, biscuits og småkager; vafler:
– – Helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med
indhold af kakao:

8,3 % + 46 EUR/100 kg
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg

0 % + 13 EUR/100 kg
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1905 30 11

– – – I pakninger af nettovægt 85 g og derunder

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 19

– – – I andre tilfælde

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – I andre tilfælde:
– – – Søde kiks, biscuits og småkager:
1905 30 30

– – – – Med indhold af mælkefedt på 8 vægtprocent og derover

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – – I andre tilfælde:
1905 30 51

– – – – – Dobbeltkiks og -biscuits med mellemlag

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 59

– – – – – Andre varer

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – Vafler:
1905 30 91

– – – – Saltede, også med fyld

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 30 99

– – – – I andre tilfælde

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 40

– Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer:

1905 40 10

– – Tvebakker og kryddere

0 % + EAR

1905 40 90

– – Andre varer

0 % + EAR

1905 90

– Andre varer:

1905 90 10

– – Usyret brød (»Matze«)

0 % + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

– – Kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og
lignende varer af mel eller stivelse

0 % + 60,5 EUR/100 kg

– – Andre varer:
1905 90 30

– – – Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør
tilstand på ikke over 5 vægtprocent sukker og ikke over 5 vægtprocent fedt

0 % + EAR

1905 90 40

– – – Vafler med et vandindhold på over 10 vægtprocent

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 45

– – – Kiks, biscuits og småkager

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 55

– – – Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

– – – Andre varer:
1905 90 60

– – – – Med tilsætning af sødemidler

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 90 90

– – – – I andre tilfælde

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret
med eddike eller eddikesyre:

2001 90

– Andre varer:

2001 90 30

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

– – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af
stivelse på 5 vægtprocent og derover

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – Palmehjerter

10 %
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2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

2004 10

– Kartofler:
– – I andre tilfælde:

2004 10 91

– – – I form af mel eller flager

2004 90

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

2004 90 10

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

2005 20

– Kartofler:

2005 20 10

– – I form af mel eller flager

2005 80 00

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008

Frugter, nødder og andre spieselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden
måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

7,6 % + EAR

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

8,8 % + EAR
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:
2008 11

– – Jordnødder

2008 11 10

– – – Jordnøddesmør

12,8 %

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:
2008 91 00

– – Palmehjerter

2008 99

– – Andre varer

10 %

– – – Ikke tilsat alkohol:
– – – – Ikke tilsat sukker:
2008 99 85

– – – – – Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)]

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med
indhold af stivelse på 5 vægtprocent og derover

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på
basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre
brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:
– Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse
ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

2101 11

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater:

2101 11 11

– – – Med indhold af tørstof hidrørende fra kaffe på 95 vægtprocent eller derover

9%

2101 11 19

– – – I andre tilfælde

9%

2101 12

– – Varer tilberedt på basis af ekstrater, essencer eller koncentrater af kaffe

2101 12 92

– – – På basis af ekstrakter, essencer eller koncentrater af te eller maté

2101 12 98

– – – Andre varer

2101 20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af
disse ekstrater, essencer eller koncentrater eller på basis af te eller maté

2101 20 20

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater:
– – Tilberedte varer

11,5 %
9 % + EAR

6%
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2101 20 92

– – – På basis af ekstrakter, essencer eller koncentrater af te eller maté

2101 20 98

– – – I andre tilfælde

2101 30

– Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og
koncentrater deraf:

6%
6,5 % + EAR

– – Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger:
2101 30 11

– – – Brændt cikorie

2101 30 19

– – – Andre varer

11,5 %
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie og af andre brændte
kaffeerstatninger:
2101 30 91

– – – Af brændt cikorie

2101 30 99

– – – Andre varer

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen
vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

2102 10

– Levende gær:

2102 10 10

– – Kulturgær

14,1 %
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg

10,9 %

– – Bagegær:
2102 10 31

– – – Tørgær

12 %

2102 10 39

– – – Andre varer

0%

2102 10 90

– – Andre varer

2102 20

– Inaktiv gært andre inaktive encellede mikroorganismer:

14,7 %

– – Inaktiv gær:
2102 20 11

– – – I form af tabletter, terninger og lignende eller i pakninger af nettovægt 1 kg og
derunder

8,3 %

2102 20 19

– – – I andre tilfælde

5,1 %

2102 30 00

– Tilberedte bagepulvere

6,1 %

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater;
sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 10 00

– Sojasauce

7,7 %

2103 20 00

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

10,2 %

2103 30

– Sennepsmel og tilberedt sennep:

2103 30 90

– – Tilberedt sennep

2103 90

– Andre varer:

2103 90 90

– – Andre varer

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede
sammensatte næringsmidler:

2104 10

– Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf:

2104 10 10

– – Tørrede

4,5 %

2104 10 90

– – I andre tilfælde

4,5 %

2104 20 00

– Homogeniserede sammensatte næringsmidler

5,5 %

9%

3,2 %
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2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao:

2105 00 10

– Varer, der ikke indeholder mælkefedt eller indeholder under 3 vægtprocent mælkefedt

0 % + 20,2 EUR/100 kg MAX
19,4 % + 9,4 EUR/100 kg

– Varer med indhold af mælkefedt på:
2105 00 91

– – 3 vægtprocent og derover, men under 7 vægtprocent

2105 00 99

– – 7 vægtprocent og derover

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

2106 10

– Proteinkoncentrater og texturerede proteinstoffer:

2106 10 20

– – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller
med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5
vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5
vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

2106 10 80

– – I andre tilfælde

2106 90

– Andre varer:

2106 90 10

– – Ostefondue (2)

2106 90 20

– – Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på basis af
lugtstoffer), af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

0 % + 38,5 EUR/100 kg
MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
0 % + 54 EUR/100 kg
MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg

12,8 %

9 % + EAR
35 EUR/100 kg
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl

– – Andre varer:
2106 90 92

– – – Uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller
med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5
vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5
vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent:

2106 90 98

– – – I andre tilfælde

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugtog grøntsagssafter henhørende under pos. 2009:

2202 10 00

– Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

2202 90

– Andre varer:

2202 90 10

– – Uden indhold af varer henhørende under pos. 0401 — 0404 eller fedt af varer
henhørende under pos. 0401 — 0404

12,8 %

9 % + EAR

0%

9,6 %

– – andre tilfælde, med indhold af fedt af varer henhørende under post. 0401 —
0404:
2202 90 91

– – – Under 0,2 vægtprocent

0 % + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – 0,2 vægtprocent eller derover, men under 2 vægtprocent

0 % + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – 2 vægtprocent eller derover

0 % + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Øl

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer:

2205 10

– I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:

2205 10 10

– – Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol eller derunder

2205 10 90

– – Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol

2205 90

– I andre tilfælde:

2205 90 10

– – Med et virkeligt alkoholindhold på 18 % vol eller derunder

2205 90 90

– – Med et virkeligt alkoholindhold på over 18 % vol

0%

10,9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl

L 283/62

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27.10.2001

KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(1)

(2)

(3)

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller
derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet:

2207 10 00

– Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller
derover

19,2 EUR/hl

2207 20 00

– Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

10,2 EUR/hl

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol;
spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 40

– Rom og tafia:
– – I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:

2208 40 11

– – – Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på
225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – – Andre varer:
2208 40 31

– – – – Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 7,9 EUR

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

– – – – I andre tilfælde

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – I beholdere med indhold over 2 liter:
2208 40 51

– – – Rom med et indhold af andre flygtige stoffer end ethyl- og methylalkohol på
225 g eller derover pr. hl ren alkohol (med 10 % tolerance)

0,6 EUR/% vol/hl

– – – Andre varer:
2208 40 91

– – – Med en værdi pr. liter ren alkohol på over 2 EUR

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – I andre tilfælde

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

– Andre varer:
– – Ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under
80 % vol, i beholdere med indhold af:

2208 90 91

– – – 2 liter eller derunder

2208 90 99

– – – Over 2 liter

2402

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning:

2402 10 00

– Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

2402 20

– Cigaretter med indhold af tobak:

2402 20 10

– – Med indhold af kryddernellike

2402 20 90

– – Andre varer

28,8 %

2402 90 00

– Andre varer

57,6 %

2403

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger: homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak:

2403 10

– Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet:

2403 10 10

– – I pakninger af nettovægt 500 g og derunder

74,9 %

2403 10 90

– – I andre tilfælde

74,9 %

– Andre varer

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

26 %

10 %
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2403 91 00

– – Homogeniseret eller rekonstitueret tobak

16,6 %

2403 99

– – Andre varer:

2403 99 10

– – – Skrå og snus

41,6 %

2403 99 90

– – – Andre varer

16,6 %

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf:
– Andre polyvalente alkoholer:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 125,8 EUR/100 kg

– – – I vandig opløsning:
2905 44 11

– – – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på
grundlag af indholdet af D-glucitol

0 % + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – – I andre tilfælde

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – – I andre tilfælde:
2905 44 91

– – – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på
grundlag af indholdet af D-glucitol

2905 44 99

– – – – I andre tilfælde

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Flygtige vegetabilske olier (også befriet for terpener), også i fast form; resinoider;
ekstraherede oleoresiner; koncentrater af flygtige vegetabilske olier i fedtstoffer,
ikke-flygtige olier, voks eller lignende, fremkommet ved enfleurage eller maceration;
terpenholdige biprodukter fra behandling af flygtige vegetabilske olier; vandfase fra
vanddampdestillation af flygtige vegetabilske olier samt vandige opløsninger af
sådanne olier:

3301 90

– Andre varer

3301 90 21

– – – Ekstraherede oleoresiner af lakrids og af humle

3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis
af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien;
andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af
drikkevarer:

3302 10

– Af den art der anvendes i næringsmiddel- eller drikkevareindustrien

0 % + 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg
0%

0%

– – Af den art der anvendes i drikkevareindustrien:
– – – Tilberedninger indeholdende samtlige de smagsstoffer, der kendetegner en
bestemt drik:
3302 10 10

– – – – Med et virkeligt alkoholindhold på over 0,5 % vol

0%

– – – – I andre tilfælde:
3302 10 21

– – – – – uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse,
eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på
under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på
under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

3302 10 29

– – – – – I andre tilfælde

12,8 %

0 % + EAR
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3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater, caseinlim:

3501 10

– Casein:

0%

3501 10 50

– – Til anden industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler og
foderstoffer

0%

3501 10 90

– – I andre tilfælde

0%

3501 90

– Andre varer

0%

3501 90 90

– – Andre varer

0%

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse);
lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse:

3505 10

– Dextrin og anden modificeret stivelse:

3505 10 10

– – Dextrin

0 % + 17,7 EUR/100 kg

– – Anden modificeret stivelse:
3505 10 90

– – – Andre varer

0 % + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

– Lim:

3505 20 10

– – Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på under 25
vægtprocent

0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 30

– – Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 25 vægtprocent og derover, men under 55 vægtprocent

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 kg

3505 20 50

– – Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 55 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent

0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 90

– – Med indhold af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse på 80 vægtprocent og derover

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer
samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af
den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående
industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter:

3809 10 10

– – Med indhold af disse produkter på under 55 vægtprocent

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 30

– – Med indhold af disse produkter på 55 vægtprocent og derover, men under 70
vægtprocent

0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 50

– – Med indhold af disse produkter på 70 vægtprocent og derover, men under 83
vægtprocent

0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 90

– – Med indhold af disse produkter på 83 vægtprocent og derover

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:
– Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

3823 11 10

– – Stearinsyre

0%

3823 12 00

– – Oliesyre

0%
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3823 13 00

– – Talloliefedtsyre

0%

3823 19

– – Andre varer:

3823 19 10

– – – Destillerede fedtsyrer

0%

3823 19 30

– – – Fedtsyredestillat

0%

3823 19 90

– – – Andre varer:

3823 70 00

– Industrielle fedtalkoholer

3824

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; produkter og restprodukter
fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), ikke
andetsteds tariferet:

3824 60

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44:

0%
3,8 %

– – I vandig opløsning:
3824 60 11

– – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på
grundlag af indholdet af D-glucitol

0 % + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – I andre tilfælde

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – I andre tilfælde
3824 60 91

– – – Med indhold af D-mannitol på 2 vægtprocent og derunder, beregnet på
grundlag af indholdet af D-glucitol

3824 60 99

– – – I andre tilfælde

0 % 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) Den endelige præferencetoldsats beregnet i henhold til denne fodnote rundes ned til den første decimal, medmindre tolden i denne tabel er udtrykt som »EAR«, »AD S/ZR«
og »AD F/MR«, i hvilket tilfælde der rundes ned til anden decimal.
(2) Denne præference kan udnyttes på de betingelser, der er fastsat i de relevante fælleskabsbestemmelser
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Tabel 3
Grundbeløb, der skal tages i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer (EAR) og tillægstolden ved indførsel i Fællesskabet af varer anført i tabel 2

Basisprodukt

Mestbegunstigelsessats pr.
1.7.2000
(EUR/100 kg)

(1)

(2)

Blød hvede

9,504

Hård hvede

14,752

Rug

9,261

Byg

9,261

Majs

9,395

Ris, afskallet, langkornet

26,432

Skummetmælkspulver

118,800

Sødmælkspulver

130,432

Smør

189,562

Hvidt sukker

41,928«

