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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1939/2002
af 31. oktober 2002
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(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 31. oktober 2002 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
096
204
624
999
052
999
052
999
052
388
528
600
999
052
400
508
999
052
388
400
404
512
720
800
804
999
052
720
999

52,0
30,1
55,0
101,8
59,7
103,8
103,8
86,2
86,2
41,5
55,3
53,3
73,3
55,8
121,3
298,4
264,6
228,1
71,0
78,5
76,8
93,1
86,4
55,0
179,0
29,0
83,6
63,2
50,8
57,0

0707 00 05
0709 90 70
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1940/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger
melasse af standardkvalitet skal priserne alt
teten af den tilbudte melasse forhøjes eller
det omfang, der følger af anvendelsen af
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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
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 (3), 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 (4). 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.
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.

(3)

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

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s.
104 af 20.4.2002, s.
141 af 24.6.1995, s.
145 af 27.6.1968, s.

1.
26.
12.
12.

vedrørende
efter kvalinedsættes i
artikel 6 i

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 1. november 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af
tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Told, der skal opkræves
ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1422/95,
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

1703 10 00 (1)

8,35

—

0

1703 90 00 ( )

11,70

—

0

KN-kode

1

(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. 1941/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

under henvisning til 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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i
forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.
I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes
under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet
og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under
hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er
nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel
skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.
For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes
for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt
II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution
fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28,
stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Kandissukker er
defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95
af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner i sukkersektoren (3). Den således
beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende
sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette
indhold.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er
angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Restitutionsbeløb

40,61
40,61
40,61
40,61

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

0,4415
44,15
44,15
44,15
0,4415

(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. 2020/2001 (EFT L 273 af
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1942/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 13. 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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1331/
2002 af 23. juli 2002 om en særlig løbende licitation
for produktionsåret 2002/03 med henblik på fastsættelse
af en eksportafgift og/eller eksportrestitution for hvidt
sukker (3) foranstaltes dellicitationer med henblik på
eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2002 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 13. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1331/2002, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
47,240 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 195 af 24.7.2002, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1943/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering for den i bilag II til forordning (EF)
nr. 1249/96 omhandlede referencebørs i de to uger
forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de repræsentative markedskurser, der
konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden, for så vidt angår de flydende
valutaer.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilaget til nærværende
forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1900/2002 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1766/92 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden
dog lig med interventionsprisen for disse produkter,
forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen
for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(1)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
1766/92 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1766/92 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
161 af 29.6.1996, s. 125.
287 af 25.10.2002, s. 15.
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (2)
(EUR/ton)

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet (1)

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

0,00

1001 90 99

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

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

1002 00 00

Rug

0,00

1003 00 10

Byg, til udsæd

0,00

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (4)

0,00

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

29,62

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (5)

29,62

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er
fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
(4) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 8 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
(5) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 17.10.2002 til 30.10.2002)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

180,43

176,33

153,78

101,12

222,64 (**)

212,64 (**)

135,06 (**)

22,46

16,65

13,38

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Præmie for Golfen (EUR/t)

—

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,53

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

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 14,35 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 24,21 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1944/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse
med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

De almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser,
der er fastsat i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportrestitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner
med de fornødne ændringer.

(4)

I artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de
særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris.

(5)

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 Kommissionens forordning (EF) nr. 1666/
2000 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (4),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21.
oktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i
forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (5) er det fastsat, at den del af udgifterne, der
svarer til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i
overensstemmelse
med
fællesskabsbestemmelserne,
henhører under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen.

(1)

Med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af
budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse
med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få
kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering
af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og
medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i internationale konventioner eller andre supplerende programmer, samt i
forbindelse med andre EF-aktioner vedrørende gratis leverancer,
fastsættes de restitutioner, der gælder for produkter fra kornog rissektoren, som anført i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
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.
329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
288 af 25.10.1974, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og
rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger
(EUR/t)
Produktkode

1001 10 00 9400

Restitutionsbeløb

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

10,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

6,00

1006 30 92 9100

186,00

1006 30 92 9900

186,00

1006 30 94 9100

186,00

1006 30 94 9900

186,00

1006 30 96 9100

186,00

1006 30 96 9900

186,00

1006 30 98 9100

186,00

1006 30 98 9900

186,00

1006 30 65 9900

186,00

1007 00 90 9000

6,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

13,70

1102 20 10 9200

12,82

1102 20 10 9400

10,99

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

16,49

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktkoderne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1945/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som
beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem
den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i
områder uden underskud inden for Fællesskabet i den
måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på
verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe
ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra
Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede
produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra
disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

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

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (3)
er restitutionen for 100 kilogram af de produkter, der er
nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr.
1260/2001, og som udføres, lig med basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i givet fald forhøjet
med indholdet af andet sukker omregnet til saccharose.
Dette indhold af saccharose, som konstateres for det
pågældende produkt, bestemmes efter bestemmelserne i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 3, i forordning (EF) nr.
1260/2001 skal basisbeløbet for restitutionen for
sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af
den gældende produktionsrestitution, der i henhold til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1265/2001 af 27.
juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren,
der anvendes i den kemiske industri (4) gælder for de
varer, som er nævnt i bilaget til den pågældende forordning.

Ifølge artikel 30, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af
de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i
nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel
1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede
varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal
bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen
til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af
varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den
restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer
omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF)
nr. 1260/2001, og til de med de påtænkte udførsler
forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra
f) og g) i nævnte stk. 1 ydes restitutionen kun for varer,
der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr.
2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for
varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning
(EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De
kan ændres i mellemtiden.

(8)

Anvendelsen af disse bestemmelser fører til, at restitutionerne for de pågældende varer fastsættes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.

(9)

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

Ifølge artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001
med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning (EØF), og som er

(4)

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

(5)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s. 1.
104 af 20.4.2002, s. 26.
214 af 8.9.1995, s. 16.
178 af 30.6.2001, s. 63.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 1260/2001, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

1.11.2002

1.11.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 299/15

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse 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

44,15 (2)
44,15 (2)
83,89 (4)
0,4415 (1)
44,15 (2)
0,4415 (1)
0,4415 (1)
0,4415 (1) (3)
44,15 (2)
0,4415 (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. 2020/2001 (EFT L 273 af
16.10.2001, s. 6).

L 299/16

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1.11.2002

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1946/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes
produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for
perioder, der begynder den 1. i hver måned. Restitutionen kan ændres inden for disse perioder, hvis EF-prisen
for sukker og/eller verdensmarkedsprisen for sukker
ændrer sig væsentligt. Som følge af nævnte bestemmelser
skal produktionsrestitutionen fastsættes som anført i
artikel 1 for den dér angivne periode.

(4)

Som følge af ændringen af definitionen på hvidt sukker
og råsukker i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i forordning
(EF) nr. 1260/2001 anses sukker tilsat smagsstoffer,
farvestoffer eller andre stoffer ikke længere for at falde
ind under disse definitioner, og det skal derfor betragtes
som »andet sukker«. Ifølge artikel 1 i forordning (EF) nr.
1265/2001 kan der dog for dette sukker som basisprodukt ydes produktionsrestitutioner. Der bør derfor med
henblik på beregningen af produktionsrestitutionen for
disse produkter fastsættes en beregningsmetode med
henvisning til deres saccharoseindhold.

(5)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes
produktionsrestitutioner for de i samme forordnings
artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for
de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup
og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose
henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter
inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27.
juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren,
der anvendes i den kemiske industri (3), indeholder regler
for produktionsrestitutionernes fastsættelse og en liste
over de kemiske produkter, hvis fremstilling giver
mulighed for at yde produktionsrestitution for de
basisprodukter, som er anvendt til den pågældende fremstilling. Ifølge artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr.
1265/2001 beregnes produktionsrestitutionen for
henholdsvis råsukker, saccharosesirup og isoglucose i
uforarbejdet stand på særlige betingelser, der er fastsat
for hvert enkelt af disse basisprodukter, på grundlag af
den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til
41,790 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.
(3) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1947/2002
af 31. oktober 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 3223/94 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen
for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 545/
2002 (2), særlig artikel 32, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
De belgiske og italienske myndigheder har underrettet
Kommissionen om, at markederne i Antwerpen og
Bologna ikke længere er repræsentative importmarkeder
for frugt og grøntsager. Disse markeder skal derfor
slettes fra listen i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 3223/94 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 453/2002 (4).

(1)

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

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3223/94 foretages
følgende ændringer:
1) første led affattes således:
»— Kongeriget Belgien og Storhertugdømmet Luxembourg:
Bruxelles,«
2) ottende led affattes således:
»— Den Italienske Republik: Milano,«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

297 af 21.11.1996, s. 1.
84 af 28.3.2002, s. 1.
337 af 24.12.1994, s. 66.
72 af 14.3.2002, s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1948/2002
af 31. oktober 2002
om ændring af forordning (EØF) nr. 584/75 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne
vedrørende udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 411/2002 (2), særlig artikel 13,
stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

På baggrund af de erfaringer, der er gjort de foregående
produktionsår, bør der foretages ændringer af Kommissionens forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975
om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 299/95 (4).

(2)

De enkelte bydende bør, samtidigt med at anonymiteten
opretholdes, identificeres med numre, således at det
fremgår, hvem der har afgivet flere bud og i hvilket
omfang.

(3)

For at opnå en mere nøjagtig forvaltning af de bortliciterede mængder bør der fastsættes en bortliciteringskoefficient for de bud, der ligger på niveau med maksimumsrestitutionen, samtidig med, at de erhvervsdrivende får
mulighed for at fastsætte en bortliciteret minimumsmængde, under hvilken deres bud betragtes som ikke
indgivet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EØF) nr. 584/75 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2, stk. 2, indsættes følgende tekst:
»og eventuelt
e) i tilfælde af, at Kommissionen fastsætter en bortliciteringskoefficient for de mængder, der er indgivet bud på i
henhold til artikel 5, en minimumsmængde, således at
buddet, hvis den bortliciterede mængde er mindre end
denne mængde, betragtes som ikke indgivet.«
2) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
»2. De bydende nummereres individuelt i forbindelse
med hver ugentlig licitation. Denne nummerering foretages
vilkårligt og uafhængigt for hver ugentlig licitation. Buddene
identificeres ved hjælp af de bydendes numre og indberettes
omgående til Kommissionen.«
3) I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende punktum:
»Når det gælder bud, der ligger på niveau med maksimumsrestitutionen, kan fastsættelsen være ledsaget af fastsættelse
af en bortliciteringskoefficient for de mængder, der er
indgivet bud på. Sidstnævnte fastsættelse vedtages efter
proceduren i stk. 1.«
4) I artikel 7 indsættes følgende tekst:
»c) buddet betragtes som ikke indgivet i henhold til artikel
2
d) Kommissionen fastsætter en bortliciteringskoefficient.
Det frigivne beløb svarer til den ikke accepterede
mængde.«
Artikel 2

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

(4)

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1949/2002
af 31. oktober 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for
anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

1999, 2000 og 2001 foretages ændringer af de
mængder, som udløser tillægstolden for mandariner,
klementiner, agurker, artiskokker og appelsiner.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 545/
2002 (2), særlig artikel 33, stk. 4, og

(3)

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
3

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1555/96 ( ),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1768/2002 (4), er
der fastsat tilsyn med indførslen af de i bilaget anførte
produkter. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der i
artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 444/
2002 (6), er fastsat for tilsyn med præferenceindførsler.

(1)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den
landbrugsaftale (7), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør
der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for

(2)

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 1555/96 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

297 af 21.11.1996, s. 1.
84 af 28.3.2002, s. 1.
193 af 3.8.1996, s. 1.
267 af 4.10.2002, s. 15.
253 af 11.10.1993, s. 1.
68 af 12.3.2002, s. 11.
336 af 23.12.1994, s. 22.
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BILAG
»BILAG
Varebeskrivelsen anses kun for at være vejledende, jf. dog reglerne for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur.
Tillægstoldens anvendelsesområde bestemmes inden for rammerne af dette bilag af KN-koderne, således som disse er
affattet på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse. Hvis der er et »ex« foran koden, bestemmes tillægstoldens
anvendelsesområde både af KN-koden og af den tilsvarende anvendelsesperiode.

Løbenummer

78.0015

KN-kode

ex 0702 00 00

Varebeskrivelse

Tomater

78.0020
78.0065

ex 0707 00 05

Agurker

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde
(t)

— fra 1. oktober til 31. marts

190 805

— fra 1. april til 30. september

17 669

— fra 1. maj til 31. oktober

7 037

— fra 1. november til 30. april

4 555

Artiskokker

— fra 1. november til 30. juni

1 109

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

Courgetter

— fra 1. januar til 31. december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Appelsiner

— fra 1. december til 31. maj

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

— fra 1. november til udgangen af
februar

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandariner (herunder tangeriner og
satsumas); wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

— fra 1. november til udgangen af
februar

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

Citroner

— fra 1. juni til 31. december

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

78.0160

62 101

Spisedruer

— fra 21. juli til 20. november

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Æbler

— fra 1. januar til 31. august

— fra 1. september til 31. december
ex 0808 20 50

Pærer

78.0235

251 805
15 983

ex 0806 10 10

78.0220

331 166

— fra 1. januar til 31. maj

78.0170

78.0180

82 028

— fra 1. januar til 30. april
— fra 1. juli til 31. december

653 748

39 597
242 649
23 432

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikoser

— fra 1. juni til 31. juli

4 156

78.0265

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

— fra 21. maj til 10. august

78.0270

ex 0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og
nektariner

— fra 11. juni til 30. september

3 378

78.0280

ex 0809 40 05

Blommer

— fra 11. juni til 30. september

81 605«

86 224
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1950/2002
af 31. oktober 2002
om indstilling af fiskeri efter havtaske fra fartøjer, som fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december
2001 om fastsættelse for år 2002 af fiskerimuligheder
og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1811/
2002 (4), fastsættes kvoterne for havtaske for 2002.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den kvote, der er tildelt, må
anses for at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter havtaske fra fartøjer, som fører belgisk flag
eller er registreret i Belgien, i farvandene i ICES-område

(3)

VIII a, b, d og e nået den kvote, der er tildelt for 2002.
Belgien har forbudt fiskeri efter havtaske fra den 18.
oktober 2002. Denne dato bør derfor fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter havtaske fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er
registreret i Belgien, i farvandene i ICES-område VIII a, b, d og
e har medført, at den kvote af havtaske, der er tildelt Belgien
for 2002, må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter havtaske i farvandene i ICES-område VIII a, b, d
og e fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i
Belgien, er forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og
landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande
af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261 af 20.10.1993, s.
358 af 31.12.1998, s.
347 af 31.12.2001, s.
276 af 12.10.2002, s.

1.
5.
1.
1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1951/2002
af 31. oktober 2002
om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december
2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1811/
2002 (4), fastsættes kvoterne for kulmule for 2002.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for
at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag
eller er registreret i Belgien, i farvandene i ICES-område

(3)

VIII a, b, d og e nået den tildelte kvote for 2002. Belgien
har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 18.
oktober 2002. Denne dato bør derfor også fastsættes i
denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter kulmule fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er
registreret i Belgien, i ICES-område VIII a, b, d og e har
medført, at Belgiens kvote af kulmule for 2002 må anses for at
være opbrugt.
Fiskeriet efter kulmule i ICES-område VIII a, b, d og e fra
fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er
forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
den ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 18. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261 af 20.10.1993, s.
358 af 31.12.1998, s.
347 af 31.12.2001, s.
276 af 12.10.2002, s.

1.
5.
1.
1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1952/2002
af 31. oktober 2002
om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, som fører portugisisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december
2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1811/
2002 (4), fastsættes kvoterne for rødfisk for 2002.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for
at være opbrugt.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter rødfisk fra fartøjer, som fører portugisisk
flag eller er registreret i Portugal, i ICES-område V, XII

(3)

og XIV nået den tildelte kvote for 2002. Portugal har
forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 15. oktober
2002. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter rødfisk fra fartøjer, der fører portugisisk flag eller
er registreret i Portugal, i ICES-område V, XII og XIV har
medført, at Portugals kvote af rødfisk for 2002 må anses for at
være opbrugt.
Fiskeriet efter rødfisk i ICES-område V, XII og XIV fra fartøjer,
der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, er
forbudt ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
den ovenfor nævnte bestand fanget af de nævnte fartøjer efter
denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 15. oktober 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261 af 20.10.1993, s.
358 af 31.12.1998, s.
347 af 31.12.2001, s.
276 af 12.10.2002, s.

1.
5.
1.
1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1953/2002
af 31. oktober 2002
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)

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 Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (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. 1052/2002 (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 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
117 af 15.7.2000, s. 1.
160 af 18.6.2002, s. 16.

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 1. november 2002.
(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.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 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

—

—

1,470

1,470

– 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:
0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

0,687

0,687

—

—

0,687

0,687

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)

—

—

0,916

0,916

0,916

0,916

—

—

0,916

0,916

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

16,200
16,200
16,200

16,200
16,200
16,200

1006 40 00

Brudris

3,800

3,800

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. 1954/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 ydes støtte for skummetmælk, som er
produceret inden for Fællesskabet og forarbejdet til
kasein, hvis denne mælk og kaseinat, der er produceret
med denne mælk, opfylder visse betingelser.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15.
december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse
af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 635/
2002 (6), godkender levering til industrier, der fremstiller
visse varer af smør og fløde til nedsatte priser.

(6)

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

(7)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter 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 (EF) nr. 1255/1999 af
15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 (2), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 kan forskellen mellem priserne i den internationale handel for de produkter, der er nævnt i artikel 1,
litra a), b), c), d), e) og g), i den pågældende forordning,
og priserne inden for Fællesskabet dækkes af en eksportrestitution. 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 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1052/
2002 (4), 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 i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(1)

(2)

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 tages i betragtning, fastsættes for hver måned.

(3)

Artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1520/2000
bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen
skal tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner,
støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som skal anvendes i alle medlemsstaterne i
henhold til bestemmelserne i forordningen om den fælles
markedsordning i den pågældende sektor med hensyn til
de basisprodukter, der er nævnt i bilag A til den pågældende forordning, eller dermed ligestillede produkter.

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 48.
79 af 22.3.2002, s. 15.
177 af 15.7.2000, s. 1.
160 af 18.6.2002, s. 16.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter, der er anført i bilag A til forordning (EF) nr. 1520/
2000, nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 og
udført i form af varer, der er nævnt i bilaget til forordning (EF)
nr. 1255/1999, fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.
2. Der fastsættes ingen restitutionssatser for de produkter,
der er nævnt i det forudgående stykke, men ikke omfattes af
bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.
(5) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.
(6) EFT L 76 af 25.3.2002, s. 9.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for
visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
KN-kode

ex 0402 10 19

Varebeskrivelse

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent (PG 2):
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0402 21 19

—
76,00

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet
med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet
på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0405 10

Restitutionssatser

87,95
110,00

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat
pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF)
nr. 2571/97

100,00

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98
med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

192,25

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

185,00

L 299/30

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

1.11.2002

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1955/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af
varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

De restitutioner, der er fastsat i nærværende forordning,
kan forudfastsættes. Markedssituationen for de
kommende måneder kan ikke forudses på nærværende
tidspunkt.

(5)

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.

(6)

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

(7)

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),
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002 (2),
særlig artikel 18, stk. 5, litra a) og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 27, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr.
1260/2001 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h),
i nævnte forordning omhandlede produkter og EF-priserne udlignes ved en eksportrestitution, når disse
produkter udføres i form af varer, der er angivet i bilaget
til nævnte forordning i 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 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1052/
2002 (4), præciseres det, for hvilke af disse produkter der
skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse
produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I
til forordning (EF) nr. 1260/2001.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1520/
2000 skal restitutionssatsen fastsættes for hver måned
pr. 100 kg af hvert af basisprodukterne.

(2)

Artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001 samt
artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under
Uruguay-runden, indebærer, at eksportrestitutionen for
et produkt, der er iblandet en vare, ikke må være større
end restitutionen for dette produkt, når det udføres i
uændret stand.

(3)

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning
(EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning
(EF) nr. 1260/2001 nævnte basisprodukter, som udføres i form
af varer, der er nævnt i bilag V til forordning (EF) nr. 1260/
2001, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

178 af 30.6.2001, s.
104 af 20.4.2002, s.
177 af 15.7.2000, s.
160 af 18.6.2002, s.

1.
26.
1.
16.

Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de restitutionerne for visse produkter fra
sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg
Produkt

Hvidt sukker:

i tilfælde af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

44,15

44,15
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1956/2002
af 31. oktober 2002
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/
2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2002 (2), særlig artikel 6, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De vejledende mængder for andre eksportlicenser af type
B end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
1312/2002 (3).
I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen
råder over dags dato, er de vejledende mængder for
citroner, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse
vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og
grøntsager.

(3)

For at råde bod på denne situation bør der ske en afvisning af ansøgninger om licenser af type B for citroner,
der udføres efter den 31. oktober 2002, indtil udgangen
af den igangværende eksportperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For citroner afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type
B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1312/2002,
og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter
den 31. oktober 2002, men inden den 16. november 2002.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.
(2) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69.
(3) EFT L 192 af 20.7.2002, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1957/2002
af 31. oktober 2002
om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/
2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(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.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

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 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. 1666/1999 (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. 1163/2002 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 7,
og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af rug til alle tredjelande, med undtagelse af
Ungarn, Estland, Litauen og Letland, blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2002 (6), ændret
ved forordning (EF) nr. 1632/2002 (7).

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 25. til den 31. oktober 2002
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 900/2002
omhandlede licitation over restitutionen eller afgiften ved
udførsel af rug, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
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.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
142 af 31.5.2002, s. 14.
247 af 14.9.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1958/2002
af 31. oktober 2002
om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
899/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(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.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

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 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. 1163/2002 (4)
ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2002 (5), særlig artikel 4,
og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til alle tredjelande, med undtagelse af Polen,
Estland, Litauen og Letland, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 899/2002 (6), ændret ved
forordning (EF) nr. 1520/2002 (7).

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 25. til den 31. oktober 2002
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 899/2002
omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
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.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
133 af 16.5.2001, s. 3.
228 af 24.8.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1959/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden
for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

(6)

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. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens,
efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(1)

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 om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde
af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1163/2002 (4), ændret ved forordning (EF) nr.
1324/2002 (5), giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette
korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter, undtagen
malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
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.
170 af 29.6.2002, s. 46.
194 af 23.7.2002, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)

Produktkode

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

Bestemmelse

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

Løbende
måned
11

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

6. termin

12

1

2

3

4

5

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C03 Schweiz, Liechtenstein, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Norge, Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien, det
tidligere Jugoslaviens landområde med undtagelse af Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina, Albanien, Rumænien, Bulgarien, Armenien,
Georgien, Aserbajdsjan, Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeriet, Tunesien,
Libyen, Egypten, Malta, Cypern og Tyrkiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1960/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på
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.

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:
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 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(2)

(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 24,678 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 1.6.2001, s. 1.
148 af 1.6.2001, s. 3.
210 af 3.8.2001, s. 10.
223 af 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1961/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig
betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(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 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
Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (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)

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)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede
produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold
til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner,

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181 af 1.7.1992, s. 21.
193 af 29.7.2000, s. 1.
329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
147 af 30.6.1995, s. 55.
312 af 23.12.1995, s. 25.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. november 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 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 19 40 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 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

C11
C11
C11
C14
C14
C15
C16
C14
C14
C14
C14
C16
C14
C16
C14
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13

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

12,82
10,99
10,99
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
12,82
10,99
10,99
14,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
11,91
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

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

C14
C14
C13
C13
C13
C13
C14
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

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

13,74
10,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
14,66
14,66
14,66
14,66
57,76
57,76
0,00
14,36
10,99
14,36
10,99
10,99
14,36
10,99
15,05
10,44
10,99

(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. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C10: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland.
C11: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn og Polen.
C12: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn, Letland og Polen.
C13: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn og Lituaen.
C14: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland og Ungarn.
C15: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn, Letland, Litauen og Polen.
C16: Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland, Ungarn, Letland og Litauen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1962/2002
af 31. oktober 2002
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

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 —

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, og
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 majsprodukter.
Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

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 1. november 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2002.
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.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. oktober 2002 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

C10

EUR/t

9,16

C10

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.
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C10 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

AFGØRELSE Nr. 1/2002, TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET, ASSOCIERINGEN MELLEM DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE
den 15. januar 2002
om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til reglerne om statsstøtte i artikel 63, stk. 1, nr. iii),
og stk. 2, jf. artikel 63, stk. 3, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden
side
(2002/849/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden
side (1), særlig artikel 63, stk. 3, og

(4)

Denne tilsynsmyndighed får til opgave at undersøge
eksisterende og fremtidige støtteprogrammer i Republikken Estland og afgive udtalelse om, hvorvidt sådanne
programmer er forenelige med Europaaftalens artikel 63,
stk. 1, nr. iii), og stk. 2.

(5)

Republikken Estland træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at tilsynsmyndigheden i tide
modtager al relevant information fra andre centrale, regionale og lokale statslige instanser, således at den kan
varetage sine opgaver.

(6)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bistår
tilsynsmyndigheden inden for rammerne af de relevante
fællesskabsprogrammer med dokumentation, uddannelse
og finansiering af studierejser og nødvendig faglig
bistand —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Europaaftalens artikel 63, stk. 3, skal associeringsrådet inden den 31. december 1997 ved afgørelse
vedtage de nødvendige regler for gennemførelsen af
samme artikels stk. 1 og 2.

(2)

I henhold til Europaaftalens artikel 63, stk. 2, skal
begrebet »offentlig støtte« i Europaaftalens artikel 63, stk.
1, nr. iii), vurderes på grundlag af kriterier, som
udformes på basis af anvendelsen af artikel 87 i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab; begrebet
»offentlig støtte« omfatter således statsstøtte og støtte,
som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig
form, og som fordrejer eller truer med at fordreje
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, hvis støtten berører
samhandelen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Estland (statsstøtte).

(3)

Republikken Estland udpeger en national institution eller
administration til at varetage tilsynet med statsstøtteanliggender.

(1) EFT L 68 af 9.3.1998, s. 3.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Gennemførelsesbestemmelser til de statsstøttebestemmelser, der
er omhandlet i artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, i den Europaaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side, jf. samme Europaaftales
artikel 63, stk. 3, vedtages herved.
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Artikel 2
Disse gennemførelsesbestemmelser træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. januar 2002.
På associeringsrådets vegne
J. PIQUÉ I CAMPS

Formand
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GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER
til reglerne om statsstøtte i artikel 63, stk. 1, nr. iii), og stk. 2, jf. artikel 63, stk. 3, i Europaaftalen
om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på
den ene side og Republikken Estland på den anden side
TILSYNSMYNDIGHEDERNES TILSYN MED STATSSTØTTE

2. Republikken Estlands tilsynsmyndigheder underrettes om
retsakter, der indebærer vedtagelse, ophævelse eller ændring af
de i stk. 1 omhandlede forenelighedskriterier, når sådanne retsakter ikke offentliggøres, men specifikt bringes til de enkelte
medlemsstaters kendskab.

Artikel 1

Tilsynsmyndighedernes tilsyn med statsstøtte

Det Europæiske Fællesskabs (»Fællesskabets«) og Republikken
Estlands tilsynsmyndigheder fører tilsyn med statsstøtteforanstaltninger og undersøger, om de er forenelige med Europaaftalen, på grundlag af de herfor gældende procedureregler i
Fællesskabet og i Republikken Estland. Fællesskabets og Republikken Estlands tilsynsmyndighed er henholdsvis Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (»Kommissionen«) og det
estiske finansministerium.

3. Har Republikken Estland ikke senest tre måneder efter
modtagelsen af de officielle oplysninger om ændringerne gjort
indsigelse mod dem, gælder de som forenelighedskriterier, jf.
stk. 1. Gør Republikken Estland indsigelse mod ændringerne,
finder der med udgangspunkt i den indbyrdes tilnærmelse af
lovgivningerne, der tilsigtes med Europaaftalen, konsultationer
sted i associeringsrådet i henhold til artikel 7 og 8 i nærværende bestemmelser.
4. Samme princip lægges til grund i tilfælde af andre større
ændringer i Fællesskabets statsstøttepolitik.

Artikel 3
Støtte af begrænset omfang
PRAKTISKE RETNINGSLINJER FOR SAGSBEHANDLING

Artikel 2

Forenelighedskriterier

1.
Den i artikel 1 omhandlede undersøgelse af, hvorvidt støtteprogrammer og støttetildelinger er forenelige med Europaaftalen, vurderes på grundlag af kriterier, som udformes på basis
af anvendelsen af artikel 87 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, dvs. på grundlag af nuværende og fremtidig afledt ret, rammebestemmelser, retningslinjer og andre
relevante administrative retsakter, der er i kraft i Fællesskabet,
samt den retspraksis, der er fastlagt af Retten i Første Instans og
De Europæiske Fællesskabers Domstol og afgørelser truffet af
associeringsrådet i medfør af artikel 4, stk. 3.

Hvis støtteydelsen eller støtteprogrammer gælder produkter,
der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab, anvendes dette stykkes første punktum
fuldt ud, idet undersøgelsen dog ikke foretages på grundlag af
kriterier, der er udformet på basis af anvendelsen af artikel 87 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, men på
grundlag af kriterier, der er udformet på basis af anvendelsen af
statsstøttereglerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab.

Støtteprogrammer og enkelttilfælde af støtteydelse, som ikke
omfatter eksportstøtte, og som falder under den gældende
grænse i Fællesskabet for støtte af begrænset omfang (1), anses
for kun at have en ubetydelig indvirkning på konkurrencen og
handelen mellem parterne og behandles derfor ikke på
grundlag af disse bestemmelser. Denne artikel omfatter ikke
industri omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab, skibsbygning, transport eller støtte til
udgifter i forbindelse med landbrug og fiskeri.

Artikel 4
Undtagelsesbestemmelser
1. Efter Europaaftalens artikel 63, stk. 4, litra a), betragtes
Republikken Estland som et område svarende til de områder i
Fællesskabet, der er beskrevet i artikel 87, stk. 3, litra a), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
2. Tilsynsmyndighederne foretager i fællesskab en bedømmelse af den maksimale støtteintensitet og den specifikke regionale dækningsgrad for områder i Republikken Estland, hvor der
kan ydes national regionalstøtte. De forelægger et fælles forslag
for associeringsudvalget, der træffer afgørelse herom.
(1) I øjeblikket er EF-grænsen ifølge Kommissionens meddelelse om
støtte af begrænset omfang (EFT C 68 af 6.3.1996, s. 9) på
100 000 EUR i samlet støtte pr. virksomhed over en treårs periode.
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3.
Tilsynsmyndighederne kan om nødvendigt og på anmodning af Republikken Estland i fællesskab foretage en vurdering
af problemerne i forbindelse med anvendelsen af gældende
fællesskabsret vedrørende statsstøtte i Republikken Estland
under overgangen til markedsøkonomi. Vurderingen af sådanne
problemer kan ikke vedrøre sektorerne landbrug, fiskeri, kul og
stål, eller følsomme sektorer (biler, syntetiske fibre og skibsbygning), hvor der findes specifikke fællesskabsordninger. Tilsynsmyndighederne forelægger i givet fald et fælles forslag for associeringsrådet, som kan træffe en afgørelse.

KONSULTATIONSPROCEDURER OG BILÆGGELSE AF TVISTER

1.11.2002

indskrænker ikke den frihed, som den myndighed, der
modtager anmodningen, har til at træffe endelig afgørelse inden
for rammerne af bestemmelserne i Europaaftalen.
2. Det påhviler den myndighed, der modtager anmodningen,
at foretage en omhyggelig undersøgelse af de synspunkter og
forhold, der forelægges af den anmodende myndighed,
herunder de væsentlige krænkelser af vigtige interesser, som
den part, som har foranlediget anmodningen, hævdes at være
udsat for.
3. Tilsynsmyndigheder, som deltager i konsultationer på
grundlag af denne artikel, bestræber sig på — uden at deres
øvrige rettigheder og forpligtelser herved tilsidesættes — inden
for en frist på tre måneder at nå til en gensidigt acceptabel
løsning under hensyntagen til de involverede vigtige interesser.

Artikel 5
Undersøgelse af visse støtteformer
1.
Den berørte tilsynsmyndighed kan henvise støtteprogrammer og individuelle støttetildelinger — uanset om de
dækkes af rammebestemmelser og retningslinjer i Fællesskabet
eller ej — til behandling i konkurrence- og statsstøtteunderudvalget, når støttebeløbet andrager mere end 3 mio. EUR.
Underudvalget kan aflægge rapport til associeringsudvalget,
som kan vedtage de relevante afgørelser eller anbefalinger med
hensyn til, hvorvidt støtteprogrammet eller støttetildelingen er
forenelig med Europaaftalen og disse bestemmelser.
2.
Hovedsigtet med sådanne afgørelser og henstillinger er at
undgå, at der indføres beskyttelsesforanstaltninger i samhandelen som reaktion på støtteforanstaltningerne.
3.
Associeringsudvalget kan beslutte, at der skal ske en udvidelse af de i denne artikel omhandlede undersøgelsesmuligheder.

Artikel 8
Bilæggelse af tvister
1. Fører de under artikel 7 omhandlede konsultationer ikke
til en gensidigt acceptabel løsning, tages sagen efter anmodning
fra en af parterne op til behandling i konkurrence- og statsstøtteunderudvalget, der er oprettet som led i Europaaftalen, inden
for en frist på tre måneder efter anmodningens fremsættelse.
2. Fører denne udveksling af synspunkter ikke til en gensidigt tilfredsstillende løsning, eller er den i stk. 1 nævnte frist
udløbet, kan sagen indbringes for associeringsudvalget, der kan
rette passende henstillinger til løsning af problemet.
3. Disse procedurer berører ikke eventuelle indgreb i
henhold til Europaaftalens artikel 63, stk. 6. Indgreb i samhandelen bør kun finde anvendelse som sidste udvej.

Artikel 9
Artikel 6

Fortrolighed

Anmodning om information

1. For så vidt angår Europaaftalens artikel 63, stk. 7, er en
tilsynsmyndighed ikke forpligtet til at udlevere oplysninger til
den anden tilsynsmyndighed, hvis dette er forbudt i henhold til
den lovgivning, der gælder for den myndighed, som er i besiddelse af oplysningerne.

Erfarer en parts tilsynsmyndighed, at et støtteprogram eller en
individuel støttetildeling tilsyneladende krænker nogle af den
pågældende parts vigtige interesser, kan myndigheden anmode
den ansvarlige instans om information herom. Begge tilsynsmyndigheder bestræber sig under alle omstændigheder på at
holde hinanden underrettet om vigtige forhold, der kan være af
praktisk interesse for den anden part.

Artikel 7

2. Tilsynsmyndighederne hemmeligholder information, som
den anden myndighed har stillet til rådighed i fortrolighed.

GENNEMSIGTIGHED

Konsultations- og adfærdsregler
Artikel 10
1.
Mener Kommissionen eller Republikken Estlands tilsynsmyndighed, at statsstøtte, der ydes på det område, hvor den
anden myndighed er ansvarlig, i væsentlig grad påvirker dens
vigtige interesser, kan den anmode om, at der indledes konsultationer med den anden tilsynsmyndighed, og den kan således
anmode om, at den anden parts tilsynsmyndighed iværksætter
passende procedurer til afhjælpning af forholdet. Dette forhindrer ikke, at parterne kan træffe andre foranstaltninger på
grundlag af den for området gældende lovgivning, og

Støtteopgørelse
1. Som led i de relevante fællesskabsprogrammer yder
Kommissionen Republikken Estland bistand til udarbejdelse og
ajourføring, på samme grundlag som i Fællesskabet, af en
opgørelse over landets støtteprogrammer og individuelle støttetildelinger for at sikre og løbende forbedre gennemsigtigheden
heraf.

1.11.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

2.
Kommissionen sender regelmæssigt Republikken Estland
oplysninger om den dokumentation, som udarbejdes vedrørende dette emne med sigte på Fællesskabets medlemsstater.
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DIVERSE

Artikel 12
Artikel 11
Gensidig oplysning
Med henblik på større gennemsigtighed i statsstøtten sørger
parterne for regelmæssig og gensidig offentliggørelse og
udveksling af oplysninger om statsstøttepolitikken.

Administrativ bistand (sprog)
Kommissionen og Republikken Estlands tilsynsmyndighed
træffer praktiske foranstaltninger til gensidig bistand samt andre
passende tiltag, navnlig med hensyn til oversættelse.
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AFGØRELSE Nr. 2/2002, TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET, ASSOCIERINGEN MELLEM DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE
den 27. februar 2002
om ændring af afgørelse nr. 1/1998 om associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et
rådgivende paritetisk udvalg
(2002/850/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side (1), særlig
artikel 114, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Dialog og samarbejde mellem økonomiske og sociale
interessegrupper i Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland kan yde et væsentligt bidrag til udviklingen af forbindelserne mellem parterne.
Et sådant samarbejde bør etableres mellem medlemmerne af De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og
Sociale Udvalg og Republikken Estlands arbejdsmarkedsparter ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk
udvalg.
Dette indebærer, at associeringsrådets forretningsorden,
der er fastsat ved afgørelse nr. 1/1998 (2), ændres tilsvarende —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Der indsættes følgende i associeringsrådets forretningsorden:
»Artikel 15
Det Rådgivende Paritetiske Udvalg
Der nedsættes et rådgivende paritetisk udvalg, som har til
opgave at hjælpe associeringsrådet med henblik på at
fremme dialogen og samarbejdet mellem økonomiske og
sociale interessegrupper i Det Europæiske Fællesskab og
Republikken Estland. Dialogen og samarbejdet vil omfatte
alle økonomiske og sociale aspekter af forbindelserne
mellem Den Europæiske Union og Republikken Estland i
forbindelse med gennemførelsen af Europaaftalen. Det
Rådgivende Paritetiske Udvalg udtaler sig om spørgsmål,
der opstår inden for disse områder.
Artikel 16
Det Rådgivende Paritetiske Udvalg består af seks repræsentanter for De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og
Sociale Udvalg og seks repræsentanter for økonomiske og
sociale interessegrupper i Republikken Estland.

(1) EFT L 68 af 9.3.1998, s. 3.
(2) EFT L 73 af 12.3.1998, s. 17.

Det Rådgivende Paritetiske Udvalg udfører sine aktiviteter
efter høring af associeringsrådet eller — for så vidt angår
fremme af dialogen mellem de økonomiske og sociale
parter — på eget initiativ.
Medlemmerne vil blive valgt ud fra det princip, at Det
Rådgivende Paritetiske Udvalg så nøjagtigt som muligt skal
afspejle de forskellige økonomiske og sociale interessegrupper i både Det Europæiske Fællesskab og Republikken
Estland.
Det Rådgivende Paritetiske Udvalgs formandskab beklædes i
fællesskab af et medlem af De Europæiske Fællesskabers
Økonomiske og Sociale Udvalg og et medlem fra Republikken Estland.
Det Rådgivende Paritetiske Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.
Artikel 17
De Europæiske Fællesskabers Økonomiske og Sociale
Udvalg på den ene side og de estiske økonomiske og
sociale interessegrupper på den anden side afholder hver
især de udgifter til personale, rejse- og dagpenge samt til
postbesørgelse og telekommunikation, der opstår ved deres
deltagelse i udvalget eller dettes arbejdsgrupper.
Udgifterne til tolkning ved møderne og til oversættelse og
reproduktion af dokumenter afholdes af Det Økonomiske
og Sociale Udvalg bortset fra udgifter til tolkning eller oversættelse til eller fra estisk, som afholdes af de estiske økonomiske og sociale interessegrupper.
Andre udgifter i forbindelse med den praktiske tilrettelæggelse af møderne afholdes af den part, der er vært for
møderne.«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden
måned efter datoen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2002.
På associeringsrådets vegne
J. PIQUÉ I CAMPS

Formand
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AFGØRELSE Nr. 3/2002, TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET, ASSOCIERINGEN MELLEM DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE
den 27. februar 2002
om vedtagelse af de almindelige vilkår og betingelser for Republikken Estlands deltagelse i Fællesskabets programmer
(2002/851/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden
side (1), særlig artikel 108, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 108 i Europaaftalen og bilag X hertil
kan Estland deltage i Fællesskabets rammeprogrammer,
særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger
inden for en lang række områder. Efter protokollen kan
der endvidere føjes andre EF-områder til listen.

(2)

I henhold til nævnte artikel 108 fastsættes vilkårene og
betingelserne for Estlands deltagelse i disse aktiviteter af
associeringsrådet.

(3)

De specifikke betingelser, herunder de finansielle følger,
for deltagelse i hvert fællesskabsprogram bør aftales
mellem Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
og Estlands kompetente myndigheder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Estland kan deltage i alle de af Fællesskabets programmer, der
er åbne for deltagelse fra central- og østeuropæiske kandidatlande, i overensstemmelse med bestemmelserne om vedtagelse
af disse programmer.
Artikel 2
Estland yder et finansielt bidrag til Den Europæiske Unions
almindelige budget, der svarer til de specifikke programmer,
som Estland deltager i.
Artikel 3
Repræsentanter for Estland kan deltage som observatører og for
de punkter, der vedrører Estland, i de forvaltningsudvalg, der er
ansvarlige for at overvåge de programmer, som Estland
bidrager finansielt til.

(1) EFT L 68 af 9.3.1998, s. 3.

Artikel 4
For projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra
Estland gælder så vidt muligt samme betingelser, regler og
procedurer vedrørende de pågældende programmer som for
medlemsstaterne.
Artikel 5
De specifikke vilkår og betingelser, herunder finansielle bidrag,
for Estlands deltagelse i hvert enkelt program aftales mellem
Kommissionen og Estlands kompetente myndigheder. Hvis
Estland anmoder om ekstern bistand fra Fællesskabet i henhold
til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989
om økonomisk bistand til visse lande i Central- og
Østeuropa (2), kan ovennævnte specifikke vilkår og betingelser
fastsættes på grundlag af en finansieringsprotokol.
Artikel 6
Denne afgørelse gælder i en ubegrænset periode.
Den kan opsiges skriftligt af hver part med seks måneders
varsel.
Artikel 7
Senest tre år efter denne afgørelses ikrafttræden og hvert tredje
år herefter kan associeringsrådet revidere gennemførelsen af
afgørelsen på grundlag af Estlands faktiske deltagelse i et eller
flere af Fællesskabets programmer.
Artikel 8
Denne afgørelse træder i kraft på den første dag i måneden
efter associeringsrådets vedtagelse af afgørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2002.
På associeringsrådets vegne
J. PIQUÉ I CAMPS

Formand

(2) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2666/2000 (EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1).
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AFGØRELSE Nr. 4/2002, TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET, ASSOCIERINGEN MELLEM DE
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE
den 24. maj 2002
om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Estlands deltagelse i EF-programmet Fiscalis
(2002/852/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side (1), særlig
artikel 108, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)
(3)

I henhold til artikel 108 i Europaaftalen kan Estland
deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger på de
områder, der er omhandlet i bilag X.
Ifølge dette bilag kan associeringsrådet vedtage at føje
andre EF-aktivitetsområder til de i bilaget opførte.
Ifølge nævnte artikel 108 skal associeringsrådet træffe
afgørelse om vilkårene og betingelserne for Estlands
deltagelse i disse aktiviteter —

Artikel 2
Denne afgørelse anvendes, så længe programmet endnu løber.
Skulle Kommissionen imidlertid beslutte at forlænge programmets varighed uden substantielle ændringer, bliver afgørelsen
også automatisk forlænget tilsvarende, medmindre en af
parterne opsiger den.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsrådets
vedtagelse.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Estland deltager i EF-programmet Fiscalis, i det følgende
benævnt »programmet«, i henhold til de vilkår og betingelser,
der er fastsat i bilag I og II, som udgør en integrerende del af
denne afgørelse.

(1) EFT L 68 af 9.3.1998, s. 3.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2002.
På associeringsrådets vegne
J. PIQUÉ I CAMPS

Formand
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BILAG I
VILKÅR OG BETINGELSER FOR ESTLANDS DELTAGELSE I FISCALIS-PROGRAMMET
1. Som nævnt i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 888/98/EF af 30. marts 1998 om et fællesskabshandlingsprogram til forbedring af afgiftssystemerne i det indre marked (Fiscalis-programmet) (1) deltager Estland
i Fiscalis-programmet (i det følgende benævnt »programmet«) i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i
Europaaftalen eller i tillægsprotokollen, i den udstrækning fællesskabsretten på afgiftsområdet tillader det. Der gælder
således følgende betingelser for Estlands deltagelse i programaktiviteterne:
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 4 (kommunikations- og informationsudvekslingssystemer,
håndbøger og vejledninger), i den udstrækning fællesskabsretten på afgiftsområdet tillader det
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1 (udveksling af embedsmænd) og stk. 2 (seminarer),
samt artikel 6 (fælles uddannelsesinitiativer) på de deri fastsatte betingelser
— deltagelse i de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3 (multilateral kontrol), tillades ikke, da Fællesskabets
retsregler om samarbejde på dette område i henhold til direktiv 77/799/EØF (2) og forordning (EØF) nr. 218/
92 (3) kun gælder Den Europæiske Unions medlemsstater.
2. Vilkårene og betingelserne for fremlæggelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger til seminarer og udvekslinger for
estiske embedsmænd er de samme som dem, der gælder for embedsmænd fra Den Europæiske Unions 15 medlemsstaters nationale administrationer.
3. Bilag II omhandler det finansielle bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som Estland skal indbetale
ved hvert regnskabsårs begyndelse til dækning af omkostningerne ved deltagelsen i programmet fra 2001 til 2002.
Associeringsudvalget kan tilpasse bidraget, når det er nødvendigt, efter principperne i artikel 113, stk. 2, i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Estland på den anden side.
4. Repræsentanter for Estland kan deltage som observatør i Det Stående Udvalg vedrørende Administrativt Samarbejde
inden for området indirekte skatter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i beslutning nr. 888/98/EF, for så vidt angår
de punkter, der vedrører dem. Repræsentanter for Estland deltager ikke i udvalgets møder for de øvrige punkter eller
under afstemninger.
5. Den Europæiske Unions medlemsstater og Estland vil inden for rammerne af de eksisterende bestemmelser gøre alt,
hvad der står i deres magt, for at fremme den frie bevægelighed og opholdet for personer, der er berettigede i
henhold til programmet, og som rejser mellem Estland og Den Europæiske Unions medlemsstater i forbindelse med
deltagelse i aktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse.
6. Uden at dette berører Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers og De Europæiske Fællesskabers Revisionsrets
ansvar for overvågning og evaluering af programmet i overensstemmelse med beslutning nr. 888/98/EF, evalueres
Estlands deltagelse i programmet løbende på grundlag af et partnerskab mellem Estland og Kommissionen. Estland vil
forelægge Kommissionen de fornødne rapporter og medvirke ved andre særlige aktiviteter, som Fællesskabet tager
initiativ til i denne sammenhæng.
7. Det sprog, der anvendes i forbindelse med ansøgningsprocessen, kontrakter, rapporter, der skal indgives, og andre
administrative arrangementer i forbindelse med programmet, skal være et af Det Europæiske Fællesskabs officielle
sprog.
8. Fællesskabet og Estland kan bringe aktiviteterne i henhold til denne afgørelse til ophør til enhver tid med 12 måneders skriftligt varsel. Aktiviteter, der er i gang på det tidspunkt, fortsætter, indtil de er afsluttet på de i denne afgørelse
fastlagte betingelser.

(1) EFT L 126 af 28.4.1998, s. 1.
(2) EFT L 336 af 27.12.1977, s. 15. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.
(3) EFT L 24 af 1.2.1992, s. 1.
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BILAG II
ESTLANDS FINANSIELLE BIDRAG TIL FISCALIS-PROGRAMMET
1. Estlands finansielle bidrag føjes til det beløb, der hvert år er til rådighed på Den Europæiske Unions almindelige
budget til forpligtelsesbevillinger til indfrielse af Kommissionens finansielle forpligtelser i tilslutning til arbejde, der
udføres til gennemførelse og forvaltning af Fiscalis-programmet og dets drift.
2. Det finansielle bidrag er beregnet på basis af gennemsnitlige dagpenge på 146 EUR og gennemsnitlige rejsepenge på
695 EUR, som svarer til udgifterne ved deltagelse i seminarer og udvekslinger. Det anslås i den forbindelse, at Estland
gennemsnitligt vil deltage i 15 seminarer og 20 udvekslinger om året. Det finansielle bidrag kan justeres ved hvert års
begyndelse efter, i hvor mange aktiviteter Estland faktisk planlægger at deltage i løbet af året. Justeringen finder sted
ved de nødvendige indkaldelser af midler, som Estland vil modtage fra Kommissionen, jf. punkt 6.
3. Estlands bidrag er på 94 984 EUR om året, medmindre andet bestemmes på de i punkt 2 omhandlede betingelser. Af
dette beløb dækker 6 214 EUR de ekstra administrationsudgifter i forbindelse med Kommissionens forvaltning af
programmet som følge af Estlands deltagelse.
4. Estland betaler de supplerende administrative udgifter, der er omtalt under punkt 3, over landets nationale budget.
5. Estland betaler 50 % af de resterende årlige udgifter til landets deltagelse over sit nationale budget for 2001 og 60 %
for 2002.
I overensstemmelse med de særskilte Phare-programmeringsprocedurer betales de resterende 50 % via Estlands årlige
Phare-tildelinger — forudsat at der er budgetbevillinger til rådighed i 2001, 40 % for 2002. De Phare-midler, der
anmodes om, overføres til Estland på basis af et særskilt finansieringsmemorandum. Disse midler udgør sammen med
den del, der hentes fra Estlands statsbudget, Estlands nationale bidrag, hvorfra det foretager betalinger efter Kommissionens årlige indkaldelse af midler.
6. Finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (1) finder anvendelse, bl.a. hvad angår forvaltningen af Estlands bidrag.
Ved denne afgørelses ikrafttræden sender Kommissionen Estland en eller flere indkaldelser af midler svarende til
landets bidrag til dækningen af udgifterne til indeværende års aktiviteter. Bidraget vil blive udtrykt i euro og skal
indbetales til en af Kommissionens bankkonti i euro.
Estland indbetaler sit bidrag i overensstemmelse med indkaldelsen af midler:
— for den del, der finansieres over det nationale budget, senest tre måneder efter, at indkaldelsen af midler er afsendt
— for den del, der finansieres via Phare, senest 30 dage efter, at de tilsvarende Phare-midler er afsendt til landet.
Enhver forsinkelse med betalingen af bidraget vil medføre, at Estland skal betale renter af det udestående beløb fra
forfaldsdagen. Rentesatsen svarer til den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro
i den måned, hvor forfaldsdatoen ligger, forhøjet med 1,5 procentpoint.
7. Dagpengene til alle deltagere i programmet beregnes af Kommissionen fra land til land. Estland får ved hvert års
begyndelse udbetalt et første budgetforskud fra Kommissionen. Der kan udbetales et andet forskud midt på året
afhængigt af, i hvilket omfang Estland faktisk deltager i programaktiviteterne og af den forventede deltagelse i resten
af året. Den relevante estiske instans anvender disse forskud til at betale rejsehjemmel og dagpenge til de estiske deltagere.
8. Rejse- og opholdsudgifterne for repræsentanter og eksperter fra Estland i forbindelse med deltagelse som observatører
i arbejdet i det i punkt 4 i bilag I nævnte udvalg refunderes af Kommissionen på samme grundlag som for Den Europæiske Unions medlemsstater.

(1) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 29. oktober 2002
om Det Europæiske Fællesskabs holdning til tilpasningen til den tekniske udvikling af regulativ nr.
3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 og 113 vedtaget af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa
(2002/853/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets afgørelse 97/836/EF af 27.
november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af
overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for
Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller
benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne
forskrifter (1), særlig artikel 4, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Når et forslag om tilpasning af et regulativ vedtaget af
FN's Økonomiske Kommission for Europa, der er knyttet
som bilag til den reviderede overenskomst af 1958, og
som forpligter Fællesskabet i medfør af bestemmelserne i
bilag II til afgørelse 97/836/EF, kommer til afstemning i
Den Administrative Komité, der blev nedsat i medfør af
bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, i nævnte overenskomst, fastlægges Kommissionens stemmeafgivelse i
overensstemmelse med proceduren for teknisk tilpasning
af direktiverne om typegodkendelse af motorkøretøjer.
Under hensyntagen til den opnåede erfaring og den
tekniske udvikling bør der nu foretages en tilpasning af
kravene i forbindelse med visse bestanddele eller kendetegn, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 3, 7, 14,
16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105
og 113.

(1) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(3)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning
til den Tekniske Udvikling, der blev nedsat ved Rådets
direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (2), senest
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/116/EF (3) —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Det Europæiske Fællesskab stemmer for de i bilaget nævnte
dokumenter ved afstemningen på mødet i Den Administrative
Komité, som afholdes den 12. november 2002 i anledning af
det 128. møde i »Arbejdsgruppen for Konstruktion af Køretøjer« under FN's Økonomiske Kommission for Europa eller, i
givet fald, når de kommer til afstemning på et senere møde.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2002.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(2) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.
(3) EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1.

L 299/54

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1.11.2002

BILAG
Det Europæiske Fællesskabs stemmeafgivning drejer sig om følgende dokumenter:
Regulativ no 3

TRANS/WP.29/2002/51

Regulativ no 48

TRANS/WP.29/2002/56

Regulativ no 7

TRANS/WP.29/2002/52

Regulativ n 50

TRANS/WP.29/2002/57

Regulativ no 14

TRANS/WP.29/2002/69

Regulativ no 16

TRANS/WP.29/2002/70

Regulativ n 67

TRANS/WP.29/2002/72

Regulativ no 23

TRANS/WP.29/2002/53

Regulativ n 75

TRANS/WP.29/2002/45/Rev.1

Regulativ n 77

TRANS/WP.29/2002/58

Regulativ n 87

TRANS/WP.29/2002/59

Regulativ n 91

TRANS/WP.29/2002/60

Regulativ n 105

TRANS/WP.29/2002/75

Regulativ n 113

TRANS/WP.29/2002/61

Regulativ no 34

TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Regulativ no 37

TRANS/WP.29/2002/54

Regulativ no 38

TRANS/WP.29/2002/55

Regulativ no 43

TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1

o
o
o
o
o
o
o
o
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2000/728/EF af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for
behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 293 af 22. november 2000)
Side 18, artikel 1, stk. 1:
i stedet for: »For enhver ansøgning om tildeling af et mærke skal der betales et gebyr til dækning af omkostningerne ved
ansøgningens behandling.«
læses:
»For enhver ansøgning om tildeling af et mærke skal der betales et gebyr i relation til omkostningerne ved
ansøgningens behandling.«
Artikel 1, stk. 3:
i stedet for: »For SMV samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande nedsættes det årlige gebyr med 25 %.
Begge nedsættelser er kumulative og gælder også for minimums- og maksimumsbeløbet.«
læses:
»For SMV samt for fabrikanter og tjenesteudbydere i udviklingslande nedsættes ansøgningsgebyret med 25 %.
Begge nedsættelser er kumulative og gælder også for minimums- og maksimumsbeløbet.«
Artikel 2, stk. 2:
i stedet for: »Det årlige gebyr gælder for en periode på 12 måneder fra datoen for tildeling af miljømærket til ansøgeren.«
læses:
»Den periode, som gebyret dækker, påbegyndes på tidspunktet for tildeling af miljømærket til ansøgeren.«
Side 19, artikel 3:
i stedet for: »Hverken ansøgningsgebyret eller det årlige gebyr omfatter nogen del af omkostningerne ved en prøvning og
en verifikation, som måtte være nødvendig i forbindelse med produkter, for hvilke der er indgivet ansøgninger. Ansøgerne afholder selv omkostningerne ved en sådan prøvning og verifikation.«
læses:
»Hverken ansøgningsgebyret eller det årlige gebyr omfatter udgifter til den prøvning og verifikation, der
måtte være nødvendig for produkter, der er genstand for ansøgninger. Ansøgerne afholder selv omkostningerne ved en sådan prøvning og verifikation.«
Artikel 5:
i stedet for: »Fællesskabets
procedure, der
læses:
»Fællesskabets
procedure, der

vedtagelse eller revision af EF-miljømærkeproduktgrupper i overensstemmelse med den
er fastsagt i artikel 6 …«.
vedtagelse eller revision af EF-miljømærkeproduktgrupper i overensstemmelse med den
er fastsat i artikel 6 …«.
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