De Europñiske Fñllesskabers

Tidende

L 339
44. årgang
21. december 2001

Retsforskrifter

Dansk udgave

Indhold

ISSN 0378-6994

I

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Kommissionens forordning (EF) nr. 2502/2001 af 20. december 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager ....

1

Kommissionens forordning (EF) nr. 2503/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 21.
dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001 .....

3

Kommissionens forordning (EF) nr. 2504/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for
sukker ..............................................................................................................

4

Kommissionens forordning (EF) nr. 2505/2001 af 20. december 2001 om ændring af
eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand ........................

6

Kommissionens forordning (EF) nr. 2506/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets
forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter
for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug
samt klid og andre restprodukter ...........................................................................

8

Kommissionens forordning (EF) nr. 2507/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien ........................................... 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn,
Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 12

2

(Fortsættes på omslagets anden side)

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er lùbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrñnset
gyldighedsperiode.
Titlen på alle ùvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2002 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske
Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt
angår svinekød .................................................................................................. 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2510/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for
perioden 1. januar til 31. marts 2002 .................................................................... 15


Kommissionens forordning (EF) nr. 2511/2001 af 19. december 2001 om ændring
af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos ................................. 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2512/2001 af 20. december 2001 om yderligere
adgang til destillation i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for
vinproduktionsåret 2001/02 ................................................................................ 18



Kommissionens forordning (EF) nr. 2513/2001 af 20. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel under et toldkontingent i forbindelse med
præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering ............................................... 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2514/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96 ............................................................................... 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2515/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der
er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken
Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken
Bulgarien .......................................................................................................... 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2516/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af,
i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december 2001 om
importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den
ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af
en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter ................... 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2517/2001 af 20. december 2001 om ændring af
restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke
henhører under bilag I til traktaten ........................................................................ 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2518/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld ..................................................... 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/2001 af 20. december 2001 om ændring af
restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden
for sukkersektoren .............................................................................................. 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2520/2001 af 20. december 2001 om ændring af de
repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter ................. 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2521/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der
udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I ................................... 35

DA

(Fortsættes på omslagets tredje side)

Indhold (fortsat)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation .................................................. 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2523/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF)
nr. 1558/2001 omhandlede licitation ..................................................................... 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/2001 af 20. december 2001 om bud for
udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1005/2001 omhandlede licitation .......................................................................... 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2525/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser ................................................................................................................... 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 2526/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris ......................... 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/2001 af 20. december 2001 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger ......................................................... 48
II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet
2001/923/EF:


Rådets afgørelse af 17. december 2001 om et handlingsprogram for udveksling,
bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri
(»Pericles«-programmet) .................................................................................... 50
2001/924/EF:



Rådets afgørelse af 17. december 2001 om udvidelse af afgørelse om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af
euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta .................................... 55
Kommissionen
2001/925/EF:



DA

Kommissionens beslutning af 20. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger
mod klassisk svinepest i Spanien og om ophævelse af beslutning 2001/863/EF (1)
(meddelt under nummer K(2001) 4720) ..................................................................... 56

(1) EØS-relevant tekst

21.12.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 339/1

I
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2502/2001
af 20. december 2001
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

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.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 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. 2503/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 21. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1430/2001
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 21. dellicitation.

(4)

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

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

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/
2001 af 13. juli 2001 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller
eksportrestitution for hvidt sukker (2) foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1430/2001 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 21. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1430/2001, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
42,987 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 192 af 14.7.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2504/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om
ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2), særlig artikel
1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsentative pris«, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3). Denne
pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i
artikel 1 i nævnte forordning.

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.

(3)

(4)

Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige
oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede priser på vigtige markeder i tredjelande samt om
købekontrakter indgået i den internationale samhandel,
som Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
785/68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses
som repræsentativt for markedets faktiske tendens.
Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12.
(3) EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

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

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)
Told, der skal opkræves
ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1422/95,
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

1703 10 00 (1)

8,75

—

0

1703 90 00 (1)

13,23

—

0

KN-kode

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2505/2001
af 20. december 2001
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 2437/2001, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2437/
2001 (2).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2437/2001, på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

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

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 329 af 14.12.2001, s. 11.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Restitutionsbeløb

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(1) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af
den restitution, der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved
forordning (EØF) nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2506/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets
forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød
af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre
restprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/
94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for
svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række
EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre
restprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/
2001 (2), særlig artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2002, vedrører for visse produkters
vedkommende mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt
ud.
Den disponible mængde i den følgende periode bør
bestemmes.

De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne
kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle
gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1432/94, imødekommes som anført i bilag I.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1432/94 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
3.
Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2001.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 156 af 23.6.1994, s. 14.
(2) EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13.
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 31. mars 2002

1

100,00

BILAG II
(t)
Gruppe nr.

1

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002

3 452
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2507/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne
kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle
gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet —

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 571/
97 af 26. marts 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i svinekødssektoren af en ordning, der er fastsat i
den interimsaftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/2001 (2),
særlig artikel 4, stk. 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 571/97 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.

(1)

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2002, vedrører mængder, der er mindre
end eller lig med de disponible mængder, og de kan
derfor imødekommes fuldt ud.
Den restmængde, der skal lægges til den disponible
mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
571/97, imødekommes som anført i bilag I.

3.
Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 85 af 27.3.1997, s. 56.
(2) EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13.
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 31. marts 2002

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

BILAG II
(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2508/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den
Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/
97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat i
Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF)
nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2435/2000 og
(EF) nr. 2851/2000, og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2698/93 og (EF) nr. 1590/94 (1), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1006/2001 (2), særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2002, vedrører mængder, der er mindre
end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

Den restmængde, der skal lægges til den disponible
mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

De handlende bør gøres opmærksom på, at licenserne
kun kan anvendes for produkter, der opfylder alle
gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1898/97, imødekommes som anført i bilag I.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1898/97 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
3.
Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 267 af 30.9.1997, s. 58.
(2) EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13.
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 31. marts 2002

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

BILAG II

(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2509/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2002 for bestemte
svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske
Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår
svinekød
suppleres med de mængder, der blev overført fra perioden 1.
januar til 31. marts 2002 —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/
95 af 29. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i svinekødssektoren af en ordning, der er fastsat i
frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den
ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/2001 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den mængde, der i medfør af forordning (EF) nr. 2305/95 er til
rådighed for perioden 1. april til 30. juni 2002, er anført i
bilaget.

ud fra følgende betragtning:

Artikel 2

For at sikre fordelingen af de disponible mængder bør de
disponible mængder for perioden 1. april til 30. juni 2002

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

BILAG

(t)

(1) EFT L 233 af 30.9.1995, s. 45.
(2) EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13.

Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2510/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for
perioden 1. januar til 31. marts 2002
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/
95 af 28. juni 1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1006/2001 (2), særlig artikel
5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2002, vedrører mængder, der er mindre
end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

Den restmængde, der skal lægges til den disponible
mængde i den følgende periode, bør bestemmes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1486/95, imødekommes som anført i bilag I.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1486/95 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 145 af 29.6.1995, s. 58.
(2) EFT L 140 af 24.5.2001, s. 13.
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden
fra 1. januar til 31. marts 2002

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

BILAG II

(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden fra 1. april til
30. juni 2002

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2511/2001
af 19. december 2001
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 med henblik på forlængelse af fællesskabstoldkontingenterne for forarbejdede varer af jute og kokos
mængder indtil den 31. december 2001. Den generelle
præferenceordning vil blive forlænget indtil den 31.
december 2004 ved en rådsforordning, og det vil derfor
være nødvendigt også at forlænge ordningen for forarbejdede varer af jute og kokos til den 31. december
2004.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 af 17.
december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne
fællesskabstoldkontingenter og visse andre fællesskabstoldkontingenter og om visse gennemførelsesbestemmelser for så vidt
angår tilpasning af disse toldkontingenter og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1808/95 (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra b),
andet led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Fællesskabet har i overensstemmelse med sit tilbud i
forbindelse med FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) og parallelt med sin generelle præferenceordning (GSP) åbnet toldpræferencer for forarbejdede
varer af jute og kokos med oprindelse i visse udviklingslande, som siden 1971 har bestået i en gradvis nedsættelse af toldsatserne i den fælles toldtarif og fra 1978 til
den 31. december 1994 i en fuldstændig suspension af
disse satser.
Siden den nye generelle præferenceordning trådte i kraft
den 1. januar 1995, har Fællesskabet uden for GATT
autonomt ved Rådets forordning (EF) nr. 764/96 (2),
ændret ved forordning (EF) nr. 1401/98 (3), og (EF) nr.
32/2000 åbnet fællesskabstoldkontingenter for forarbejdede varer af jute og kokos til nultold for fastsatte

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger
er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I bilag III til forordning (EF) nr. 32/2000 skal teksten »fra
1.1.2000 til 31.12.2000 og fra 1.1.2001 til 31.12.2001« i
femte kolonne (»Kontingentperiode«) for ordrenumrene
09.0107, 09.0109 og 09.0111 erstattes af følgende tekst: »fra
1.1.2002 til 31.12.2002, fra 1.1.2003 til 31.12.2003 og fra
1.1.2004 til 31.12.2004«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 5 af 8.1.2000, s. 1.
(2) EFT L 104 af 27.4.1996, s. 1.
(3) EFT L 188 af 2.7.1998, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2512/2001
af 20. december 2001
om yderligere adgang til destillation i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999
for vinproduktionsåret 2001/02
lighederne bør der gives adgang til destillation af yderligere 3 mio. hl.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(2)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (2), særlig artikel 33,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/
2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2047/2001 (4), særlig artikel 63,
og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 63, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr.
1623/2000 gives der for vinproduktionsåret 2001/02
adgang til destillation af vin til konsumalkohol ad to
eller flere omgange. Der blev i første omgang givet
adgang til destillation af 7 mio. hl bordvin i perioden
16. oktober-15. november 2001. Med de nuværende
afsætningsmuligheder for konsumalkohol og budgetmu-

(1)

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

Artikel 1
For produktionsåret 2001/02 gives der adgang til destillation i
henhold til artikel 29 i forordning (EF) nr. 1493/1999 i yderligere en periode, nemlig perioden 1.-31. januar 2002. Der kan
højst indgås kontrakter eller indsendes angivelser som
omhandlet i artikel 65 i forordning (EF) nr. 1623/2000 for
3 mio. hl.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

179
328
194
276

af
af
af
af

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
31.7.2000, s. 45.
19.10.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2513/2001
af 20. december 2001
om gennemførelsesbestemmelser for indførsel under et toldkontingent i forbindelse med præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering
raffinering af det pågældende råsukker. Anvendelsen af
artikel 50 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/
2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og
forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2299/2001 (4),
ville kunne få uheldige negative økonomiske konsekvenser for de erhvervsdrivende. Det forekommer derfor
berettiget at lade de mængder, der indføres inden for den
tilladte margen, være omfattet af præferenceordningen.
De samlede indførte delleverancer kan imidlertid ikke
overstige de maksimale behov, der er fastsat for de raffinerende medlemsstater. Artikel 50 i forordning (EF) nr.
1291/2000 bør derfor fraviges.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr.1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 39, stk. 6, og artikel 41, andet afsnit, og

(4)

På grund af de maksimale raffineringsbehov, der er
fastsat pr. medlemsstat, og den heraf følgende nødvendighed af den bedst mulige kontrol af fordelingen af de
mængder råsukker, der kan indføres, bør det fastsættes,
at raffinaderierne er de eneste, der har ret til at få udstedt
de pågældende importlicenser med mulighed for at overdrage dem indbyrdes. Udstedelsen af importlicensen
indebærer forpligtelse til at indføre og raffinere den
pågældende mængde inden for de fastsatte frister, da der
i modsat fald vil blive anvendt en sanktion som
omhandlet i artikel 39, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1260/2001.

(5)

Det er ikke muligt at forudsige, hvor lang tid der går
mellem lastningen af en mængde særligt præferenceråsukker og dets levering. Der bør derfor tillades en vis
margen for at tage hensyn hertil. Det foreslås endvidere
at tillade en vis margen for raffineringsfristen.

(6)

Det indførte råsukkers oprindelse kan dokumenteres ved
fremlæggelse af de dokumenter, der er fastsat med
henblik herpå i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2782/76 af 17. november 1976 om fastsættelse af
gennemførelsesbestemmelser for indførsel af præferencesukker (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2665/
98 (6).

(7)

På grund af de pågældende indførslers særlige karakter
bør der fastsættes visse undtagelser fra Kommissionens
forordning (EF) nr. 1464/95 af 27. juni 1995 om særlige
gennemførelsesforanstaltninger for ordningen med
import- og eksportlicenser for sukker (7), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1148/98 (8).

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 er det
fastsat, at der i produktionsårene 2001/02 til 2005/06
opkræves en nedsat særafgift ved indførsel af råt
rørsukker med oprindelse i lande, som Fællesskabet har
indgået leveringsaftaler med på præferencevilkår, for at
sikre en hensigtsmæssig forsyning af EF's sukkerraffinaderier. På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler af
denne type ved Rådets afgørelse 2001/870/EF (2) med på
den ene side de stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS-landene), der er parter i protokol nr. 3 vedrørende
AVS-sukker i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, og
på den anden side med Indien. Der bør derfor fastsættes
gennemførelsesbestemmelser vedrørende de særafgifter,
der er resultatet af disse aftaler.

De mængder særligt præferencesukker, der kan indføres,
fastsættes efter nævnte artikel 39 på grundlag af en årlig
EF-opgørelse. Hvis en sådan opgørelse viser, at det er
nødvendigt at indføre råsukker, bør der derfor for hele
det pågældende produktionsår eller en del af dette åbnes
et toldkontingent til nedsat særafgift, der gør det muligt
at dække EF-raffinaderiernes behov inden for de grænser,
der er fastsat i nævnte artikel 39, og på de i ovennævnte
aftaler fastsatte betingelser, herunder toldfrihed.

Ved delleverancer af råsukker kan de importerede
mængder i form af hvidt sukker i forbindelse med denne
præferenceordning først bestemmes efter analyse eller

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 325 af 8.12.2001, s. 21.

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

152
308
318
336
144
159

af
af
af
af
af
af

24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
18.11.1976, s. 13.
11.12.1998, s. 20.
28.6.1995, s. 14.
3.6.1998, s. 38.
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Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/95 af 2. august
1995 om gennemførelsesbestemmelser for indførsel i
henhold til et toldkontingent i forbindelse med præferenceaftaler om råt rørsukker til raffinering (1), ændret
ved forordning (EF) nr. 2664/98 (2), bør ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden og overskueligheden bør den erstattes af nærværende forordning.

(9)

Eftersom de aftaler, der er indgået ved afgørelse 2001/
870/EF, omfatter perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni
2006, bør nærværende forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2001.

(10)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

21.12.2001

8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000, som værende
leveret under kontingenterne i nærværende artikels stk. 2.

Artikel 3
1.
Importlicenserne kan kun udstedes inden for kontingenterne i artikel 2, stk. 2. De medlemsstater, der er nævnt i
artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, udsteder
kun disse licenser til raffinaderier, som indfører råsukker med
henblik på at dække eget behov, jf. artikel 7, stk. 4, i samme
forordning.
Et raffinaderi kan dog overdrage de pågældende licenser til et
andet raffinaderi, jf. artikel 7, stk. 4. Indførsels- og raffineringsforpligtelserne kan ikke overdrages, og artikel 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 anvendes fortsat.
2.
De pågældende medlemsstater udsteder kun licenser
inden for det behov for indførsel af særligt præferencesukker,
der eventuelt er fastsat for raffinaderier på deres eget område.

Artikel 4
Artikel 1
Der fastsættes ved nærværende forordning gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af særafgiftsordningen i artikel 39 i
forordning (EF) nr. 1260/2001 ved indførsel af rårørsukker
med oprindelse i de lande, der er angivet i stk. 1 i nævnte
artikel, og som der er indgået aftaler med.

Uanset artikel 6,
importlicenserne
udgangen af det
artikel 8, stk. 1,

stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95 gælder
fra datoen for deres udstedelse indtil
produktionsår, de blev udstedt for, jf. dog
i nærværende forordning.

Artikel 5
Artikel 2
1.
For produktionsårene fra 2001/02 til 2005/06, som er
omhandlet i artikel 38, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001,
fastsættes de manglende mængder omhandlet i artikel 39, stk.
3, andet afsnit, i samme forordning pr. produktionsår eller en
del heraf på grundlag af en foreløbig EF-forsyningsopgørelse
for råsukker.
Ved udarbejdelsen af denne opgørelse må det konstaterede
direkte konsum, der skal tages i betragtning, ikke overstige det
loft, som er fastsat i nævnte artikel 39, stk. 3.
2.
De manglende mængder kan indføres ved, at der åbnes
toldfri toldkontingenter i enighed med de lande, der er nævnt i
artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001. De kan
fordeles på medlemsstaterne ud fra deres respektive forventede
maksimale behov.
3.
Uanset artikel 50 i forordning (EF) nr. 1291/2000 og
med forbehold af, at de er omfattet af oprindelsescertifikatet i
artikel 7 i nærværende forordning, anses mængder indført
under hensyntagen til den margen, der er omhandlet i artikel
(1) EFT L 184 af 3.8.1995, s. 18.
(2) EFT L 336 af 11.12.1998, s. 18.

1.
Raffinaderiet indgiver ansøgningen om importlicensen til
det kompetente organ i den pågældende indførende medlemsstat.
Ansøgningen vedlægges en erklæring om, at raffinaderiet
forpligter sig til at raffinere den pågældende mængde råsukker i
det produktionsår, som den indføres for.
Hvis det pågældende sukker ikke raffineres inden for den fastsatte frist, skal det raffinaderi, der ansøgte om licensen, betale
et beløb lig med den fulde afgift, der gælder for råsukker i det
pågældende produktionsår, eventuelt forhøjet med den højeste
tillægsafgift, der konstateres i nævnte produktionsår, jf. dog
artikel 8.
Det raffinaderi, der ansøgte om licensen, skal over for den
medlemsstat, der udstedte licensen, senest tre måneder efter
den fastsatte raffineringsfrist fremlægge tilfredsstillende dokumentation for gennemførelse af raffineringen.
2.
Ansøgningen om importlicens og licensen indeholder i
rubrik 12 følgende angivelse:
»indførsel til nedsat særafgift af råsukker med oprindelse i …
(angivelse af det eller de lande, der er omhandlet i artikel 39,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001) i medfør af artikel 39,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001.«

21.12.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

3.
Sikkerheden for importlicensen fastsættes til 0,30 EUR/
100 kg netto sukker.
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produktionsår, som importlicensen blev udstedt for, efter
anmodning fra raffinaderiet forlænge licensens gyldighedsperiode med 30 dage fra begyndelsen af det følgende produktionsår.

Artikel 6
Ved anvendelsen af den sanktion, der er omhandlet i artikel 39,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001, forstås ved overskridelse af de forventede maksimale behov de mængder af
følgende sukkerkategorier som rent faktisk er raffineret i raffinaderier ud over de behov, der er fastsat for den pågældende
medlemsstat efter artikel 39, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/
2001:
a) præferenceråsukker
b) særligt præferencesukker
c) råsukker fra de franske oversøiske departementer
d) råsukker under toldkontingenter, der er åbnet i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 (1) og (EF) nr. 2820/
98 (2)

I så fald raffineres det pågældende råsukker inden for den i stk.
2 omhandlede frist og afskrives på regnskabet for og inden for
grænserne af de forventede maksimale forsyningsbehov for det
foregående produktionsår.
2.
Når en mængde særligt præferencesukker ikke har kunnet
raffineres inden udgangen af det produktionsår, som importlicensen blev udstedt for, kan den pågældende medlemsstat efter
anmodning fra raffinaderiet bevillige en supplerende raffineringsfrist på højst 90 dage fra begyndelsen af det følgende
produktionsår.
I så fald raffineres det pågældende råsukker inden for denne
frist og afskrives på regnskabet for og inden for grænserne af
de forventede maksimale behov for det foregående produktionsår.

e) evt. råsukker af roer som omhandlet i artikel 38, stk. 5, i
forordning (EF) nr. 1260/2001.
Artikel 9
Artikel 7
1.
Oprindelsen for sukker, der indføres fra de lande, som er
nævnt i artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001,
dokumenteres ved fremlæggelse af et oprindelsescertifikat, der
alt efter tilfældet er fastsat i artikel 6 eller 7 i forordning (EØF)
nr. 2782/76.
2.
Det oprindelsescertifikat, der er omhandlet i stk. 1, indeholder:
a) angivelsen »særligt præferenceråsukker — anvendelse af
forordning (EF) nr. 2513/2001«
b) datoen for sukkerets indskibning og angivelse af det
produktionsår, leveringen foretages for
c) KN-koden for det pågældende produkt.
3.
Medlemsstaterne sender Kommissionen kopier af det
oprindelsescertifikat, som de berørte parter fremlægger i
henhold til stk. 1.

1.
Hver måned meddeler de pågældende medlemsstater
Kommissionen for den foregående måned:
a) hvilke mængder råsukker, udtrykt i vægt tel quel, importlicenserne i artikel 3 blev udstedt for
b) hvilke mængder råsukker, udtrykt i vægt tel quel, der rent
faktisk blev indført under anvendelse af de licenser, der er
omhandlet i artikel 3
c) hvilke mængder råsukker udtrykt i vægt tel quel og som
hvidt sukker, der blev raffineret i måneden forud for meddelelsesmåneden.
2.
Inden den 31. juli hvert produktionsår meddeler de
pågældende medlemsstater Kommissionen, hvilke mængder
råsukker, udtrykt i vægt tel quel og beregnet til raffinering, der
er på lager hos raffinaderierne den 1. juli det pågældende
produktionsår.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne angiver
følgende på kopierne:

Artikel 10

a) den dato, hvor sukkerets losning i eksporthavnen blev
afsluttet som fastslået ud fra et passende søfartsdokument

1.

b) oplysningerne om indførslen og de mængder tel quel, der
rent faktisk er indført.

2.
Henvisningerne til den ophævede forordning forstås som
henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 8
1.
Med undtagelse af force majeure kan den indførende
medlemsstat, når en mængde særligt præferencesukker ikke har
kunnet leveres i tide til raffinering inden udgangen af det
(1) EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.
(2) EFT L 357 af 30.12.1998, s. 1.

Forordning (EF) nr. 1916/95 ophæves.

Artikel 11
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2514/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/
95 (1) om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og
ægalbumin, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/
2001 (2), særlig artikel 5, stk. 5,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/
96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1043/2001, særlig artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første
kvartal af 2002, vedrører for visse produkters vedkommende
mængder, der er mindre end eller lig med de disponible
mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre
produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor

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

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i
bilaget til denne forordning.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 indgives
ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som
fastsat i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. januar til 31. marts 2002

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002
(t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2515/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der
er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn,
Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/
97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i æg- og fjerkrækødssektoren af den ordning, der i
forbindelse med Europaaftalerne med de central- og østeuropæiske lande er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1727/
2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/
2000, (EF) nr. 2435/2000 og (EF) nr. 2851/2000, og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1559/
94 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (2),
særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første
kvartal af 2002, vedrører for visse produkters vedkommende
mængder, der er mindre end eller lig med de disponible
mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud. For andre
produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor

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

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1899/97, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1899/97 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til
denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte
importlicenser for perioden
fra 1. januar til 31. marts 2002

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002
(t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2516/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2001 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den
ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række
EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/
94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række
EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre
restprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/
2001 (2), især artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden
1. januar til 31. marts 2002, vedrører mængder, der overstiger
de disponible mængder, og skal derfor nedsættes med en fast
procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

Artikel 1
1.
Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2002, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.
2.
For perioden 1. april til 30. juni 2002 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til
denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

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

Medlem af Kommissionen

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

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. januar til 31. marts 2002

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2002
(t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2517/2001
af 20. december 2001
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke
henhører under bilag I til traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1260/2001 af
19. Juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 2347/2001 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

De i forordning (EF) nr. 2347/2001 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

De restitutionssatser, som fra den 1. december 2001 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2347/
2001 (2).

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

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

Medlem af Kommissionen

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

Hvidt sukker:

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 39.

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

39,93

39,93
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2518/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative
for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse
tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og
noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative
europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i
Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses
for at være mest repræsentative for den internationale
handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier
ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret
bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det
leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1591/2001.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste
fastsatte pris.
I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under
hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes til 21,740 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.
(3) EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2519/2001
af 20. december 2001
om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning
(EF) nr. 2341/2001 (2).

(2)

Anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2341/
2001 på de oplysninger, som Kommissionen for
øjeblikket råder over, fører til en ændring af de gældende

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den restitution, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand
af de varer, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i
forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er fastsat i bilaget til
forordning (EF) nr. 2341/2001 i overensstemmelse med de
beløb, der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 315 af 1.12.2001, s. 21.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om ændring af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet
stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg tørstof

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg tørstof

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % saccharose × 100 kg
nettoprodukt

Restitutionsbeløb

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (1)

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

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2520/2001
af 20. december 2001
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af sukkerprodukter undtagen melasse (2), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 624/98 (3), særlig artikel 1, stk. 2,
andet afsnit, og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1309/
2001 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2218/
2001 (5).

(1)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s. 1.
141 af 24.6.1995, s. 16.
85 af 20.3.1998, s. 5.
177 af 30.6.2001, s. 21.
300 af 16.11.2001, s. 35.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold,
der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under KN-kode 1702 90 99
(EUR)
KN-kode

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

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

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431/68 (EFT L 89 af 10.4.1968,
s. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT L 94 af 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2521/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Som følge af den ordning mellem Det Europæiske
Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der
godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (7), er det
nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 00 alt
efter varernes bestemmelsessted.

(6)

Artikel 4, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000
fastslår, at en nedsat eksportrestitution skal fastsættes,
idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr.
1722/93 (8), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1786/
2001 (9), for det anvendte basisprodukt i den for varen
antagne produktionsperiode.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre
følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved
fremstillingen heraf. Protokol nr. 19 i traktaten om Det
Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks tiltrædelse
bestemmer imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra
Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn.
Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der
udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor
justeres.

(8)

På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(9)

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 (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 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
1766/92 og til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr.
3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt
i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden
for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13.
juli 2000 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet
for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer,
som ikke omfattes af traktatens bilag I (5), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1563/2001 (6), specificerer
sådanne af disse produkter, for hvilke der bør fastsættes
en restitutionssats, der skal anvendes ved deres udførsel i
form af varer, som er nævnt enten i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i bilag B til forordning (EF)
nr. 3072/95.
I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1520/2000 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der er taget i betragtning,
fastsættes for hver måned.

(3)

De forpligtelser, der blev indgået om restitutioner, der
kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er
iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i
fare ved forudfastsættelsen af høje restitutionssatser. Der
bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse
situationer uden dermed at forhindre indgåelsen af langfristede kontrakter. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en
foranstaltning, der kan sikre disse forskellige målsætninger.

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
177
208

af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter,
som omfattes af bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000, som
er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i
artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3072/95, og som udføres
i form af varer, der er nævnt henholdsvis i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i bilag B til den ændrede forordning (EF) nr. 3072/95, fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.
(7) EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.
(8) EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112.
(9) EFT L 242 af 12.9.2001, s. 3.

L 339/36

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

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

Medlem af Kommissionen

21.12.2001
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om fastsættelse af restitutionssatser, der skal anvendes for
visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)
Restitutionssatser i EUR/100 kg
KN-kode

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde
af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19
til Amerikas Forenede Stater

—

—

– i andre tilfælde

—

—

—

—

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (2)

—

—

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (3)

—

—

– – i andre tilfælde

—

—

1,852

1,852

– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (3)

—

—

– i andre tilfælde

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:
1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

—

—

1,399

1,399

1001 10 00

1001 90 99

Hård hvede:

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:
– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19
til Amerikas Forenede Stater
– i andre tilfælde:

1002 00 00

Rug

1003 00 90

Byg:

– stivelse:
– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (2)
– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (3)
– – i andre tilfælde
– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79 og 2106 90 55 (4):
– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (2)
– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (3)
– – i andre tilfælde
– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (3)
– andre (også i uforarbejdet stand)

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

Kartoffelstivelse under KN-kode 1108 13 00 som ligestillet med et produkt, der er
fremstillet ved forarbejdning af majs:
– såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (2)
– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208
– i andre tilfælde
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(EUR/100 kg)
Restitutionssatser i EUR/100 kg

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde
af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

Sleben ris:
– rundkornet
– middelkornet
– langkornet ris

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

1006 40 00

Brudris

4,400

4,400

1007 00 90

Sorghum

—

—

ex 1006 30

(1) De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede
forordning (EF) nr. 1520/2000 (EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1).
(2) Den pågældende vare henhører under KN-kode 3505 10 50.
(3) Varer, der er opført i bilag B til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 eller omhandlet i artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2825/93.
(4) For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun udførselsrestitution for
glucosesirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2522/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 943/2001 omhandlede licitation
tion under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2001 (4),
særlig artikel 4, og

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til alle tredjelande, med undtagelse af Polen, blev
åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 943/
2001 (5).

(2)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitu-

Artikel 1
For bud, der meddeles den 14. indtil den 20. december 2001
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 943/2001
omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for
blød hvede til 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
89 af 29.3.2001, s. 16.
133 af 16.5.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2523/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 1558/2001 omhandlede licitation
tion under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2001 (4),
særlig artikel 4, og

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart 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 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af byg til alle
tredjelande, undtagen Amerikas Forenede Stater og
Canada, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1558/2001 (5).

(2)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitu-

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 14. indtil den 20. december
2001 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1558/
2001 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
89 af 29.3.2001, s. 16.
140 af 24.5.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2524/2001
af 20. december 2001
om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1005/2001 omhandlede licitation
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

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. 1666/1999 (2),

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 602/2001 (4),
særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af rug til alle tredjelande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1005/2001 (5).

(2)

I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte
bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 14. til 20. december 2001
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1005/2001
omhandlede licitation over restitutionen eller afgiften ved
udførsel af rug, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
147 af 30.6.1995, s. 7.
89 af 29.3.2001, s. 16.
140 af 24.5.2001, s. 10.

L 339/42

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.12.2001

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2525/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af
eksportlicenser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

I artikel 13, stk. 5, i forordning (EF nr. 3072/95 fastsættes særlige kriterier, der skal lægges til grund ved
beregningen af eksportrestitutionen for ris og brudris.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter efter deres bestemmelsessted.

(7)

Af hensyn til den nuværende efterspørgsel efter emballeret langkornet ris på visse markeder bør der fastsættes
en særlig restitution for det pågældende produkt.

(8)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(9)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på rismarkedet, særlig på noteringerne eller
priserne på ris og brudris inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til, at restitutionen fastsættes til
de beløb, som er angivet i bilaget til denne forordning.

(10)

I forbindelse med forvaltningen af de mængdebegrænsninger, der følger af Fællesskabets forpligtelser i forhold
til WTO, bør udstedelsen af eksportlicenser med restitution begrænses.

(11)

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

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, andet afsnit, og stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95
kan forskellen mellem de noteringer eller priser, som
gælder på verdensmarkedet for de produkter, der er
nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne for disse
produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.

(1)

I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr.
3072/95 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling, dels
for så vidt angår de disponible mængder af ris og brudris
og deres priser på Fællesskabets marked, dels for så vidt
angår priserne for ris og brudris på verdensmarkedet.
Ifølge samme artikel er det ligeledes vigtigt at sikre
ligevægt på rismarkedet og en naturlig udvikling for så
vidt angår priser og samhandel, samt at tage hensyn til
de påtænkte udførslers økonomiske aspekt og interessen
i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked samt de
begrænsninger, der er en følge af de aftaler, som indgås i
henhold til traktatens artikel 300.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(3)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1361/76 (3) fastsættes det maksimale indhold af brudris i den ris, for
hvilken der er fastsat en eksportrestitution, desuden
bestemmes den procentsats, hvormed restitutionen skal
nedsættes, såfremt brudrisen udgør en større procentdel
af den udførte ris end dette maksimale indhold.

(4)

Der er mulighed for udførsel af en mængde på 14 849 t
ris til visse destinationer. Det vil være hensigtsmæssigt at
anvende fremgangsmåden i artikel 7, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 (4), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 409/2001 (5). Der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen.

(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.
154 af 15.6.1976, s. 11.
117 af 24.5.1995, s. 2.
60 af 1.3.2001, s. 27.

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 3072/95 nævnte produkter, med
undtagelse af de produkter, der er nævnt i stk. 1, litra c), i den
pågældende artikel, fastsættes til de beløb, som er angivet i
bilaget.

Artikel 2
Bortset fra den i bilaget fastsatte mængde på 14 849 t suspenderes udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættes af
restitutionen

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris
og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (1)

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
064
A97
021 og 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 og 023
R01
A97
064
021 og 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
192,00
—
—

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Fremgangsmåden i artikel 7, stk 4, i forordning (EF) nr. 1162/95 anvendes ved licenser, der ansøges om i henhold til denne forordning, for følgende mængder i henhold til
bestemmelsesstedet:
Bestemmelse R01: 3 015 t
Bestemmelse R02 og R03 i alt: 1 997 t
Bestemmelse 021 og 023: 436 t
Bestemmelse 064: 9 101 t
Bestemmelse A97: 300 t

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:
R01 Schweiz, Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algeriet, Tunesien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, tidligere Spansk Sahara, Cypern, Jordan, Irak, Iran, Yemen,
Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabien, Eritrea, Vestbredden/Gazastriben, Estland, Letland, Litauen,
Polen, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Norge, Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Jugoslavien, Makedonien,
Albanien, Rumænien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan,
Kirgisistan.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Sydafrika, Australien, New Zealand, SAR Hongkong, Singapore A40, A11
undtagen: Surinam, Guyana og Madagaskar.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2526/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede
produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold
til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner,
fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig
betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske
rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de
påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under
hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke
for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet.
På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen
med visse produkter forarbejdet på basis af korn er
fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for
tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den
kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør
anføres, at produkter med indhold af prægelatineret
stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

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

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 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1987/2001 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan
forskellen mellem noteringerne eller priserne for de
produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger,
og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet
udlignes ved en eksportrestitution.

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95
skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til
situationen og den forventede udvikling dels med
hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris
samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels
med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler
er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og
rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår
priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte
udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at
undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/
95 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (6), om
regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet
på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der
skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for
disse produkter.

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
193
329
271
147
312

af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
30.6.1995, s. 55.
23.12.1995, s. 25.

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1, stk. 1, litra c), i
forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for hvilke
forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
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Artikel 2

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

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter
forarbejdet på basis af korn og ris
Produktkode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Produktkode

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

(1) Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
(2) Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).
C01: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Polen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2527/2001
af 20. december 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
dukter. Der bør ydes en restitution for den mængde
kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

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 13, stk. 3, og

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog
for tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel,
der konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarkedet, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed anvendes i disse foderblandinger, hvorved det
bliver muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske
økonomiske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende produkter.

(6)

Restitutionen skal fastsættes én gang om måneden. Den
kan ændres i den mellemliggende periode.

(7)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning
(EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for
korn og ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.

(3)

Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør
restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede
kornprodukter med undtagelse af majs og majspro-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF) nr. 1766/
92 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr.
1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2001.

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

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.

21.12.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 339/49

BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Kornprodukter

Majs og majsprodukter:

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET
RÅDETS AFGØRELSE
af 17. december 2001
om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af
euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet)
(2001/923/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Rådet udstedte den 28. juni 2001 forordning (EF) nr.
1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er
nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (5), som omhandler udveksling af oplysninger,
samarbejde og gensidig bistand, herunder ydre aspekter
af beskyttelsen af euroen samt de finansielle institutters
forpligtelser til at tage falske penge ud af omløb, og
tilsigter at fastlægge en generel samarbejdsramme inden
indførelsen af eurosedler og -mønter i 2002, samt
forordning (EF) nr. 1339/2001 om udvidelse af virkningerne af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse
af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte
euroen mod falskmøntneri, til også at omfatte de
medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles
valuta (6).

(5)

De hidtidige konsultationer og erfaringer viser, hvor
vigtigt det er på fællesskabsplan at gennemføre et langsigtet specifikt og tværfagligt program til supplering af
foranstaltningerne på nationalt plan. De to ovennævnte
forordninger bør derfor suppleres med vedtagelse af et
handlingsprogram, der tager sigter på at øge bevidstheden hos alle, der medvirker til beskyttelse af euroen
mod falskmøntneri, ved at iværksætte foranstaltninger,
der navnlig omfatter udveksling af oplysninger og af
personale samt teknisk, videnskabelig og uddannelsesmæssig bistand. Programmet støtter og supplerer
medlemsstaternes indsats i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i medfør af traktatens artikel 5.

(6)

Det bør sikres, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem dette EF-handlingsprogram, der specifikt
handler om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, og
andre eksisterende eller kommende programmer og aktioner.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 123, stk. 4, tredje punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Traktaten pålægger Fællesskabet at træffe de nødvendige
foranstaltninger til en hurtig indførelse af euroen som
fælles valuta.

(2)

I sin henstilling af 7. juli 1998 om vedtagelse af visse
foranstaltninger til forbedring af eurosedlers og -mønters
retlige beskyttelse (4) opfordrede Den Europæiske
Centralbank (ECB) Kommissionen til at etablere et
samarbejde om bekæmpelse af falskneri af euromønter
og -sedler og foreslog, at Rådet, Kommissionen og
medlemsstaterne overvejer muligheden for at gennemføre eventuelle andre foranstaltninger til at styrke
bekæmpelsen af falskmøntneri.

(3)

I sin meddelelse af 22. juli 1998 til Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om beskyttelse
af euroen mod falskmøntneri oplyste Kommissionen, at
den overvejer mulighederne for at iværksætte en foranstaltning for alle, der medvirker til forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af falskmøntneri, som skulle gøre
det muligt at fastlægge retningslinjerne for kommende
planlægning.

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

EFT C 240 E af 28.2.2001, s. 120.
Udtalelse afgivet den 13.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT C 293 af 19.10.2001, s. 3.
EFT C 11 af 15.1.1999, s. 13.

(5) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.
(6) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 11.
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Uden at det berører ECB's rolle med hensyn til beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, foranstalter
Kommissionen i det ved forordning (EF) nr. 1338/2001
nedsatte rådgivende udvalg konsultationer med de
berørte aktører (navnlig de kompetente nationale
myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne, ECB
og Europol) om vurderingen af behovene for at beskytte
euroen, især for så vidt angår udveksling, bistand og
uddannelse, med henblik på gennemførelsen af dette
program.

(8)

Fællesskabet bør fremme samarbejde med tredjelande og
internationale organisationer om beskyttelsen af euroen
mod falskmøntneri.

(9)

Der anføres i denne afgørelse et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 34 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og
forbedring af budgetproceduren (1) for hele programmets
varighed, uden at dette berører budgetmyndighedens
beføjelser i henhold til traktaten.

(10)

Nærværende afgørelse er ikke til hinder for initiativer,
som måtte blive truffet i henhold til traktaten om Den
Europæiske Union, med henblik på udarbejdelse af
programmer, vedrørende strafferetlige aspekter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

L 339/51

ensartet beskyttelse under hensyntagen til de enkelte medlemsstaters særlige traditioner.
2.

Programmet har bl.a. til formål:

a) at bevidstgøre de berørte ansatte om den nye valutas fællesskabsdimension (både som reservevaluta og valuta for internationale transaktioner)
b) at virke som katalysator — gennem forskellige egnede
metoder, såsom praktikophold, workshops eller deltagelse af
gæsteundervisere i de nationale uddannelsesforanstaltninger
og udveksling af ansatte — med henblik på at tilskynde til
et tættere samarbejde mellem strukturer og de berørte
ansatte, opbygning af gensidig tillid og af et tilfredsstillende
gensidigt kendskab til bl.a. aktionsmetoder og problemer
c) at samordne undervisernes indsats på et højt niveau, under
overholdelse af de nationale operationelle strategier
d) at udbrede kendskabet til de relevante fællesskabsbestemmelser og -instrumenter og relevante internationale bestemmelser og instrumenter.

Artikel 3
Foranstaltningernes indhold
1.
Indholdet af uddannelsen og af den operationelle støtte,
baseret på en tværfaglig og transnational strategi, omfatter,
foruden sikkerhedsaspekter, udveksling af oplysninger, bl.a.
tekniske og strategiske, samt teknisk og videnskabelig bistand.

Artikel 1

2.
Udvekslingen af oplysninger på fællesskabsplan
omhandler især metoder til kontrol og analyse for:

Fastlæggelse af programmet

a) at evaluere de økonomiske og finansielle konsekvenser af
falskmøntneriet

1.
Ved denne afgørelse fastlægges et EF-handlingsprogram,
som støtter og supplerer medlemsstaternes foranstaltninger og
de eksisterende og kommende programmer med henblik på at
beskytte euroen mod falskmøntneri.
2.
Dette
handlingsprogram
benævnes
»Pericles«-programmet. Det er gældende i perioden fra 1. januar
2002 til 31. december 2005.
3.
Gennemførelsen og evalueringen af programmet sker i
overensstemmelse med artikel 5 til 13.

Artikel 2
Programmets målsætninger
1.
EF-handlingsprogrammet tager sigte på at beskytte
euroen mod falskmøntneri under anvendelse af de forskellige
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3. Det tager hensyn
til tværnationale og tværfaglige aspekter. Det tager specielt sigte
på at sikre overensstemmelsen mellem foranstaltningerne og,
på grundlag af overvejelser om god praksis, at garantere en
(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

b) databasernes funktion
c) anvendelse af værktøjer til afsløring, bl.a. edb-applikationer
d) undersøgelses- og efterforskningsmetoder
e) videnskabelig bistand (bl.a. videnskabelige databaser, teknologiovervågning og iagttagelse af nyskabelser)
f) varslingssystemernes funktion
g) tilknyttede spørgsmål, såsom rækkevidden af meddelelsesforpligtelsen
h) beskyttelse af personoplysninger
i) de forskellige aspekter af samarbejdet
j) beskyttelsen af euroen uden for EU
k) forskningsaktiviteter
l) tilrådighedsstillelse af særlig operationel ekspertise.
Disse udvekslinger af oplysninger kan ske gennem forskellige
foranstaltninger, såsom afholdelse af workshops, møder og
seminarer og en målrettet politik med praktikophold og
udveksling af ansatte.
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3.
Den tekniske, videnskabelige og operationelle bistand
omfatter især:

f) specialiserede organer, der beskæftiger sig med f.eks. reprografi- og autentifikationsteknikker, trykkere og gravører

a) enhver foranstaltning, der gør det muligt på fællesskabsplan
at opbygge pædagogiske værktøjer (samling af EU-lovgivningen, informationsbrev, manualer, glossarer og leksika,
databanker, bl.a. vedrørende videnskabelig bistand, teknologiovervågning) eller edb-hjælpemidler (såsom programmel)

g) ethvert andet organ, som besidder en særlig sagkundskab,
herunder i givet fald i tredjelande, specielt kandidatlande.

b) undersøgelser af tværfaglig og transnational art
c) udvikling af instrumenter og tekniske metoder til støtte for
afsløringsaktiviteter på fællesskabsplan.

Artikel 4
Foranstaltningernes og bidragenes adressater
1.

Foranstaltningerne er bl.a. rettet imod:

a) ansatte inden for de tjenester, der er beskæftiget med afsløring og bekæmpelse af falskmøntneri (især politiet og skattevæsenet, afhængigt af opgavefordelingen på nationalt
plan)
b) ansatte inden for efterretningsvæsenet
c) repræsentanter for de nationale centralbanker, møntanstalterne og andre finansielle formidlere (bl.a. hvad angår de
finansielle institutioners forpligtelser)
d) repræsentanter for handelsbankerne (bl.a. hvad angår de
finansielle institutioners forpligtelser)
e) dommere og jurister, der er specialiseret på området
f) enhver anden berørt instans eller erhvervsgruppe (såsom
handels- og industrikamre og lignende strukturer, der er
forbindelsesled til små og mellemstore virksomheder, handlende og transportvirksomheder).
2.
Ud over Kommissionens bidrag vil nedenstående parter
blive opfordret til med deres respektive sagkundskab at bidrage
til gennemførelse af EF-handlingsprogrammets målsætninger:
a) de nationale centralbanker og ECB, bl.a. hvad angår
systemet til overvågning af forfalskning (CMS)
b) de nationale analysecentre og de nationale møntanalysecentre
c) Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC)
og de nationale møntanstalter

Artikel 5
Sammenhæng og komplementaritet
1.
Gennemførelsen og koordineringen af programmet sker i
et tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.
Ved koordineringen tages der også hensyn til foranstaltninger,
der iværksættes fra anden side, bl.a. af ECB og Europol.
2.
Kommissionen sørger, bl.a. af hensyn til en forsvarlig
økonomisk forvaltning, for at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem dette EF-handlingsprogram, der specifikt
handler om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri, og andre
eksisterende eller kommende programmer og aktioner.

Artikel 6
Referencebeløb
Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af EFhandlingsprogrammet for den i artikel 1, stk. 2, omhandlede
periode er på 4 millioner euro.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden
for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 7
Internationalt samarbejde
Programmet er, under hensyntagen til udbredelsen af eurosedler og -mønter, til de operationelle behov, til vurderingen af
truslen og risikoanalysen, åbent for deltagelse af de associerede
ansøgerlande i overensstemmelse med betingelserne i associeringsaftalerne eller tillægsprotokollerne hertil vedrørende deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er indgået eller skal indgås
med disse lande.
Desuden er programmet om nødvendigt og i det omfang, der
er disponible bevillinger på fællesskabsbudgettet, åbent for tredjelande på de betingelser og vilkår, der aftales med disse lande.

d) Europol og Interpol
e) de nationale centralkontorer for bekæmpelse af falskmøntneri, som er omhandlet i artikel 12 i den internationale
konvention til bekæmpelse af falskmøntneri, undertegnet
den 20. april 1929 i Genève (1) og de andre tjenester, der er
specialiseret i forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af
falskmøntneri
(1) Folkeforbundets traktatsamling nr. 2623 (1931), s. 372.

Artikel 8
Finansielle bestemmelser for workshops, møder og seminarer
1.
For de i artikel 3, stk. 2, andet afsnit, omhandlede workshops, møder og seminarer, der er organiseret af Kommissionen
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a) afholder Fællesskabet:
i) rejse- og opholdsudgifter i en anden medlemsstat for
deltagende ansatte og almindelige udgifter i forbindelse
med gennemførelsen af sådanne foranstaltninger
ii) udgifter til publicering og oversættelse af pædagogiske
værktøjer, der anvendes i forbindelse med disse foranstaltninger

L 339/53

2.
Medlemsstaterne afholder dog alle udgifter til nationale
elementer i de pædagogiske værktøjer og kommunikations- og
informationsudvekslingssystemerne, dvs. de nationale databaser, som udgør en del af systemerne, nettilslutningerne
mellem fællesskabselementerne og de nationale elementer, samt
det programmel og maskinel, som hver medlemsstat måtte
anse for hensigtsmæssigt for at få det fulde udbytte af systemerne overalt i sin administration.

b) afholder medlemsstaterne:
i) udgifter i forbindelse med indledende og videregående
uddannelse af deres ansatte, bl.a. for så vidt angår teknisk
uddannelse
ii) visse logistikomkostninger i forbindelse med workshops,
møder og seminarer, der med fællesskabsfinansiering
afholdes på deres territorium (såsom transfers, tilrådighedsstillelse af lokaler og/eller tolkefaciliteter).
2.
Når de i artikel 3, stk. 2, andet afsnit, omhandlede workshops, møder og seminarer afholdes i fællesskab med andre
partnere såsom EBC, Europol eller Interpol deles udgifterne
hertil. Disse partneres bidrag kan bestå i naturalier, forudsat det
er betydeligt. Hver partner afholder under alle omstændigheder
rejse- og opholdsudgifter for egne deltagere.

Artikel 11
Finansielle bestemmelser for eksterne foranstaltninger
Under overholdelse af betingelserne i artikel 7 kan Fællesskabet,
ud over at afholde omkostningerne ved deltagelse af ansatte fra
tredjelande i de i stk. 1 omhandlede workshops, møder og
seminarer, medfinansiere indtil 70 % af udgifterne til uddannelsesforanstaltninger på et tredjelands territorium samt foranstaltninger til operationel bistand i disse lande.

Artikel 12
Projektets forelæggelse og udvælgelse

Artikel 9
Finansielle bestemmelser for udveksling af ansatte
1.
Fællesskabet afholder udgifterne i forbindelse med, at
ansatte fra en medlemsstat deltager i de i artikel 3, stk. 2, andet
afsnit, omhandlede praktikophold eller udvekslinger, når disse
aktiviteter finder sted inden for rammerne af gennemførelsen af
de i artikel 2 omhandlede målsætninger.
2.
Udgifterne i forbindelse med deltagelse af ansatte fra
medlemsstaterne i praktikophold eller udvekslinger, som foranstaltes uden for programmet, afholdes dog af medlemsstaterne.

Artikel 10
Finansielle bestemmelser for bistand
1.
Under ordningen for medfinansiering afholder Fællesskabet indtil 70 % af udgifterne til den operationelle bistand,
der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, specielt:
a) udgifter til udformning og fremstilling af pædagogiske værktøjer og af edb-applikationer og tekniske instrumenter af
europæisk interesse
b) udgifter til undersøgelser, f.eks. af sammenlignende ret,
vedrørende beskyttelse af euroen mod falskmøntneri.
Hvis der er tale om et initiativ fra Kommissionens side, kan
finansieringen af sådanne foranstaltninger vedrørende operationel støtte dog undtagelsesvis udgøre 100 %.

1.
Projekter under programmet kan foreslås af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller af Kommissionen.
Medlemsstaterne forelægger højst ét projekt om året (workshops, møder og seminarer, som omhandlet i artikel 3, stk. 2,
andet afsnit). Der kan også forelægges supplerende projekter
vedrørende praktikophold og udvekslinger eller bistand.
2.
Kommissionen udvælger de projekter, der forelægges af
medlemsstaterne, og projekter på dens eget initiativ, efter
følgende kriterier:
a) overensstemmelsen med programmets målsætninger som
omhandlet i artikel 2
b) den europæiske dimension, herunder samarbejdet med
specielt ECB og Europol
c) komplementariteten med tidligere, igangværende eller
kommende projekter
d) arrangørens kapacitet til at gennemføre projekter
e) projektets kvalitet og dets omkostningseffektivitet
f) størrelsen af det beløb, der ansøges om, og hvorledes det
står i relation til de forventede resultater
g) de forventede resultaters indvirkning på gennemførelsen af
programmets målsætninger.
De projekter, der bliver udvalgt, vil være dem, der svarer bedst
til ovennævnte kriterier.
3.
Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af programmet i samarbejde med medlemsstaterne.
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Artikel 13

Artikel 14

Overvågning og evaluering

Anvendelse

1.
Modtagerne af støtten til de udvalgte projekter forelægger
Kommissionen en årsrapport.

Denne afgørelse får virkning i de medlemsstater, der har indført
euroen som fælles valuta.

2.
Når projekterne er afsluttet, evaluerer Kommissionen den
måde, hvorpå de er gennemført, og deres virkning med henblik
på at bedømme, om de oprindeligt fastsatte målsætninger er
opfyldt.
3.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet:

a) senest den 30. juni 2005, en i forhold til programmets
administrator uafhængig evalueringsrapport om programmets relevans og effektivitet og en meddelelse om, hvorvidt
dette program bør videreføres og tilpasses, ledsaget af et
relevant forslag.
b) ved afslutningen af programmets gennemførelse og senest
den 30. juni 2006 en detaljeret rapport om programmets
gennemførelse og resultater, som bl.a. omhandler merværdien i kraft af fællesskabsbistanden.

Artikel 15
Virkning
Denne afgørelse får virkning fra datoen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra 1. januar 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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RÅDETS AFGØRELSE
af 17. december 2001
om udvidelse af afgørelse om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med
henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) til også at omfatte de
medlemsstater, som ikke har indført euroen som fælles valuta
(2001/924/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Rådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af afgørelse 2001/923/EF (3), at den finder anvendelse i de
medlemsstater, som har indført euroen som fælles
valuta.
Det er imidlertid vigtigt, at udveksling af oplysninger og
ansatte, samt bistands- og uddannelsesforanstaltninger,
der iværksættes under programmet er ensartede overalt i
Fællesskabet, og der bør træffes de foranstaltninger, der
er nødvendige for at sikre samme beskyttelsesniveau i de
medlemsstater, som ikke har indført euroen —

(1) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 124.
(2) Udtalelse af 13.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) Se side 50 i denne Tidende.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Anvendelsen af artikel 1-13 i afgørelse 2001/923/EF udvides til
også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen
som fælles valuta.
Artikel 2
Denne afgørelse får virkning fra datoen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra 1. januar 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2001.
På Rådets vegne
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Formand
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. december 2001
om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien og om ophævelse af beslutning
2001/863/EF
(meddelt under nummer K(2001) 4720)
(EØS-relevant tekst)

(2001/925/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1),
senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (2), særlig artikel 10,
stk. 3, og

(6)

Spanien har truffet yderligere foranstaltninger med
henblik på seroovervågning af klassisk svinepest på sit
territorium.

(7)

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der har været udbrud af klassisk svinepest i Cataluña i
Spanien.

(2)

På grund af handelen med levende svin kan disse udbrud
udgøre en fare for andre medlemsstaters bestande.
Spanien har truffet foranstaltninger inden for rammerne
af Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om
fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk
svinepest (3).

(3)

I afventning af mødet i Den Stående Veterinærkomité og
i samarbejde med den pågældende medlemsstat har
Kommissionen truffet midlertidige beskyttelsesforanstaltninger ved beslutning 2001/863/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien (4).

(4)

På baggrund af udviklingen og resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser er det nødvendigt at forlænge
gyldigheden af de allerede vedtagne foranstaltninger og
af hensyn til klarheden ophæve beslutning 2001/863/EF.

(5)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

224 af 18.8.1990, s. 29.
62 af 15.3.1993, s. 49.
316 af 1.12.2001, s. 5.
321 af 6.12.2001, s. 38.

Artikel 1
1.
Spanien sørger for, at der ikke afsendes svin, medmindre
svinene:
a) kommer fra et område uden for de i bilaget nævnte områder
og
b) har været holdt på oprindelsesbedriften i mindst 30 dage før
pålæsningen eller siden fødslen, hvis de er under 30 dage
gamle, og
c) kommer fra en bedrift, hvor der ikke er blevet indsat
levende svin i de sidste 30 dage før afsendelsen af de
pågældende svin, og
d) transporteres direkte til bestemmelsesbedriften eller
-slagteriet i officielt plomberede køretøjer uden at passere
via et samlested. Transport gennem det område, der er
nævnt i bilaget, skal foregå ad hovedveje eller jernbanelinjer
og uden nogen form for stop.
2.
Det er kun tilladt at flytte svin fra områder uden for de i
bilaget nævnte områder, hvis veterinærmyndighederne tre dage
forinden giver de centrale og lokale veterinærmyndigheder på
bestemmelsesstedet og i en eventuel transitmedlemsstat meddelelse herom.
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Artikel 2

Artikel 5

1.
Spanien sørger for, at der ikke afsendes partier med
ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på
en ornestation som nævnt i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv
90/429/EØF (1), som ligger uden for de i bilaget nævnte
områder.

Spanien sørger for, at der ikke inden for de områder, der er
angivet i bilaget, flyttes svin fra oprindelsesbedriften til
ethvert andet bestemmelsessted, medmindre der i overensstemmelse med de spanske myndigheders detaljerede instruktioner er blevet foretaget serologiske undersøgelser med
negative resultater vedrørende klassisk svinepest på den
pågældende bedrift i løbet af en periode på 30 dage umiddelbart forud for transporten.

2.
Spanien sørger for, at der ikke afsendes partier med æg
og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne
stammer fra svin, der holdes på en bedrift, som ligger uden for
de i bilaget nævnte områder.
Artikel 3
1.
Det sundhedscertifikat, der er fastsat i Rådets direktiv
64/432/EØF (2), og som ledsager svin, der afsendes fra Spanien,
forsynes med følgende påtegning:
»Dyr, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning
2001/925/EF af 20. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien.«
2.
Det sundhedscertifikat, der er fastsat i Rådets direktiv
90/429/EØF, og som ledsager ornesæd, der afsendes fra
Spanien, forsynes med følgende påtegning:
»Sæd, der opfylder kravene i Kommissionens beslutning
2001/925/EF af 20. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien.«
3.
Det sundhedscertifikat, der er fastsat i Kommissionens
beslutning 95/483/EF (3), og som ledsager embryoner og æg fra
svin, der afsendes fra Spanien, forsynes med følgende påtegning:
»Embryoner/æg (*), der opfylder kravene i Kommissionens
beslutning 2001/925/EF af 20. december 2001 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien.

Spanien skal inden for rammerne af Den Stående Veterinærkomité underrette Kommissionen og medlemsstaterne om
resultaterne af den seroovervågning af klassisk svinepest, der
er udført i de i bilaget angivne områder.
Artikel 6
Beslutning 2001/863/EF ophæves.
Artikel 7
Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at
bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De
underretter straks Kommissionen herom.
Artikel 8
Denne beslutning tages op til fornyet overvejelse inden den
20. januar 2002.
Den anvendes indtil den 31. januar 2002.
Artikel 9
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

(*) Det ikke gældende overstreges.«
Artikel 4
Spanien sørger for, at køretøjer, der har været anvendt til
transport af svin, rengøres og desinficeres, hver gang de har
været i brug, og transportøren skal fremlægge bevis for
denne desinfektion.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.
(2) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.
(3) EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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