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

RÅDET FÆLLES HOLDNING
af 19. december 2002
vedrørende ophævelse af restriktive foranstaltninger over for »União Nacional para a Independência Total de Angola« (UNITA) og om ophævelse af fælles holdning 97/759/FUSP og 98/425/
FUSP
(2002/991/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15, og

(5)

Det er nødvendigt, at Fællesskabet tager skridt til at
gennemføre de påkrævede foranstaltninger —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 18. oktober 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1439 (2002) om ophævelse af de rejserestriktioner,
der blev pålagt ved resolution 1127 (1997).

(2)

Den 9. december 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1448 (2002) om ophævelse af de sanktioner, der
blev pålagt ved resolution 864 (1993), 1127 (1997) og
1173 (1998).

(3)

Rådets ser positivt på de skridt, der er taget af Angolas
regering og UNITA i retning af fuld gennemførelse af
»Acordos de Paz«, Lusaka-protokollen, aftalememorandummet af 4. april 2002, de relevante resolutioner fra
FN's Sikkerhedsråd, erklæringen fra Angolas regering af
19. november 2002 om fredsprocessen og afslutningen
af arbejdet i den fælles kommission, som det kommer til
udtryk i den fælles kommissions erklæring, der blev
undertegnet den 20. november 2002.

(4)

Rådets fælles holdning 97/759/FUSP af 30. oktober
1997 vedrørende Angola med henblik på at tilskynde
»União Nacional para a Independência Total de Angola«
(UNITA) til at opfylde sine forpligtelser i fredsprocessen (1) og Rådets fælles holdning 98/425/FUSP af 3.
juli 1998 vedrørende restriktive foranstaltninger over for
União Nacional para a Independência Total de Angola
(UNITA) (2) bør derfor ophæves.

(1) EFT L 309 af 12.11.1997, s. 8.
(2) EFT L 190 af 4.7.1998, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
Rådets fælles holdning 97/759/FUSP og 98/425/FUSP ophæves.
Artikel 2
Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.
Artikel 3
Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Rådets vegne
L. ESPERSEN

Formand
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RÅDETS FÆLLES HOLDNING
af 19. december 2002
om forbud mod import af uslebne diamanter fra Sierra Leone
(2002/992/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Efter vedtagelsen den 19. december 2001 af De Forenede
Nationers Sikkerhedsråds resolution 1385 (2001) om
forlængelse indtil den 5. december 2002 af de foranstaltninger, der blev fastlagt ved resolution 1306 (2000) om
forbud mod direkte eller indirekte import af alle uslebne
diamanter fra Sierra Leone for en foreløbig periode på
18 måneder, idet dog import af uslebne diamanter, for
hvilke Sierra Leones regering har udstedt oprindelsescertifikat, er undtaget fra dette forbud, vedtog Rådet fælles
holdning 2000/22/FUSP (1), der udløb den 5. december
2002.
De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 4.
december 2002 resolution 1446 (2002), i henhold til
hvilken de i resolution 1306 (2000) fastlagte foranstaltninger forbliver i kraft i endnu en periode på seks
måneder fra den 5. december 2002. Der bør derfor
vedtages en ny fælles holdning.
Det er nødvendigt, at Fællesskabet tager skridt til at
gennemføre de påkrævede foranstaltninger —

Artikel 2
Uslebne diamanter, der er kontrolleret af Sierra Leones regering
gennem ordningen med oprindelsescertifikater i overensstemmelse med punkt 5 i resolution 1306 (2000), er fortsat
undtaget fra den i artikel 1 omhandlede foranstaltnings anvendelsesområde.
Artikel 3
Denne fælles holdning vil blive fulgt op efter behov.
Artikel 4
Denne fælles holdning får virkning på dagen for vedtagelsen.
Den finder anvendelse fra den 5. december 2002.
Den udløber den 5. juni 2003.
Artikel 5
Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
Direkte eller indirekte import til Fællesskabet af alle uslebne
diamanter fra Sierra Leone forbydes på de betingelser, der er
fastlagt i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution
1306 (2000), 1385 (2001) og 1446 (2002).

(1) EFT L 10 af 12.1.2002, s. 81.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Rådets vegne
L. ESPERSEN

Formand
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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2285/2002
af 10. december 2002
om beskyttelsesforanstaltninger i henhold til AVS-EF-partnerskabsaftalen og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 3705/90
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Såfremt en medlemsstat anmoder Kommissionen om
anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 8
i bilag V til Cotonou-aftalen, og hvis Kommissionen beslutter
ikke at anvende beskyttelsesforanstaltninger, underretter den
Rådet og medlemsstaterne derom inden for en frist på tre
arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af medlemsstatens
anmodning.

Det er nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser
for iværksættelsen af de beskyttelsesklausuler, der er foreskrevet i kapitel 1 i bilag V til AVS-EF-partnerskabsaftalen, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, i det
følgende benævnt »Cotonou-aftalen« (1), så Fællesskabet
og medlemsstaterne kan overholde de forpligtelser, de
har indgået i så henseende.

Medlemsstaterne forsyner Kommissionen med de oplysninger,
der er nødvendige for at retfærdiggøre deres anmodning om
anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.

Bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 3705/90
af 18. december 1990 om beskyttelsesforanstaltninger i
henhold til fjerde AVS/EØF-konvention (2) bør derfor
ændres, så de henviser til Cotonou-aftalen.

I så fald underretter Kommissionen AVS-staterne derom og
meddeler dem, at der indledes konsultationer som omhandlet i
artikel 9, stk. 1, i bilag V til Cotonou-aftalen.

Med denne forordning bliver forordning (EØF) nr. 3705/
90 forældet og bør derfor ophæves.
Når det undersøges, om der skal træffes en beskyttelsesforanstaltning, bør der tages hensyn til de forpligtelser,
der er fastsat i artikel 8, stk. 3 og 4, samt artikel 9 og
11 i bilag V til Cotonou-aftalen.
Procedurerne vedrørende de beskyttelsesklausuler, der er
foreskrevet i traktaten og i forordningerne om de fælles
markedsordninger for landbrugsvarer, finder ligeledes
anvendelse.
I medfør af Cotonou-aftalen er det også nødvendigt at
fastsætte særlige bestemmelser vedrørende de almindelige regler, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr.
3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning (3) —

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EFT L 358 af 21.12.1990, s. 4.
(3) EFT L 349 af 31.12.1994, s. 53. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2474/2000 (EFT L 286 af 11.11.2000, s. 1).

Hvis Kommissionen beslutter ikke at anvende beskyttelsesforanstaltninger, kan enhver medlemsstat indbringe denne afgørelse
for Rådet inden for en frist på ti arbejdsdage fra meddelelsen af
den pågældende afgørelse.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden
for en frist på 20 arbejdsdage fra afslutningen af konsultationerne med AVS-staterne.
2. Såfremt Kommissionen på anmodning af en medlemsstat
eller på eget initiativ fastslår, at der bør anvendes beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 8 i bilag V til Cotonouaftalen:
— underretter den straks medlemsstaterne herom eller, hvis
det sker efter anmodning fra en medlemsstat, inden for en
frist på tre arbejdsdage fra modtagelsen af denne anmodning
— hører den et udvalg sammensat af repræsentanter for
medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand
— underretter den samtidig AVS-staterne derom og meddeler
dem, at der indledes konsultationer som omhandlet i artikel
9, stk. 1, i bilag V til Cotonou-aftalen
— giver den samtidig AVS-staterne alle de oplysninger, der er
nødvendige for disse konsultationer.
3. Konsultationerne med AVS-staterne betragtes under alle
omstændigheder som afsluttet ved udløbet af en frist på 21
dage efter den i stk. 1, fjerde afsnit, eller i stk. 2, tredje led,
omhandlede meddelelse.
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Ved afslutningen af konsultationerne eller i givet fald ved
udløbet af nævnte frist på 21 dage kan Kommissionen, såfremt
intet andet arrangement har kunnet indgås, efter høring af det i
stk. 2, andet led, omhandlede udvalg beslutte at træffe passende
foranstaltninger til iværksættelse af artikel 8 i bilag V til
Cotonou-aftalen.
4.
Den i stk. 3 omhandlede afgørelse meddeles straks Rådet,
medlemsstaterne og AVS-staterne.
Den anvendes straks.
5.
Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens afgørelse, som omhandlet i stk. 3, for Rådet inden for en frist på ti
arbejdsdage fra modtagelsen af meddelelsen af afgørelsen.
6.
Såfremt Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse
inden for en frist på ti arbejdsdage fra afslutningen af konsultationerne med AVS-staterne eller i givet fald efter udløbet af
fristen på 21 dage, kan enhver medlemsstat, der har indbragt
sagen for Kommissionen i henhold til stk. 2, indbringe sagen
for Rådet.
7.
I de i stk. 5 og 6 nævnte tilfælde kan Rådet med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for en frist på 20
arbejdsdage.

21.12.2002

Kommissionens afgørelse meddeles Rådet og medlemsstaterne.
3. Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens afgørelse for Rådet efter den i artikel 1, stk. 5, fastsatte fremgangsmåde.
Den i artikel 1, stk. 7, fastsatte fremgangsmåde finder anvendelse.
Såfremt Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden
for den i stk. 2 nævnte frist, kan enhver medlemsstat, der har
indbragt sagen for Kommissionen, indbringe sagen for Rådet
efter fremgangsmåden i første og andet afsnit.
Denne artikel er ikke til hinder for de konsultationer, der er
omhandlet i artikel 9, stk. 1, i bilag V til Cotonou-aftalen.
Artikel 3
Denne forordning er ikke til hinder for anvendelsen af forordningerne om de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, de heraf følgende administrative bestemmelser på
fællesskabsplan eller nationalt plan eller de særlige ordninger,
der er vedtaget i medfør af traktatens artikel 308, og som finder
anvendelse på forarbejdede landbrugsprodukter.

Artikel 2
1.
Når særlige omstændigheder gør sig gældende i henhold
til artikel 9, stk. 3, i bilag V til Cotonou-aftalen, kan Kommissionen træffe øjeblikkelige beskyttelsesforanstaltninger eller
bemyndige en medlemsstat dertil.
2.
Modtager Kommissionen en anmodning fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter
modtagelsen af anmodningen.

Artikel 4
Forordning (EØF) nr. 3705/90 ophæves.
Artikel 5
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 10. december 2002.
På Rådets vegne
P. S. MØLLER
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2286/2002
af 10. december 2002
om ordninger for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i
AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1706/98
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(6)

Af hensyn til forenkling og gennemsigtighed bør der i et
bilag opstilles en fuldstændig liste over de pågældende
produkter og de særlige importbestemmelser, der er
gældende for dem, med henvisninger til toldkontingenter, toldlofter eller referencemængder i et særskilt
bilag.

(7)

Der har traditionelt været handelsstrømme fra AVSstaterne til de franske oversøiske departementer, og der
bør derfor opretholdes foranstaltninger, der begunstiger
indførsel af visse varer med oprindelse i AVS-staterne til
de franske oversøiske departementer til dækning af det
lokale forsyningsbehov for disse varer, også i forarbejdet
stand. Der bør også åbnes mulighed for at ændre
adgangen til markederne for de produkter med oprindelse i AVS-staterne, der er omhandlet i bilag V til
Cotonou-aftalen, navnlig på baggrund af disse departementers økonomiske udviklingsbehov.

(8)

Selv om de toldmæssige fordele, der følger af bilag V til
Cotonou-aftalen, beregnes på grundlag af de satser, som
er fastsat i den fælles toldtarif og i overensstemmelse
med de gældende regler herfor, bør de beregnes på
grundlag af den autonome toldsats, hvis satsen for de
pågældende produkter er lavere end den bundne sats.

(9)

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets forordning 1999/468/EF af 28.
juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen (3).

(10)

Det bør præciseres, at de regler vedrørende beskyttelsesforanstaltninger, der er indeholdt i Rådets forordning
(EF) nr. 2285/2002 om beskyttelsesforanstaltninger i
henhold til AVS-EF-partnerskabsaftalen og om ophævelse
af forordning (EØF) nr. 3705/90 (4), anvendes på de
produkter, der er omfattet af denne forordning.

(11)

Eftersom denne forordning erstatter Rådets forordning
(EF) nr. 1706/98 af 20. juli 1998 om ordningen for
landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse
af forordning (EØF) nr. 715/90 (5), bør denne forordning
ophæves.

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

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indtil EF-medlemsstaternes og AVS-staternes ratificering
af AVS-EF-partnerskabsaftalen, som blev undertegnet i
Cotonou den 23. juni 2000, i det følgende benævnt
»Cotonou-aftalen« (1), anvendes aftalen i første omgang
ved hjælp af AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2000
af 27. juli 2000 om overgangsforanstaltninger, der skal
gælde fra den 2. august 2000 indtil AVS-EF-partnerskabsaftalens ikrafttræden (2).

For at lette overgangen til de nye handelsordninger,
herunder især de økonomiske partnerskabsaftaler, bør de
ikke-gensidige handelspræferencer, der anvendes under
den fjerde AVS-EF-konvention, opretholdes i den forberedende periode indtil den 31. december 2007 for alle
AVS-stater på de betingelser, der er fastsat i bilag V til
Cotonou-aftalen.

Hvad angår landbrugsprodukter med oprindelse i AVSstaterne, som er opført i bilag I til traktaten eller underlagt særlige regler som følge af gennemførelsen af den
fælles landbrugspolitik, indebærer artikel 1, litra a), i
bilag V til Cotonou-aftalen en mere fordelagtig behandling end den, der indrømmes tredjelande, som nyder
godt af mestbegunstigelsesklausulen for de samme
produkter.

I erklæring XXII til Cotonou-aftalen om landbrugsprodukter, der er omhandlet i artikel 1, litra a), i bilag V,
erklærede EF, at det vil træffe alle de foranstaltninger, der
er nødvendige for at sikre, at de tilsvarende landbrugsforordninger vedtages i god tid.

Det bør specificeres, at de fordele, der følger af bilag V
til Cotonou-aftalen, kun indrømmes produkter, som er i
overensstemmelse med bilagets protokol 1 om definition
af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og
metoder for administrativt samarbejde.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EFT L 195 af 1.8.2000, s. 46.

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(4) Se side 3 i denne Tidende.
(5) EFT L 215 af 1.8.1998, s. 12.
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Eftersom denne forordning implementerer internationale
forpligtelser, som EF allerede har indgået, træder forordningen i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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5. Hvis en AVS-stat ikke er i stand til at levere den årlige
tildeling under kvote 18 som omhandlet i bilag II som følge af
en konstateret eller forventet nedgang i udførslen på grund af
naturbegivenheder som f.eks. tørke og cykloner eller dyresygdomme, og hvis den ikke ønsker at gøre brug af muligheden
for leverancer i det igangværende eller det følgende år, kan der,
hvis den pågældende medlemsstat fremsætter anmodning
herom hvert år senest den 1. september foretages en omfordeling af de pågældende mængder mellem de øvrige berørte
stater, dog højest 52 100 tons udtrykt i udbenet kød.
Der træffes beslutning om anmodninger om omfordeling efter
den procedure, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Artikel 1
Omfang
1.
Denne forordning anvendes på import af produkter med
oprindelse i de AVS-stater, der har undertegnet Cotonouaftalen.
2.
Oprindelsesreglerne for de produkter, der er omhandlet i
stk. 1, er fastsat i protokol 1 i bilag V til Cotonou-aftalen.

6. Toldkontingenterne K9, K10, K13a, K13b, K14, K15, K16
og K17, der er omhandlet i bilag I og II, forvaltes efter artikel
308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.
7. Hvis indførslen til Fællesskabet af varer henhørende under
KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10
og 1602 90 61 med oprindelse i en AVS-stat i løbet af et år
overstiger en mængde, der svarer til indførslen til Fællesskabet i
det år i perioden 1969-1974, hvori indførslen til Fællesskabet
af varer med den pågældende oprindelse var størst, med tillæg
af en årlig vækstrate på 7 %, suspenderes toldfritagelsen helt
eller delvis for varer med den pågældende oprindelse.

3.
Landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne
importeres under ordningerne i bilag I til denne forordning i
overensstemmelse med de særlige ordninger i bilag II.
Artikel 3
De franske oversøiske departementer
Artikel 2
Særlige bestemmelser om visse produkter i bilag I
1.
Hvad angår de toldlofter og referencemængder, der
henvises til i bilag II, anvendes bestemmelserne i artikel 308d i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993
om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1).
2.
Hvis toldloftet i bilag II nås i kalenderårets løb, kan
Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 7, stk. 2,
vedtage en forordning, ved hvilken der indtil kalenderårets
udgang sker genindførelse af de toldsatser, der er gældende for
tredjelande for import af de pågældende produkter. De
gældende toldsatser nedsættes med 50 %.
3.
Hvis importen af et produkt i løbet af et kalenderår overstiger referencemængden som omhandlet i bilag II, kan
Kommissionen træffe en beslutning efter proceduren i artikel
7, stk. 2, om fastsættelse af et toldloft for importen svarende til
referencemængden under hensyn den årlige handelsopgørelse
for dette produkt.
4.
Ved henvisning til denne artikel anvendes den toldnedsættelse, der er omhandlet i bilag I, ikke, når EF for at opfylde sine
forpligtelser ifølge Uruguay-runden anvender tillægstold.
(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 444/2002 (EFT L 68 af 12.3.2002, s. 11).

1. Med forbehold af stk. 3 og 4 lægges der ikke told på
produkter med KN-kode 0102, 0102 90, 0102 90 05,
0102 90 21,
0102 90 29,
0102 90 41,
0102 90 49,
0102 90 51,
0102 90 59,
0102 90 61,
0102 90 69,
0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95,
0206 29 91,
0709 90 60,
0712 90 19,
0714 10 91,
0714 90 11 og 1005 90 00 med oprindelse i AVS-staterne eller
de oversøiske lande og territorier ved import til de franske
oversøiske departementer, hvis de er bestemt for anvendelse i
de oversøiske departementer og overgår til omsætning her.
2. Der anvendes ingen told ved direkte import af ris henhørende under KN-kode 1006, med undtagelse af ris til udsæd
henhørende under KN-kode 1006 10 10, til det franske oversøiske departement Réunion.
3. Hvis importen til de franske oversøiske departementer af
majs med oprindelse i AVS-staterne eller de oversøiske lande
og territorier overstiger 25 000 tons i løbet af et kalenderår, og
hvis disse indførsler fremkalder eller giver risiko for alvorlige
forstyrrelser på disse markeder, træffer Kommissionen efter
anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ de nødvendige foranstaltninger.
Enhver medlemsstat kan indbringe den af Kommissionen trufne
foranstaltning for Rådet inden for en frist på tre arbejdsdage
efter meddelelsen derom.
Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden
for en måned.
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4.
Toldfritagelsen for produkter fra de franske oversøiske
departementer henhørende under KN-kode 0714 10 91 og
0714 90 11 gælder for et årligt kontingent på 2 000 tons.
5.
Den told, der er fastsat efter artikel 10, stk. 1, i Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles
markedsordning for korn (1), anvendes ikke ved import til det
oversøiske departement Réunion af en årlig mængde hvedeklid
på 8 000 tons henhørende under KN-kode 2302 30 med
oprindelse i AVS-staterne.

L 348/7

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til en måned.
3. Komitéerne skal ændre deres forretningsorden i overensstemmelse hermed.

Artikel 7
Artikel 4
Toldpræferencer
Toldpræferencerne i denne forordning beregnes på grundlag af
satserne for den autonome told, hvor denne told for de pågældende produkter er lavere end den bundne told, som er fastsat i
den fælles toldtarif.

Artikel 5
Gennemførelsesbestemmelser
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne
forordning vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2, eller
eventuelt efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

Toldkodeksudvalget
1. Kommissionen bistås om nødvendigt af Toldkodeksudvalget, som er nedsat ved artikel 248a i Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks (4).
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes
til tre måneder.
3. Udvalget skal ændre sin forretningsorden i overensstemmelse hermed.

Artikel 8
Beskyttelsesforanstaltninger

Artikel 6

Rådets forordning (EF) nr. 2285/2002 anvendes på de
produkter, der er omfattet af nærværende forordning.

Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af den forvaltningskomité for korn,
der er nedsat ved artikel 22 i forordning (EØF) nr. 1766/92
eller af de forvaltningskomitéer, der er nedsat ved forordningerne om de fælles markedsordninger for de pågældende
produkter.

Artikel 9
Ophævelse
Kommissionens forordning (EF) nr. 1706/98 ophæves.

For de landbrugsprodukter, der falder ind under Rådets forordning (EØF) nr. 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til traktaten (2),
og for de landbrugsprodukter, som ikke falder ind under en
fælles markedsordning, bistås Kommissionen af den forvaltningskomité for humle, der er nedsat ved artikel 20 i Rådets
forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles
markedsordning for humle (3).
(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1666/2000 (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1).
(2) EFT L 151 af 30.6.1968, s. 16. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1272/2002 (EFT L 184 af 13.7.2002, s. 7).
(3) EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1514/2001 (EFT L 201 af 26.7.2001, s. 8).

Artikel 10
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(4) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 af
12.12.2000, s. 17).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2002.
På Rådets vegne
P. S. MØLLER

Formand
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BILAG I
Liste over produkter, som er omfattet af den ordning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3
KN-kode:

Af hensyn til forenkling er produkterne opstillet i en tabel.

Varebeskrivelse:

Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelserne for at være
vejledende, idet anvendelsen af toldpræferenceordningen bestemmes af KN-koden. I de tilfælde, hvor
der er anført ex KN-koder, bestemmes toldpræferencerne ved at sammenholde KN-koden med varebeskrivelsen.

Kolonne C:

Produkter, der er omfattet af fuldstændig toldfritagelse.

Kolonne D:

Produkter, for hvilke tolden nedsættes med 16%.

Kolonne E:

Produkter, for hvilke "værditolden" nedsættes med 100%.

Kolonne F:

Produkter, der er omfattet af toldkontingenter, toldlofter eller referencemængder og bestemmelser,
som er angivet i bilag II.

Kolonne G:

Forklaringer til de bogstaver, der er anvendt i denne kolonne:
— a angiver, at produkterne er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 2
— b angiver, at produkterne er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 3
— c angiver, at produkterne er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 4
— d angiver, at produkterne er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 5
— e angiver, at produkterne er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 6.

Kolonne H:

Mestbegunstigelsestolden nedsættes med beløbet i EUR/t eller med den angivne procentsats.

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

E

F

G

x

Q18

d

0102 90 21

x

Q18

d

0102 90 29

x

Q18

d

0102 90 41

x

Q18

d

0102 90 49

x

Q18

d

0102 90 51

x

Q18

d

0102 90 59

x

Q18

d

0102 90 61

x

Q18

d

0102 90 69

x

Q18

d

0102 90 71

x

Q18

d

0102 90 79

x

Q18

d

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

0102

Hornkvæg, levende

0102 90 05

Andre dyr end racerene avlsdyr

C

D

x

0103

Svin, levende

0103 91 10

Tamsvin, af vægt under 50 kg

x

0103 92 11

Søer, som har faret mindst en gang, og som vejer 160 kg eller derover

x

0103 92 19

Tamsvin, andre varer

x

0104

Får og geder, levende

0104 10 30

Lam (dyr et år og derunder)

Q1

0104 10 80

Andre får

Q1

H
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C

D

E

F

G

0104 20 10

Racerene avlsgeder

0104 20 90

Andre geder

0105

Fjerkræ, levende

0106

Andre dyr, levende

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

x

Q18

d

0202

Kød af hornkvæg, frosset

x

Q18

d

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

0203 11 10

Hele og halve kroppe af tamsvin, fersk eller kølet

Q7

0203 12 11

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, fersk eller kølet, af tamsvin

Q7

0203 12 19

Bov og stykker deraf, ikke udbenet, fersk eller kølet, af tamsvin

Q7

0203 19 11

Forende og stykker deraf, fersk eller kølet, af tamsvin

Q7

0203 19 13

Kam og stykker deraf, fersk eller kølet, af tamsvin

Q7

0203 19 15

Brystflæsk og stykker deraf, fersk eller kølet, af tamsvin

Q7

Kød af tamsvin, udbenet, fersk eller kølet (bortset fra udskåret mørbrad)

Q7

0203 19 59

Kød af tamsvin, ikke udbenet, fersk eller kølet

Q7

0203 21 10

Hele og halve kroppe af tamsvin, frosset

Q7

0203 22 11

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, frosset, af tamsvin

Q7

0203 22 19

Bov og stykker deraf, ikke udbenet, frosset, af tamsvin

Q7

0203 29 11

Forender og stykker deraf, frosset, af tamsvin

Q7

0203 29 13

Kam og stykker deraf, frosset, af tamsvin

Q7

0203 29 15

Brystflæsk og stykker deraf, frosset, af tamsvin

Q7

Udbenet kød af tamsvin, frosset (bortset fra udskåret mørbrad)

Q7

Kød af tamsvin, ikke udbenet, frosset

Q7

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

0203 29 59

x

Q1

x

x

H
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C

D

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

E

F

G

X

Tamfår

Q2

Andre

Q1

0205

Hestekød, fersk eller kølet

0206

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg m.m.

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv, fersk eller kølet, af hornkvæg

x

Q18

d

0206 29 91

Nyretap og mellemgulv, frosset, af hornkvæg

x

Q18

d

0206 80 91

Af heste, æsler, mulæsler og muldyr, fersk eller kølet

x

0206 90 91

Af heste, æsler, mulæsler og muldyr, frosset

x

0207

Kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ m.m.

0208

Kød og spiseligt slagteaffald, af kanin

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet m.m.

0209 00 11

Svinespæk, fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

Q7

0209 00 19

Svinespæk, tørret eller røget

Q7

0209 00 30

Andet fedt af svin

Q7

0209 00 90

Fedt af fjerkræ

0210

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet eller i lage m.m.

0210 11 11

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 11 19

Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 11 31

Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 11 39

Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 11 90

Bov og stykker deraf, ikke udbenet, af andre svin end tamsvin, saltet, i saltlage,
tørret eller røget

0210 12 11

Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 12 19

Brystflæsk og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 12 90

Bov og stykker deraf, af andre svin end tamsvin, saltet, i saltlage, tørret eller
røget

0210 19 10

Baconsider eller spencers, af tamsvin, saltet eller i saltlage

x

Q3
x

x

x

x

Q7

H
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F

0210 19 20

3/4 sider eller midterstykker, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 19 30

Forende og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 19 40

Kam og stykker deraf, af tamsvin, saltet eller i saltlage

Q7

0210 19 51

Andre varer af udbenet kød af tamsvin, saltet eller i lage

Q7

0210 19 59

Andre varer af ikke udbenet kød af tamsvin, saltet eller i lage

Q7

0210 19 60

Forende og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 19 70

Kam og stykker deraf, af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 19 81

Udbenet kød af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 19 89

Ikke udbenet kød af tamsvin, tørret eller røget

Q7

0210 19 90

Kød af andre svin end tamsvin

0210 20

Ikke udbenet kød af hornkvæg

0210 21 00

Kød af primater

x

0210 92 00

Kød af hvaler, delfiner og marsvin, manater og dygonger

x

0210 93 00

Kød af krybdyr

x

0210 99 10

Hestekød, saltet, i saltlage eller tørret

x

0210 99 21

Ikke udbenet kød

0210 99 29

G

x
x

Q18

d

x

Tamfår

Q2

Andre arter

Q1

Udbenet kød af får og geder

x

Tamfår

Q2

Andre arter

Q1

0210 99 31

Rensdyrkød

x

0210 99 39

Andet kød

x

0210 99 41

Lever af tamsvin

Q7

0210 99 49

Andet slagteaffald af tamsvin

Q7

0210 99 51

Nyretappe af hornkvæg

0210 99 59

Andet slagteaffald af hornkvæg

x

0210 99 60

Slagteaffald af får og geder

x

0210 99 71

Lever af overfedede gæs eller ænder ("foie gras"), saltet eller i saltlage

x

0210 99 79

Andre varer af fjerkrælever

x

x

Q18

d

H
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0210 99 80

Andre varer af spiseligt slagteaffald

0210 99 90

Spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret

0402

Mælk og fløde, koncentreret

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt m.m.

0403 10 11

Yoghurt

L 348/13
C

D

E

F

G

x

Q18

d

x

x
x
Q5

x

0403 10 13

x

0403 10 19

x

0403 10 31

x

0403 10 33

x

0403 10 39

x

0403 10 51

x

0403 10 53

x

0403 10 59

x

0403 10 91

x

0403 10 93

x

0403 10 99

x

0403 90 11

Andre varer

x

0403 90 13

x

0403 90 19

x

0403 90 31

x

0403 90 33

x

0403 90 39

x

0403 90 51

x

0403 90 53

x

0403 90 59

x

0403 90 61

x

0403 90 63

x

0403 90 69

x

0403 90 71

x

0403 90 73

x

0403 90 79

x

0403 90 91

x

0403 90 93

x

0403 90 99

x

H
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G

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker m.m.

x

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer

x

0406

Ost og ostemasse

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

0407 00 11

Af kalkuner eller gæs, til udrugning

x

0407 00 19

Af andet fjerkræ, til udrugning

x

0407 00 30

Fjerkrææg, i andre tilfælde

x

0407 00 90

Andre æg

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske m.m., også tilsat sukker
eller andre sødemidler

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede, egnede til menneskeføde

x

0408 19 81

Æggeblommer, flydende, egnede til menneskeføde

x

0408 19 89

Æggeblommer i andre tilfælde, frosne eller på anden måde konserverede,
egnede til menneskeføde

x

0408 91 80

Fugleæg, tørrede, egnede til menneskeføde

x

0408 99 80

Fugleæg i andre tilfælde, egnede til menneskeføde

x

0409

Naturlig honning

x

0410

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

x

Kapitel 5

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

x

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter

x

0701

Kartofler, friske eller kølede

x

0702

Tomater bortset fra kirsebærtomater, fra 15. november til 30. april

Q13a

e

Kirsebærtomater, fra 15. november til 30. april

Q13b

e

0703

Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium–arter,
friske eller kølede

0703 10 19

Løg, fra 16. maj til 31. januar
fra 1. februar til 15. maj

0703 10 90

Skalotteløg

0703 20 00

Hvidløg, fra 1. juni til 31. januar
fra 1. februar til 31. maj

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål m.m., friske eller kølede

H

Q6

x

15 %
x
x
15 %
x
x
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D

0704 10 00

Blomkål og broccoli

x

0704 20 00

Rosenkål

x

0704 90 10

Hvidkål og rødkål

x

0704 90 90

Kinakål, fra 1. januar til 30. oktober
fra 1. november til 31. december

Salat, frisk eller kølet

0705 11 00

Iceberg-salat, fra 1. november til 30. juni
Iceberg-salat, fra 1. juli til 31. oktober

15 %
x

0705 19 00

Salat, andre varer

x

0705 21 00

Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum

x

0705 29 00

Cikorie, andre varer

x

0706

Cikorie, andre varer

0706 10 00

Gulerødder, fra 1. april til 31. december

15 %
x

Turnips

x

0706 90 10

Knoldselleri

x

0706 90 30

Peberrod

x

Rødbeder og radiser (Raphanus Sativus)

x

0707
ex 0707 00 05

Agurker og asier, friske eller kølede
Små agurker, fra 1. november til 15. maj

x

Agurker, ikke små, fra 1. november til 15. maj
0707 00 90

Drueagurker

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede

0709 10

Artiskokker, fra 1. januar til 30. september

16 % (1)

x

15 %

fra 1. oktober til 31. december
0709 20

H

x

x

ex 0706 90 90

G

x

Hovedsalat i andre tilfælde

Gulerødder, fra 1. januar til 31. marts

F

15 %

Kål, andre varer
0705

E

x

Asparges, fra 1. februar til 14. august

15 %

fra 16. januar til 31. januar

40 %

fra 15. august til 15. januar

x

0709 30

Auberginer

x

0709 40

Selleri, undtagen knoldselleri

x

0709 51 00

Dyrkede svampe

x
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0709 52 00

Trøfler

x

0709 59 10

Kantareller

x

0709 59 30

Rørhatte

x

0709 59 90

Svampe, andre varer

x

0709 60

Sød peber

x

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

x

0709 90 10

Salat bortset fra hovedsalat og cikorie

x

0709 90 20

Bladbeder

x

0709 90 40

Kapers

x

0709 90 50

Fennikel

x

0709 90 60

Sukkermajs

0709 90 70

Courgetter

0709 90 90

Andre bælgfrugter

0710

Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0710 10

Kartofler

x

0710 21

Ærter, også udbælgede

x

0710 22

Bønner, også udbælgede

x

0710 29

Andre bælgfrugter, også udbælgede

x

0710 30

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

x

0710 40

Sukkermajs

0710 80 51

Sød peber

x

0710 80 59

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta

x

0710 80 61

Svampe

x

0710 80 69

E

F

G

H

1,81
x
x

x

x

0710 80 70

Tomater

x

0710 80 80

Artiskokker

x

0710 80 85

Asparges

x

0710 80 95

Grøntsager, andre varer

x

0710 90 00

Blandinger af grøntsager

x

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede m.m., men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

0711 30 00

Kapers

x

0711 40 00

Agurker og asier

x

0711 51 00

Svampe af slægten Agaricus

x

0711 59 00

Andre svampe, trøfler

x
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0711 90 10

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, undtagen sød peber

0711 90 30

Sukkermajs

0711 90 50

Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

x

0711 90 80

Andre varer

x

0711 90 90

Blandinger af grøntsager

x

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke
yderligere tilberedte

0712 20

Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)

x

0712 31

Svampe af slægten Agaricus

x

0712 32

Judasøre (Auricularia spp.)

x

0712 33

Bævresvamp (Tremella spp.)

x

0712 39

Andre svampe, trøfler

x

0712 90 05

Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

x

0712 90 19

Sukkermajs

0712 90 30

Tomater

x

0712 90 50

Gulerødder

x

Andre tørrede grøntsager, blandinger af grøntsager, bortset fra oliven

x

0713

Bælgfrugter, tørrede m.m.

x

0714

Maniokrod, arrowrod, saleprod, jordskokker m.m.

0714 10 10

Pellets af maniokmel

0714 10 91

Maniok, af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af nettovægt
ikke over 28 kg, enten friske og hele eller frosne og uden skræl, også snittede

0714 10 99

Maniok, i andre tilfælde

0714 20

Søde kartofler, friske, hele, bestemt til menneskeføde

x

0714 90 11

Arrowrod, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse, af den art,
der anvendes til menneskeføde, i pakninger af nettovægt ikke over 28 kg,
enten friske og hele, eller frosne og uden skræl, også snittede

x

0714 90 19

Arrowrod, i andre tilfælde

x

ex 0712 90 90

Rødder, i andre tilfælde

0802

Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede

E

F

G

H

x
x

1,81

8,38
x

6,19

Saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse, i andre tilfælde
0714 90 90

D

6,19
x
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0802 11 90

Mandler med skal (bortset fra bitre mandler)

x

0802 12 90

Mandler, afskallede (bortset fra bitre mandler)

x

0802 21 00

Hasselnødder med skal

x

0802 22 00

Hasselnødder, afskallede

x

0802 31 00

Valnødder, med skal

x

0802 32 00

Valnødder, afskallede

x

0802 40 00

Spiselige kastanjer

0802 50 00

Pistacienødder

x

0802 90

Nødder, i andre tilfælde

x

0803

Bananer, herunder pisang, friske eller tørrede

0803 00 11

Pisang, friske

x

0803 00 90

Tørrede

x

0804

Dadler, figner, ananas m.m, friske eller tørrede

0804 10

Dadler

ex 0804 20 10

G

H

x

Figner, friske, fra 1. november til 30. april

TC3

Tørrede figner

x

0804 30

Ananas

x

0804 40

Avocadoer

x

0805

Citrusfrugter, friske eller tørrede

0805 10

Appelsiner,

80 % (1)

fra 15. maj til 30. september

Rq 1

b

Mandariner,

80 % (1)

fra 15. maj til 30. september

Rq 2

0805 40

Grapefrugter

x

0805 50 90

Limefrugter

x

0805 90

Andre citrusfrugter

x

0806

Druer, friske eller tørrede

ex 0806 10 10

F

x

0804 20 90

0805 20

E

b

Kerneløse druer, friske (bortset fra Emperor-sorten)
fra 1. december til 31. januar

Q14

fra 1. februar til 31. marts

Rq3

b

Q15

e

0806 20

Tørrede

x

0807

Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter, friske

x

0808

Æbler, pærer og kvæder, friske

0808 10

Æbler
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E

F

G

0808 20 10

Pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, fra 1. august til
31. december

Q16

e

0808 20 50

Pærer, i andre tilfælde

Q16

e

0808 20 90

Kvæder

0809

Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen,
friske

0809 10

Abrikoser, fra 1. maj til 31. august

ex 0809 20 05
0809 30

0809 40 05

x

15 % (1)

fra 1. september til 30. april

x

Kirsebær, fra 1. november til 31. marts

x
15 % (1)

Ferskner, herunder nektariner, fra 1. april til 30. november
Ferskner, herunder nektariner, fra 1. december til 31. marts

H

x
15 % (1)

Blommer, fra 1. april til 14. december
Blommer, fra 15. december til 31. marts

x

0809 40 90

Slåen

x

0810

Andre frugter, friske

0810 10 00

Jordbær, fra 1. november til udgangen af februar

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær

x

0810 30

Ribs, solbær og stikkelsbær

x

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum.

0810 40 90

Andre frugter af slægten Vaccinium

0810 60 00

Durian

x

0810 90

Andre frugter, friske

x

0811

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne m.m.

0811 10 11

Jordbær, med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 10 19

Jordbær, i andre tilfælde, tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 10 90

Jordbær, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 20 11

Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær, med
indhold af sukker på over 13 vægtprocent

0811 20 19

Hindbær, brombær m.m., i andre tilfælde, tilsat sukker eller andre sødemidler

Q17

x

x

x

x

e
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0811 20 31

Hindbær, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 20 39

Solbær, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 20 51

Ribs, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 20 59

Brombær og morbær, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 20 90

Loganbær, hvide ribs og stikkelsbær, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

0811 90 11

Andre varer, med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

F

G

Q10

e

H

x
Andre varer

x

0811 90 39

x

0811 90 50

x

0811 90 70

x

0811 90 75

x

0811 90 80

x

0811 90 85

x

0811 90 95

x

0812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas
eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger),
men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

x

0813

Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801 til 0806; blandinger
af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel

x

0814

Skaller af citrusfrugter og meloner m.m.

x

Kaffe, te, maté og krydderier

x

Kapitel 9

E

x

0811 90 19
0811 90 31

D

1001

Hvede og blandsæd af hvede og rug

1001 10

Hård hvede

1001 90 10

Spelt til udsæd

1001 90 91

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, til udsæd

Q10

e

1001 90 99

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug, undtagen til udsæd

Q10

e

1002

Rug

Q10

e

1003

Byg

Q10

e

1004

Havre

Q10

e

1005

Majs

1005 10 90

Majs, til udsæd, undtagen hybridmajs

1,81

1005 90

Majs, undtagen til udsæd

1,81

x
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D

E

F

G

H

1006

Ris

1006 10 10

Uafskallet ris, til udsæd

1006 10 21

Rundkornet ris, uafskallet, parboiled

Q11

1006 10 23

Middelkornet ris, uafskallet, parboiled

Q11

1006 10 25

Langkornet ris, uafskallet, med et forhold mellem kornets længde og bredde på
over 2, men under 3, parboiled

Q11

1006 10 27

Langkornet ris, uafskallet, med et forhold mellem kornets længde og bredde på
mindst 3, parboiled

Q11

1006 10 92

Rundkornet ris, uafskallet, i andre tilfælde

Q11

1006 10 94

Middelkornet ris, uafskallet, i andre tilfælde

Q11

1006 10 96

Langkornet ris, uafskallet, i andre tilfælde, med et forhold mellem kornets
længde og bredde på over 2, men under 3

Q11

1006 10 98

Langkornet ris, uafskallet, i andre tilfælde, med et forhold mellem kornets
længde og bredde på mindst 3

Q11

1006 20

Afskallet ris (hinderis)

Q11

1006 30

Delvis sleben eller sleben ris

Q11

1006 40

Brudris

Q12

1007

Sorghum

TC 1

a

1008

Boghvede, hirse og kanariefrø; andet korn

1008 10 00

Boghvede

Q10

e

1008 20 00

Hirse

TC 2

a

1008 90

Andet korn

Q 10

e

1101

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1102

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd og rug

1102 10

Rugmel

1102 20 10

Majsmel, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

7,3

1102 20 90

Majsmel, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derover

3,6

1102 30 00

Rismel

3,6

1102 90 10

Bygmel

7,3

1102 90 30

Havremel

7,3

1102 90 90

Mel af andre kornsorter

3,6

x

x

x
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E

F

G

H

1103

Gryn og groft mel samt pellets af korn

1103 11

Gryn og groft mel af hvede

1103 13 10

Gryn og groft mel af majs, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

7,3

1103 13 90

Gryn og groft mel af majs, med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derover

3,6

1103 19 10

Gryn og groft mel af rug

7,3

1103 19 30

Gryn og groft mel af byg

7,3

1103 19 40

Gryn og groft mel af havre

7,3

1103 19 50

Gryn og groft mel af ris

3,6

1103 19 90

Gryn og groft mel af andet korn

3,6

1103 20 10

Pellets af rug

7,3

1103 20 20

Pellets af byg

7,3

1103 20 30

Pellets af havre

7,3

1103 20 40

Pellets af majs

7,3

1103 20 50

Pellets af ris

3,6

1103 20 60

Pellets af hvede

7,3

1103 20 90

Pellets af andet korn

3,6

1104

Korn bearbejdet på anden måde m.m.

1104 12 10

Valset havre

3,6

1104 12 90

Havre i flager

7,3

1104 19 10

Hvede, valset eller i flager

7,3

1104 19 30

Rug, valset eller i flager

7,3

1104 19 50

Majs, valset eller i flager

7,3

1104 19 61

Valset byg

3,6

1104 19 69

Byg i flager

7,3

1104 19 91

Ris i flager

7,3

1104 19 99

Korn, valset eller i flager, i andre tilfælde

7,3

1104 22

Anden bearbejdet havre

3,6

1104 23

Anden bearbejdet majs

3,6

1104 29

Afrundet havre
Andet bearbejdet korn

7,3
3,6

1104 30

Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet

7,3

1105

Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler

1106

Mel og pulver af tørrede bælgfrugter m.m.

x

x
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1106 10

Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713

1106 20 10

Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos.
0714, denatureret, undtagen arrowrod
Af arrowrod, denatureret

1106 20 90

L 348/23
C

D

E

F

G

H

x
7,98

x

Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos.
0714, bortset fra denatureret, undtagen arrowrod

29,18

Af arrowrod, undtagen denatureret

x

1106 30

Af varer henhørende under kapitel 8

x

1108

Stivelse; inulin

1108 11

Hvedestivelse

24,8

1108 12

Majsstivelse

24,8

1108 13

Kartoffelstivelse

24,8

1108 14

Maniokstivelse (3)

1108 19 10

Risstivelse

1108 19 90

Af arrowrod

37,2
x

Anden stivelse (bortset fra arrowrod) (3)
1108 20

Inulin

1109

Hvedegluten, også tørret

1208

Mel af olieholdige frø og frugter

1208 10

Af sojabønner

x

1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd

x

1210

Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets

x

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter) m.m., friske eller tørrede,
også snittede, knuste eller pulveriserede

x

1212

Johannesbrød, tang m.m., friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede m.m.

1212 10

Johannesbrød

1212 91

Sukkerroer

x

c

1212 99 20

Sukkerrør

x

c

1214 90 10

Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter

x

Schellak og lign. carbohydratgummier og naturharpikser, plantesafter og
planteekstrakter

x

Kapitel 13

1501

Fedt af svin og fjerkræ

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos.
1503

x
219

x

x
x
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C

1503

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

x

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, også
raffinerede, men ikke kemisk modificerede

x

1505

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf

x

1506

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede,
men ikke kemisk modificerede

x

1507

Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede

x

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

x

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

x

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf

x

1513

Kokosolie, palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf

x

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf

x

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

x

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

x

1517 10 10

Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10
vægtprocent, men højst 15 vægtprocent

1517 10 90

Margarine (undtagen flydende margarine), i andre tilfælde

1517 90 10

Flydende margarine og spiselige blandinger, med indhold af mælkefedt på over
10 vægtprocent, men højst 15 vægtprocent

1517 90 91

Andre varer

D

E

x

x
x

x

1517 90 93

x

1517 90 99

x

1518

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

x

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

x

1522 00 10

Degras

x

1522 00 91

Oliefod og sæbefod; soapstock

x

F

G

H

21.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

L 348/25
C

D

E

F

1601

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte næringsmidler
på basis heraf

1602

Andre varer af kød, slagteaffald eller blod, tilberedte eller konserverede

1602 10

Homogeniserede tilberedninger

1602 20 11

Af gåse- eller andelever med indhold af lever af opfedede gæs og ænder (foie
gras) på 75 vægtprocent og derover

x

1602 20 19

Af gåse- eller andelever, i andre tilfælde

x

1602 20 90

Af lever af andre dyr

1602 31

Af kalkuner, i andre tilfælde

Q4

1602 32

I andre tilfælde af høns af arten Gallus domesticus

Q4

1602 39

Af andet fjerkræ henhørende under pos. 0105

Q4

1602 41 10

Skinke og stykker deraf, af tamsvin

1602 41 90

Skinke og stykker deraf, i andre tilfælde

1602 42 10

Bov og stykker deraf, af tamsvin

1602 42 90

Bov og stykker deraf, i andre tilfælde

1602 49

Andre varer, herunder blandinger

1602 50 10

Af hornkvæg, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt, herunder blandinger af sådant kød eller slagteaffald med kogt, stegt eller på lignende måde
tilberedt kød eller slagteaffald

1602 50 31

Corned beef, i hermetisk lukkede pakninger

x

1602 50 39

Kød eller slagteaffald af hornkvæg, andre varer, i hermetisk lukkede pakninger

x

1602 50 80

Kød eller slagteaffald af hornkvæg, i andre tilfælde

x

1602 90

Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art

G

Q8

x

x

x
x
x
x
x

1602 90 10

Q18

d

Q18

d

x

1602 90 31

x

1602 90 41

x

1602 90 51

x

1602 90 61
1602 90 69

x

1602 90 72

x

1602 90 74

x

1602 90 76

x

1602 90 78

x

1602 90 98

x

H
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C

1603

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse
vanddyr

x

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret kaviar og kaviarerstatning tilberedt af
fiskerogn

x

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

x

1702

Andet sukker, maltose m.m., i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer m.m.

1702 11

Lactose og lactosesirup, af en renhedsgrad i tør tilstand på 99% og derover

x

1702 19 00

Lactose og lactosesirup, i andre tilfælde

x

1702 20

Ahornsukker og ahornsirup

x

c

1702 30

Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold
i tør tilstand på mindre end 20 vægtprocent
x

c

1702 30 10

D

E

F

G

H

1702 30 51

117

1702 30 59

81

1702 30 91

117

1702 30 99

81

1702 40 10

Isoglucose, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover,
men under 50 vægtprocent

x

c

1702 40 90

Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

1702 50

Kemisk ren fructose

1702 60

Anden fructose og fructosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på over
50 vægtprocent (undtagen invertsukker)

1702 90 10

Kemisk ren maltose

1702 90 30

Isoglucose

1702 90 50

Maltodextrin og maltodextrinsirup

1702 90 60

Kunsthonning, også blandet med naturlig honning

x

c

1702 90 71

Karamel, med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

x

c

1702 90 75

Karamel, i form af pulver, også agglomeret, med et saccharoseindhold i tør
tilstand på 50 vægtprocent og derover

117

1702 90 79

Karamel, i andre tilfælde, med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent og derover

81

81

x
x

c

x

c

x

81

21.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

L 348/27
C

D

E

F

G

1702 90 80

Insulinsirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 50 vægtprocent

x

c

1702 90 99

Andre varer, herunder invertsukker

x

c

1703

Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

1704

Sukkervarer uden indhold af kakaoTyggegummi, også overtrukket med
sukker

1704 10

Tyggegummi, også overtrukket med sukker

1704 90 10

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

x

1704 90 30

Hvid chokolade

x

1704 90 51

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

x

1704 90 55

Halspastiller og hostebolsjer

x

1704 90 61

Dragévarer

x

1704 90 65

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

x

1704 90 71

Bolsjer og lign.

x

1704 90 75

Karameller

x

1704 90 81

Andre varer fremstillet ved presning eller støbning

x

1704 90 99

Andre varer

x

1803

Kakaomasse (undtagen affedtet)

x

1804

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

x

1805

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

x

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1806 10 15

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, uden indhold af saccharose,
herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som
saccharose på under 5 vægtprocent

1806 10 20

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose på
5 vægtprocent eller derover, men under 65 vægtprocent

x

1806 10 30

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose,
herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som
saccharose, på 65 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent

x

1806 10 90

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler, med indhold af saccharose,
herunder invertsukker beregnet som saccharose, eller isoglucose beregnet som
saccharose på 80 vægtprocent og derover

x

Q9

x

x

e

H
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C

D

E

1806 20

Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt mindre end eller
lig med 2 kg

x

1806 31

Andre tilberedte varer, med fyld, i blokke, plader eller stænger af vægt mindre
end eller lig med 2 kg

x

1806 32

Andre tilberedte varer, uden fyld

x

1806 90 11

Chokolader, også med fyld, med indhold af alkohol

x

1806 90 19

Chokolader, også med fyld, uden indhold af alkohol

x

1806 90 31

Chokolade og chocoladevarer, andre varer, med fyld

x

1806 90 39

Chokolade og chocoladevarer, andre varer, uden fyld

x

1806 90 50

Sukkervarer og erstatninger herfor, med indhold af kakao

x

1806 90 60

Smørepålæg med indhold af kakao

x

1806 90 70

Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

x

1806 90 90

Andre chokoladevarer og tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

x

1901

Maltekstrakt, tilberedte næringsmidler fremstillet af mel m.m.

1901 10 00

Tilberedte næringsmidler til børn, i pakninger til detailsalg (3)

x

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk henhørende under pos. 1905 (3)

x

1901 90 11

Maltekstrakt med indhold af tørstof på 90 vægtprocent og derover

x

1901 90 19

Maltekstrakt med indhold af tørstof på højest 90 vægtprocent

x

1901 90 91

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

1901 90 99

I andre tilfælde (3)

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld, m.m.

1902 11 00

Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt, med
indhold af æg

x

1902 19

Pastaprodukter, ikke kogte, uden fyld eller på anden måde tilberedt, i andre
tilfælde

x

1902 20 10

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold
af fisk, krebsdyr bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent

x

x

x

F

G

H
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1902 20 30

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt med indhold
af pølser og lignende kød eller slagteaffald, herunder fedt af enhver art

x

1902 20 91

Kogte pastaprodukter, med fyld

x

1902 20 99

Pastaprodukter tilberedt på anden måde, med fyld

x

1902 30

Andre pastaprodukter

x

1902 40

Couscous

x

1903

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

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter fremstillet af majs

1905

Brød, wienerbrød, kager m.m.

1905 10

Knækbrød

x

1905 20

Honningkager og lignende, også med indhold af kakao, med indhold af saccharose på under 30 vægtprocent, herunder invertsukker, beregnet som saccharose

x

1905 31

Søde kiks, biskuits og småkager

1905 32

Vafler

x

1905 40

Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

x

1905 90

Andre varer

x

2001 10

Agurker og asier

x

2001 90 20

Frugt af arten Capsicum (bortset fra sød peber)

x

2001 90 30

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

x

2001 90 40

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

x

2001 90 50

Svampe

x

2001 90 60

Palmehjerter

x

2001 90 65

Oliven

x

2001 90 70

Sød peber

x

2001 90 75

Rødbeder (Beta vulgaris var. conditiva)

x

2001 90 85

Rødkål

x

2001 90 91

Tropiske frugter og tropiske nødder

x

2001 90 93

Løg

x

x

x

x

F

G

H
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C

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, bortset fra vinblade

x

2002

Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller
eddikesyre

x

2003

Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med
eddike eller eddikesyre

x

2004

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

2004 10 10

Kartofler, kogte

2004 10 91

Kartofler i form af mel eller flager

2004 10 99

Kartofler, i andre tilfælde

2004 90 10

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

ex 2001 90 96

ex 2004 90 30

D

E

x
x
x
x

Surkål og kapers, bortset fra oliven

x

2004 90 50

Ærter og umodne bønner

x

2004 90 91

Løg, kogte, men ikke yderligere tilberedt

x

2004 90 98

Andre varer

x

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike
eller eddikesyre, ikke frosne

2005 10

Homogeniserede

2005 20 10

Kartofler i form af mel eller flager

2005 20 20

Kartofler, i tynde skiver, stegte i fedt eller olie, med eller uden salt eller krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til umiddelbar fortæring

x

2005 20 80

Kartofler, i andre tilfælde

x

2005 40

Ærter (Pisum sativum)

x

2005 51

Udbælgede bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)

x

2005 59

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter), andre varer

x

2005 60

Asparges

x

2005 70

Oliven

x

2005 80

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005 90

Andre grøntsager og blandinger af grøntsager

x
x

x
x

F

G

H

21.12.2002
KN-kode 2002

2006 00

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Varebeskrivelse

L 348/31
C

D

E

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt
med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

2006 00 31

x

2006 00 35

x

2006 00 38

x

2006 00 91

x

2006 00 99

x

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade m.m.

2007 10

Homogeniserede tilberedninger

2007 10 10

x

2007 10 91

x

2007 10 99

x

2007 91

Af citrusfrugter

2007 91 10

x

2007 91 30

x

2007 91 90
2007 99

x
Andre varer

2007 99 10

x

2007 99 20

x

2007 99 31

x

2007 99 33

x

2007 99 35

x

2007 99 39

x

2007 99 51

x

2007 99 55

x

2007 99 58

x

2007 99 91

x

2007 99 93

x

2007 99 98

x

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele m.m.

F

G

H
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2008 11

Jordnødder

x

2008 19

Andre nødder og frø, herunder blandinger

x

2008 20

Ananas

x

2008 30 11

Citrusfrugter, med et indhold af sukker på over 9 vægtprocent, med et virkeligt
alkoholindhold på 11,85 mas og derunder

x

2008 30 19

Dele af grapefrugter

x

Andre varer

D

E

x

2008 30 31

x

2008 30 39

x

2008 30 51

x

2008 30 55

x

2008 30 59

x

2008 30 71

x

2008 30 75

x

2008 30 79

x

2008 30 90

x

2008 40

Pærer

x

2008 50

Abrikoser

x

2008 60

Kirsebær

x

2008 70

Ferskner, herunder nektariner

x

2008 80

Jordbær

x

2008 91

Palmehjerter

x

2008 92

Andre varer

x

2008 99

Andre varer

2008 99 11

x

2008 99 19

x

2008 99 21

x

2008 99 23

x

2008 99 25

x

2008 99 26

x

2008 99 28

x

2008 99 32

x

F

G

H
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Mango, mangostaner, melontræsfrugter (papaya), akajouæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, tamarinder, caramboler og pitahaya

E

x

2008 99 34

x

2008 99 36

x

2008 99 37

x

2008 99 38

x

2008 99 40

x

2008 99 43

x

2008 99 45

x

2008 99 46

x

2008 99 47

x

2008 99 49

x

2008 99 53

x

2008 99 55

x

2008 99 61

x

2008 99 62

x

2008 99 68

x

2008 99 72

x

2008 99 78

x

2008 99 85

x

2008 99 91
ex 2008 99 99

D

x
Andre varer, bortset fra vinblade

x

2009 11

Appelsinsaft, frosset

2009 12 00

Appelsiner, ikke frosne, med en Brix-værdi på 20 og derunder

2009 19

Andre varer

2009 21 00

Grapefrugtsaft, ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 og derunder

x

2009 29

Andre varer

x

2009 31

Saft af andre citrusfrugter, med en Brix-værdi på 20 og derunder

x

2009 39

Andre varer

2009 41

Ananassaft med en Brix-værdi på 20 og derunder

x

2009 49

Andre varer

x

2009 50

Tomatsaft

x

x
x
x

x

F

G

H
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2009 61

Grapefrugtsaft med en Brix-værdi på 20 og derunder

x

2009 69

Andre varer

x

2009 71 10

Æblesaft, med en Brix-værdi på 20 og derunder

x

2009 71 91

x

2009 71 99

x

2009 79

Andre varer

2009 80

Saft af andre frugter eller grøntsager

D

E

x

2009 80 11

x

2009 80 19

x

2009 80 32

x

2009 80 33

x

2009 80 35

x

2009 80 36

x

2009 80 38

x

2009 80 50

x

2009 80 61

x

2009 80 63

x

2009 80 69

x

2009 80 71

x

2009 80 73

x

2009 80 79

x

2009 80 83

x

2009 80 84

x

2009 80 86

x

2009 80 88

x

2009 80 89

x

2009 80 95

x

2009 80 96

x

2009 80 97

x

2009 80 99

x

2009 90 11
2009 90 19

Blandinger af safter

x
x

F

G

H
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Andre blandinger

2009 90 29

D

E

x
x

2009 90 31

x

2009 90 39

x

2009 90 41

x

2009 90 49

x

2009 90 51

x

2009 90 59

x

2009 90 71

x

2009 90 73

x

2009 90 79

x

2009 90 92

Blandinger af safter af tropiske frugter

2009 90 94

Andre varer

x
x

2009 90 95

x

2009 90 96

x

2009 90 97

x

2009 90 98

x

2101 11

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe

x

2101 12

Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater og på basis af
kaffe

x

2101 20

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté

x

2101 30 11

Brændt cikorie

x

2101 30 19

Andre brændte kaffeerstatninger

2101 30 91

Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændt cikorie

2101 30 99

Ekstrakter, essenser og koncentrater af andre brændte kaffeerstatninger

2102

Gær (levende eller inaktiv)

2102 10 10

Kulturgær

2102 10 31

Bagegær, tørgær

x

2102 10 39

Bagegær, andre varer

x

2102 10 90

Levende gær, andre varer

x

2102 20

Inaktiv gær, andre inaktive encellede mikroorganismer

x

x
x
x

x

F

G

H
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2102 30

Tilberedte bagepulvere

x

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf m.m

x

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

x

2105

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

2106 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer, med indhold af mælkefedt
på 1,5 vægtprocent og derover, 5 vægtprocent eller derover af saccharose eller
isoglucose samt 5 vægtprocent eller derover af glucose eller stivelse

2106 90

Andre varer

2106 90 20

D

E

F

G

H

x

x

x

2106 90 30

x

2106 90 51

x

c

2106 90 55

81

2106 90 59

x

2106 90 92

c

x

2106 90 98

x

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler og ikke aromatiseret

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre
sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

2202 10

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

2202 90

Andet vand og ikke-alkoholholdige drikkevarer

2202 90 10

x

x

x

2202 90 91

x

2202 90 95

x

2202 90 99

x

2203

Øl fremstillet af malt

2204

Vin af friske druer m.m.

2204 30 92

Anden druemost, med en densitet på 1,33 g/cm³ eller derunder, koncentreret

x

2204 30 94

I andre tilfælde

x

2204 30 96

Anden druemost, med en densitet på 1,33 g/cm³ eller derover, koncentreret

x

x

21.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

KN-kode 2002

Varebeskrivelse

L 348/37
C

2204 30 98

Andre varer

x

2205

Vermouth og anden vin af friske druer

x

2206 00 31

Æblecider og pærecider

x

2206 00 39

Andre varer

x

2206 00 51

x

2206 00 59

x

2206 00 81

x

2206 00 89

x

2207

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

x

2208

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

x

2209

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

2209 00 91

Eddike og eddikeerstatninger, i beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

x

2209 00 99

Eddikeerstatninger, i beholdere med indhold på 2 liter eller derover

x

Kapitel 23

D

E

F

G

H

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien m.m.

2302 10

Klid og andre restprodukter, af majs

7,2

2302 20

Klid og andre restprodukter, af ris

7,2

2302 30

Klid og andre restprodukter, af hvede

7,2

2302 40

Klid og andre restprodukter, af hvedeKlid og andre restprodukter, af andre
kornsorter

7,2

2302 50

Klid og andre restprodukter, af bælgfrugter

2303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter

2303 10 11

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse, med proteinindhold på over 40
vægtprocent

2308 00 90

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, andre varer

x

219

x
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D

E

F

G

H

Hunde- og kattefoder, i detailsalgsemballage

2309 10 13

10,9

2309 10 15

x

2309 10 19

x

2309 10 33

10,9

2309 10 39

x

2309 10 51

10,9

2309 10 53

10,9

2309 10 59

x

2309 10 70

x

2309 10 90
2309 90

x
Andre tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

2309 90 10

x

2309 90 31

10,9

2309 90 33

10,9

2309 90 35

x

2309 90 39

x

2309 90 41

10,9

2309 90 43

10,9

2309 90 49

x

2309 90 51

10,9

2309 90 53

10,9

2309 90 59

x

2309 90 70

x

2309 90 91

x

Kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger

Kapitel 29

Organiske kemikalier

2905

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
deraf

x

x
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Flygtige vegetabilske olier og resinoider m.m.

3302

Blandinger af lugtstoffer

3302 10 29

Andre blandinger

3501

C

D

E

F

G

H

Flygtige vegetabilske olier og resinoider m.m.

3301

Kapitel 35

L 348/39

x

x

Albuminstoffer
Casein, caseinater m.m.

x

3503

x

3504

x

3505
3505 10 10
3505 10 50

x
x

3505 10 90

x

3505 20

x

3809 10

x

3824
3824 60

x
x
x

(1) Kun nedsættelse af værditold.
(2) Nedsættelse med 50 % og derefter med 24,4 EUR/t.
(3) Kun fritagelse for landbrugselementet, uanset om indholdet af mælkefedt er på under 1,5 vægtprocent, med et indhold af stivelse eller mel på 50 vægtprocent eller
derover, men under 75 vægtprocent.
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BILAG II
Særlig ordning for visse produkter i bilag I

Kolonne Q:

Løbenumre for visse toldlofter, toldkontingenter og referencemængder.

Kolonne R:

Angivelsen gælder produkter, som er mærket i kolonne F i bilag I og omfattet af et toldkontingent, et toldloft eller en referencemængde. Eksempel: Rm 1: Referencemængde 1, TL 2: Toldloft 2, K14: Kontingent
14.

Kolonne S:

Grænserne for toldkontingenter, toldlofter eller referencemængder i tons netto.

Kolonne T:

Varebeskrivelse af det produkt, der er omfattet af toldkontingenter, toldlofter eller referencemængder.

Kolonne U:

Særlige regler, der er gældende inden for toldkontingenter, toldlofter eller referencemængder.

K

R

S

T

U

K1

100

Levende får og geder og kød af får og
geder

Nedsættelse af særlig told med 100 %

K2

500

Kød af får

Nedsættelse af særlig told med 65 %

K3

400

Fjerkrækød

Nedsættelse af told med 65 %

K4

500

Tilberedt fjerkrækød

Nedsættelse af told med 65 %

K5

1 000

Mælk og fløde

Nedsættelse af told med 65 %

K6

1 000

Ost og ostemasse

Nedsættelse af told med 65 %

K7

500

Svinekød

Nedsættelse af told med 50 %

K8

500

Tilberedt svinekød

Nedsættelse af told med 65 %

Melasse

Nedsættelse af told med 100 %

Hvede, blandsæd af hvede og rug og
visse andre kornsorter

Nedsættelse af told med 50 %

Afskallet ris (hinderis)

Nedsættelse af told med 65 % og med 4,34 EUR/t (told for
produkter henhørende under KN-kode 1006 30 nedsættes
med 16,78 EUR/t og derefter med 65 % og 6,52 EUR/t)

Brudris

Nedsættelse af told med 65 % og med 3,62 EUR/t

09.1631

K9 (5)

600 000

09.1633

K10 (5)

15 000

K11 (1) (3)

K12 (3)

125 000

20 000

09.1601

K13a

2 000

Tomater, bortset fra kirsebærtomater

Nedsættelse af værditold med 60 % fra 15. november til 30.
april

09.1613

K13b

2 000

Kirsebærtomater

Nedsættelse af værditold med 100 % fra 15. november til 30.
april

Kerneløse druer til spisebrug

Fritagelse under kontingent fra 1. december til 31. januar

K14

800

09.1610

K15 (5)

1 000

Æbler

Nedsættelse af værditold med 50 %

09.1612

K16 (5)

2 000

Pærer

Nedsættelse af værditold med 65 %

21.12.2002
K
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K17
K18 (2)

S

T

1 600
52 100

L 348/41
U

Jordbær

Fritagelse under kontingent fra 1. november til udgangen af
februar

Udbenet kød

Nedsættelse af særlig told med 92 % (4)

Sorghum

Nedsættelse af told med 60 %

Hirse

Nedsættelse af told med 100 %

Friske figner

Fritagelse fra 1. november til 30. april

12.0201

TL 1

100 000

12.0203

TL 2

60 000

26.0010

TL 3

200

12.0105

Rm 1

25 000

Appelsiner

Nedsættelse af værditold med 100 % mellem 15. maj og 30.
september

12.0115

Rm 2

4 000

Mandariner

Nedsættelse af værditold med 100 % mellem 15. maj og 30.
september

12.0120

Rm 3

100

Kerneløse druer til spisebrug

Fritagelse fra 1. februar til 31. marts

(1) Omregningen af mængder på andre forarbejdningstrin end afskallet ris foretages ved anvendelse af de omregningssatser, der er fastsat i artikel 1 i Kommissionens
forordning nr. 467/67/EØF.
(2) For lande, der ikke er omfattet af kontingentet, anvendes nedsættelserne som angivet i kolonne E i bilag I (dvs. nedsættelse af værditold med 100 %).
3
( ) Nedsættelsen af tolden anvendes kun på import, for hvilken importøren dokumenterer, at eksportlandet har opkrævet en eksportafgift på et beløb svarende til nedsættelsen.
(4) Kontingent 18 anvendes på land til land-basis pr. kalenderår på følgende mængder udtrykt i udbenet kød:
Botswana
Kenya

18 916
142

Madagaskar

7 579

Swaziland

3 363

Zimbabwe

9 100

Namibia
(5) Foranstaltningerne anvendes fra 1. januar til 31. december, medmindre andet angives.

13 000
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2287/2002
af 16. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 26,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ved forordning (EF) nr. 2505/96 (1) af 20. december
1996 har Rådet åbnet fællesskabstoldkontingenter for en
række landbrugs- og industriprodukter. Fællesskabets
behov for forsyninger af disse produkter bør dækkes på
de gunstigste betingelser. Der bør derfor åbnes nye
fællesskabskontingenter til nedsat sats eller nulsats for
passende mængder, ligesom der bør ske en forlængelse
af gyldigheden af visse eksisterende toldkontingenter,
uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse
produkter.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2505/96 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1, stk. 1, affattes:
»1. Toldsatserne ved indførsel af de produkter, der er
nævnt i bilag I og III, suspenderes i de angivne perioder og
op til de mængder, der er angivet for hver enkelt produkt.«
2) Tabellen i bilag I erstattes med tabellen i bilag I til nærværende forordning.
3) Bilag II til denne forordning tilføjes som bilag III.

Artikel 2

En række produkter, der er omhandlet i ovennævnte
forordning, for hvilke det ikke længere er i Fællesskabets
interesse at opretholde et fællesskabstoldkontingent, bør
slettes i tabellen i bilag I.

For kontingentperioden fra 1. januar til 31. december 2002
ændres bilag I i forordning (EF) nr. 2505/96 således:

I betragtning af de mange ændringer med virkning fra
den 1. januar 2003 og for at skabe klarhed for brugerne
bør disse ændringer foretages ved, at tabellen i bilag I til
forordning (EF) nr. 2505/96 erstattes med tabellen i
bilaget til nærværende forordning.

— Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer
09.2837 ændres til 450 tons

Kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde EFindustriens behov i den nuværende kontingentperiode.
Mængden bør derfor øges med virkning fra 1. januar
2002 eller 1. juli 2002, afhængigt af hvornår de pågældende kontingentperioder starter ligesom det er nødvendigt, at denne forordning træder i kraft med omgående
virkning.
Kontingentmængder for visse jern- og stålprodukter,
som har været omfattet af traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab, er fra den dato, hvor
den pågældende traktat udløb, omfattet af traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Det er derfor
nødvendigt at indføje et særskilt bilag med de pågældende kontingenter i forordning (EF) nr. 2505/96.
Forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1824/2002 (EFT L 277 af 15.10.2002, s. 1).

— Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer
09.2711 ændres til 375 000 tons

— Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer
09.2959 ændres til 77 000 tons.

Artikel 3
For kontingentperioden fra 1. juli til 31. december 2002
ændres bilag I i forordning (EF) nr. 2505/96 således:
— Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer
09.2902 ændres til 20 000 enheder
— Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer
09.2935 ændres til 70 000 tons.

Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen
i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2003, undtagen artikel 2, som
finder anvendelse fra den 1. januar 2002, og artikel 3, som
finder anvendelse fra den 1. juli 2002.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2002.
På Rådets vegne
M. FISCHER BOEL

Formand

L 348/44

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

21.12.2002

BILAG I
»BILAG I

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

o-phenylendiamin

1 800 tons

0

1.1.-31.12.

15

Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfid

2 000 tons

0

1.1-31.12.

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis forbundet ved en
acetalbinding med natriumsaltet af 5-(4-azido2-sulfobenzyliden)-3-(formylpropyl)-rhodanin

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2605

ex 3824 90 99

78

Sølv- og palladiumbaseret kemisk dispersion
til skærmbelægninger, med indhold af sølv og
palladium på ikke over 0,4 vægtprocent hver

80 000 l

0

1.1.-31.12.

09.2606

ex 3824 90 99

79

Siliciumdioxidopløsning bestemt til anvendelse som pudsemiddel ved fremstillingen af
produkter under pos. 8542 21 01 (a)

1 200 tons

0

1.1.-31.12.

09.2607

ex 2922 50 00

60

Hydrogenfumarat af fesoterodin (INN)

30 kg

0

1.1.-31.12.

09.2609

ex 2811 22 00

20

Pyrogen silica bestemt til anvendelse som
pudsemiddel ved fremstillingen af produkter
under pos. 8542 21 01 (a)

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Calciumfluorid med indhold af aluminium,
magnesium og natrium på 0,25 mg pr. kg
eller derunder, i form af pulver

55 tons

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3-dichlorbenzidindihydrochlorid

100 tons

3,5

1.1.-30.6.2003

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadiumoxider og vanadiumhydroxider,
udelukkende bestemt til fremstilling af legeringer (a)

13 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2711

ex 7202 41 10

10

250 000 tons

0

1.1.-31.12.

ex 7202 41 91

10

ex 7202 41 99

10

Ferrochrom med indhold af kulstof på over 4
vægtprocent, bestemt til fremstilling af jern
eller stål eller som tilsætning til jern og stål
henhørende under kapitel 72 eller bestemt til
fremstilling af nikkellegeringer henhørende
under kapitel 75 i den kombinerede nomenklatur (a)

Søde kirsebær, tilsat alkohol, med en
diameter på 19,9 mm eller derunder, uden
sten, bestemt til fremstilling af chokoladevarer (a):
— med indhold af sukker på over 9 vægtprocent
— med indhold af sukker på 9 vægtprocent
og derunder

2 000 tons

Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

09.2602

ex 2921 51 19

10

09.2603

ex 2931 00 95

09.2604

09.2713

10

ex 2008 60 19
ex 2008 60 39

11/19

Varebeskrivelse

1.1.-31.12.

10 (1)
10
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09.2719

Taric-underposition

20

ex 2008 60 19

20

ex 2008 60 39
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Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Surkirsebær (Prunus cerasus), tilsat alkohol,
med en diameter på 19,9 mm eller derunder,
bestemt til fremstilling af chokoladevarer (a):
— med indhold af sukker på over 9 vægtprocent
— med indhold af sukker på 9 vægtprocent
og derunder

2 000 tons

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

1.1.-31.12.

10 (1)
10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet på
ikke under 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistoke)
ved 100 °C, målt efter ASTM D 445

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrom, med indhold af kulstof på 1,5
vægtprocent og derover, men ikke over 4
vægtprocent, og med indhold af chrom på 70
vægtprocent og derunder

50 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syreaktiveret montmorillonit, til fremstilling
af såkaldt »selvkopierende« papir (a)

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Ekstrakt i fast form af biprodukter, der er
uopløseligt i alifatiske opløsningsmidler,
fremkommet ved ekstraktion af colophonium
fra træ, med følgende karakteristika:

1 600 tons

0

1.1.-31.12.

450 tons

0

1.1.-31.12.

— indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent
og derunder
— syretal på 110 og derunder, og
— smeltepunkt på 100 °C og derover

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromchlormethan

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blanding af 1-alkener, med indhold på 80
vægtprocent og derover af 1-alkener med
kædelængder af 20 og 22 kulstofatomer

10 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampe af arten Auricularia polytricha, også
vand- eller dampkogte, frosne, bestemt til
fremstilling af færdigretter (a) (b)

700 tons

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Cresol med en renhed på 98,5 vægtprocent
og derover

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tons

0

1.1.-31.12.

09.2867

ex 3207 40 80

10

Glasgranulat med indhold af:

200 tons

0

1.1.-30.6.2003

— siliciumdioxid på 73 vægtprocent eller
derover, men ikke over 77 vægtprocent
— dibortrioxid på 12 vægtprocent eller
derover, men ikke over 18 vægtprocent,
og
— polyethylenglycol på 4 vægtprocent eller
derover, men ikke over 8 vægtprocent
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Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

09.2881

ex 3901 90 90

92

Chlorsulfoneret polyethylen

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichlor-3-ethyl-6-nitrophenol, i form af
pulver

09.2889

3805 10 90

—

Sulfatterpentin

09.2890

ex 4819 40 00

10

09.2902

ex 8540 11 15

09.2904

21.12.2002

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

6 000 tons

0

1.1.-31.12.

90 tons

0

1.1.-31.12.

20 000 tons

0

1.1.-31.12.

Poser af påtrykt papir, med dimensioner af
139 mm × 303 mm (± 20 mm), bestemt til
indpakning af mikrobølgepopcorn (a)

66 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.2003

91

»Flat screen« farvekatodestrålerør med et
forhold mellem billedskærmsbredde og -højde
på 4/3, et diagonalt skærmmål på 59 cm og
derover, men ikke over 61 cm og en krumningsradius på 50 m og derover

13 000 stk.

7

1.1.-30.6.2003

ex 8540 11 19

95

»Flat screen« farvekatodestrålerør med et
forhold mellem billedskærmsbredde og -højde
på 4/3, et diagonalt skærmmål på 79 cm og
derover, men ikke over 81 cm og en krumningsradius på 50 m og derover

3 600 stk.

0

1.1.-30.6.2003

09.2913

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2401 10 41
2401 10 49
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 90
2401 20 41
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 70
2401 20 90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i
regelmæssig form, af toldværdi ikke under
450 EUR/100 kg netto, bestemt til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved
fremstilling af varer henhørende under pos.
2402 10 00 (a)

6 000 tons

0

1.1. - 31.12.

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vandig opløsning med indhold af betain på
40 vægtprocent og derover som tørstof og
med et indhold af organiske og uorganiske
salte på 5 vægtprocent og derover, men ikke
over 30 vægtprocent

38 000 tons

0

1.1.-31.12.

09.2915

ex 3824 90 99

27

Siliciumdioxid, af renhed på 99 vægtprocent
og derover, i form af sfæriske partikler,
dispergeret i monoethylenglykol

60 tons

0

1.1.-31.12.

09.2917

2930 90 14

—

Cystin

600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2918

ex 2910 90 00

50

1,2-Epoxybutan

500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Bælge, bestemt til fremstilling af ledbusser (a)

2 600 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorbenzen

2 600 tons

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

—

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

80 000 tons

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

—

Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks

60 000 tons

0

1.7.-31.12.

Varebeskrivelse
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Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

400 tons

0

1.1.-31.12.

Poly(vinylidenfluorid), i pulverform, bestemt
til fremstilling af maling og lak til metal (a)

1 300 tons

0

1.1.-31.12.

10

2-Chlorethanol, bestemt til fremstilling af
flydende thioplast henhørende under pos.
4002 99 90 (a)

6 500 tons

0

1.1.-31.12.

ex 2926 90 95

55

3-[Trifluormethyl] phenylacetonitril

100 tons

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 tons

0

1.1.-31.12.

09.2957

ex 8507 90 98

10

Stanset cylinder i ikke-legeret stål, forniklet,
til akkumulatorer, med en diameter på
13 mm og derover, men ikke over 17 mm,
og med en højde på 27 mm og derover, men
ikke over 70 mm

70 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.

09.2959

ex 4804 41 91

10

0

1.1.-31.12.2003

10

ex 4804 51 90

10

Kraftpapir og kraftpap, af vægt over 150 g
pr. m2, som udelukkende består af ubleget
råfiber af sulfatcellulose, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 3921 (a)

70 000 tons

ex 4804 41 99

09.2964

ex 5502 00 80

20

Cellulosebånd (tow) opnået ved spinding i
organisk opløsningsmiddel (Lyocell), bestemt
til papirindustrien (a)

1 200 tons

0

1.1.-31.12.

09.2966

ex 2839 19 00

20

Krystallinsk dinatriumdisilicat, med indhold
af:

12 000 tons

0

1.1.-31.12.

Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

09.2945

ex 2940 00 90

10

D-Xylose

09.2947

ex 3904 69 90

95

09.2950

ex 2905 59 10

09.2954

Varebeskrivelse

— siliciumdioxid på 59 vægtprocent og
derover, og
— dinatriumoxid på 30 vægtprocent og
derover

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzophenon-3,3:4,4-tetracarboxylsyredianhydrid

500 tons

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Firtaktsbenzinmotorer med slagvolumen
250 cm3, og derunder, til anvendelse ved
fremstilling af græsslåmaskiner henhørende
under pos. 8433 11 (a)

650 000 stk. (c)

0

1.7.2002 30.6.2003

09.2978

ex 4804 52 90

10

Kraftpapir og kraftpap af vægt 250 g pr. g
m2, eller derover, ensartet bleget i massen, til
anvendelse ved fremstilling af beholdere til
næringsmidler i flydende form (a)

48 000 tons

0

1.1.-31.12.2003

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasbilledskærm med en diameter
81,5 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant
yderkant, og en lysgennemskinnelighed
80 % (± 3 %) ved en referenceglastykkelse
11,43 mm

600 000 stk.

0

1.1.-31.12.

på
til
på
på
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Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

09.2980

ex 4810 32 10

10

ex 4810 32 90

10

ex 8407 33 90

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

09.2986

ex 3824 90 99

76

09.2981
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Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

Kraftpapir og kraftpap, i ruller, ensartet bleget
i massen, belagt på den ene side med kaolin
og/eller kalciumkarbonat, af vægt over 150 g
pr. g/m2, men ikke over 400 g/m2, til
anvendelse ved fremstilling af beholdere til
næringsmidler i flydende form (a)

52 000 tons

0

1.1.-31.12.2003

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med
frem- og tilbagegående eller roterende
stempel, med slagvolumen ikke under
300 cm3 og effekt ikke under 6 og ikke over
15,5 kW, til fremstilling af

210 000 stk.

0

1.1.-31.12.

Fladmaske af længde 685,6 mm (± 0,2 mm)
eller 687,2 mm (± 0,2 mm) og af højde
406,9 mm (± 0,2 mm) eller 408,9 mm
(± 0,2 mm), med en netlængde i enden af
den vertikale midterakse på 174 µm
(± 8 µm)

200 000 stk.

0

1.1.-30.6.2003

Blanding af tertiære aminer, indeholdende:

14 000 tons

0

1.1.-31.12.

Papir af den art, der anvendes ved fremstilling
af elektrolytkondensatorer (kondensatorpapir), fremstillet af andre materialer end
materialer fremstillet udelukkende af alfa
(esparto), indeholdende højst 5 mg sulfat og
1 mg chlorid pr. kg, med en tykkelse på
25 µm eller derover, men ikke over 100 µm,
og af en bredde ikke over 800 mm

1 500 tons

0

1.1.-31.12.2003

Chlorid af sjældne jordarter, med et indhold
af lanthantrichloridheptahydrat på 57 vægtprocent eller derover, i fast form

5 300 tons

0

1.1.-31.12.

— selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads henhørende under pos. 8433 11 51
— traktorer
henhørende
under
pos.
8701 90 11, hvis hovedfunktion er som
græsslåmaskine, eller
— 4-takts slåmaskiner med nominal slagvolumen 480 cm3 henhørende under pos.
8433 20 10 (a)

— 60 vægtprocent dodecyldimethylamin
eller derover
— 20 vægtprocent dimethyl(tetradecyl)amin
eller derover
— 0,5 vægtprocent hexadecyldimethylamin
eller derover

09.2988

09.2991

ex 4804 31 51
ex 4804 31 90

10
10

ex 4805 91 99

10

ex 4805 92 99

10

ex 4823 90 50

30

ex 4823 90 90

13

ex 2846 90 00

20
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Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
( %)

Kontingentperiode

93

Copolymer af propylen og butylen, med
indhold af propylen på 60 vægtprocent eller
derover, men ikke over 68 vægtprocent og af
butylen på 32 vægtprocent eller derover, men
ikke over 40 vægtprocent, med en smelteviskositet på ikke over 3 000 mPa ved 190 °C
efter ASTM D 3236, til brug som klæbemiddel ved fremstilling af varer henhørende
under pos. 4818 40 (a)

1 000 tons

0

1.1.-31.12.

ex 3920 10 28

93

Polyethylenfolier af en tykkelse på 23 µm
eller derover, men ikke over 27 µm, og en
vægt på 32 g eller derover, men ikke over
42 g pr. m2, og en vanddampgennemtrængelighed på mindst 900 g pr/m2 pr. døgn

120 000 000 m2

0

1.1.-31.12.

ex 8536 90 85

95

Tastaturer

20 000 000 stk.

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

— med et lag silikone og taster af polycarbonat, eller
— udelukkende af silikone eller udelukkende
af polycarbonat, omfattende trykte taster
bestemt til fremstilling eller reparation af
mobiltelefoner henhørende under pos.
8525 20 91 (a)

09.2998

ex 2924 29 95

80

5-Chlor-3-hydroxy-2,4-dimethoxy-2-naphthanilid

26 tons

0

1.1.-31.12.

09.2999

ex 7011 20 00

10

Glasbilledskærm med diagonalmål
72,4 cm (± 0,2 cm), målt fra yderkant
yderkant, og en lysgennemskinnelighed
80 % (± 3 %) ved en referenceglastykkelse
11,43 mm

600 000 stk.

0

1.1.-31.12.

Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

09.2992

ex 3902 30 00

09.2993

09.2995

på
til
på
på

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.
(b) Kontingentet finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.
(c) Den varemængde, der er omfattet af dette kontingent og overgået til fri omsætning fra den 1. juli 2002 som fastsat i forordning (EF) nr. 1824/2002, afskrives fuldt ud på
denne mængde.
(1) Der anvendes specifik tillægstold.«
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BILAG II
»BILAG III

Løbenummer

KN-kode

Taric-underposition

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål,
af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede,
ikke pletterede, belagte eller overtrukne:

09.2921

ex 7209 16 90

10

af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm

ex 7209 17 90

10

af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke
over 1 mm (a)

09.2922

09.2923

Varebeskrivelse

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af
bredde 600 mm og derover, kun koldtvalsede:

Kontingenttoldsats
(%)

Kontingentperiode

360

0

1.1.-31.12.2003

900

0

1.1.-31.12.2003

Kontingentmængde
(tons)

ex 7219 32 10

11
12

af tykkelse 3 mm eller derover, men under
4,75 mm, med indhold af nikkel på 2,5
vægtprocent og derover

ex 7219 33 10

11
12

af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm,
med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og
derover

ex 7219 34 10

11
12

af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke
over 1 mm, med indhold af nikkel på 2,5
vægtprocent og derover (a)

ex 7227 90 95

15

Valsetråd til fremstilling af oliehærdet ventilfjedertråd, med en diameter af 5 mm eller
mere, men ikke over 15 mm, af andet legeret
stål, med et vægtindhold af:
kulstof på 0,5 % eller mere, men ikke over
0,8 %
silicium på 0,1 % eller mere, men ikke over
1,7 %
mangan på 0,5 % eller mere, men ikke over
0,8 %
svovl på 0,03 % eller mindre
phosphor på 0,03 % eller mindre
chrom på 0,4 % eller mere, men ikke over
0,8 %
vanadium på 0,1 % eller mere, men ikke over
0,3 %

5 000

0

1.1.-31.12.2003

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af
bredde 600 mm og derover, kun koldtvalsede:

1 200

0

1.1.-31.12.2003

09.2927

ex 7219 33 10

13
14
15
16
17
18

af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm,
med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og
derover

ex 7219 34 10

13
14
15
16
17
18

af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke
over 1 mm, med indhold af nikkel på 2,5
vægtprocent og derover (a)

21.12.2002
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(a) Nævnte produkter skal desuden opfylde følgende fysiske krav:
a) Produkter med KN-koderne ex 7209 16 90 og ex 7209 17 90:
Kulstofrigt stål med et kulstofindhold på 0,64 %-0,70 % til fremstilling af proces- eller transportbånd med en tilladelig driftstemperatur på 400 °C. Trækstyrke
1 200 N/mm2 (± 10 %).
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).
b) Produkter med KN-koderne ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 og ex 7219 34 10 11/12:
Rustfrit nicro-stål til fremstilling af proces- eller transportbånd med en tilladelig driftstemperatur på 350 °C.
Type i) Trækstyrke 1 050 N/mm2 (± 10 %). Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,06 %, 13 % chromindhold, 4 % nikkelindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).
Type ii) Trækstyrke 1 200 N/mm2 (± 15 %). Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,15 %, 17 % chromindhold, 7 % nikkelindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1708).
c) Produkter med KN-koderne ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 og 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
Rustfrit stål til fremstilling af proces- eller transportbånd.
Type i): Trækstyrke 1 200 N/mm2. Kemisk sammensætning: 0,1 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,4 % manganindhold, 17,5 % chromindhold, 7,5 %
nikkelindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1712).
Type ii): Trækstyrke 1 200 N/mm2. Kemisk sammensætning: 0,06 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,4 % manganindhold, 18,5 % chromindhold, 8,5 %
nikkelindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.
Type iii): Trækstyrke 1 000 N/mm2. Kemisk sammensætning: 0,05 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 1,7 % manganindhold, 17,5 % chromindhold, 12,5 %
nikkelindhold, 2,7 % molybdænindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.
Type iv): Trækstyrke 1 080 N/mm2. Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,05 %, 1 % siliciumindhold, 13 % chromindhold, 4 % nikkelindhold, 0,3 %
titanindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1710).
Type v): Trækstyrke 1 150 N/mm2. Kemisk sammensætning: maksimalt kulstofindhold 0,08 %, 1,5 % siliciumindhold, 14 % chromindhold, 7 % nikkelindhold, 0,7 %
kobberindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation (HM 1701).
Type vi): Trækstyrke 1 200 N/mm2. Kemisk sammensætning: 0,03 % kulstofindhold, 0,6 % siliciumindhold, 15,25 % chromindhold, 4,9 % nikkelindhold, 3,25 %
kobberindhold.
Andre bestanddele og egenskaber efter særlig teknisk specifikation.

Bemærkning: Sammensætningen af de under litra a), litra b) og litra c), nr. i)-vi), omhandlede varer kan afvige inden for de grænser, der sættes af
gældende analysestandarder.«
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2288/2002
af 19. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 1601/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold på
importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland,
Thailand og Tyrkiet
stillet og eksporteret direkte af det pågældende selskab
blev fritaget for antidumpingtolden i artikel 2, stk. 2.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
B. FRIVILLIG TILBAGETRÆKNING AF TILSAGNET

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), særlig
artikel 8,

(4)

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

C. ÆNDRING AF FORORDNING (EF) nr. 1601/2001

A. TIDLIGERE PROCEDURE
(1)

Den 5. maj 2000 indledte Kommissionen en antidumpingprocedure (2) vedrørende importen af tovværk og
kabler af jern og stål (»den pågældende vare«) med oprindelse i bl.a. Tyrkiet.

(2)

Proceduren resulterede i, at der indførtes en antidumpingtold ved Rådets forordning (EF) nr. 1601/2001 (3) i
august 2001 med henblik på at fjerne de skadelige virkninger af dumpingen.

(3)

Celik Halat ve Tel Sanayii AS meddelte Kommissionen,
at det ønskede at trække sit tilsagn tilbage. Selskabets
navn er således ved Kommissionens forordning (EF) nr.
2303/2002 (5) blevet slettet af listen over selskaber, fra
hvilke der er godtaget tilsagn i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 230/2001.

Der indførtes midlertidige foranstaltninger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2001 (4). Sideløbende
hermed godtog Kommissionen bl.a. et tilsagn fra den
tyrkiske eksporterende producent Celik Halat ve Tel
Sanayii AS i artikel 2, stk. 1. Importen af varer frem»Land

(5)

På baggrund af ovenstående og i henhold til artikel
8, stk. 9, i forordning (EF) nr. 384/96 bør artikel 2, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1601/2001 ændres i overensstemmelse dermed, og varer, der er fremstillet af Celik
Halat ve Tel Sanayii AS, vil være underlagt antidumpingtoldsatsen for selskabet som anført i artikel 1, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 1601/2001 (31,0 %) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Skemaet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1601/2001
erstattes med følgende skema:
Selskab

Taric-tillægskode

Den Tjekkiske Republik

ŽDB a.s.
Bezruova 300, 73593 Bohumín
Czech Republic

A216

Rusland

Open Joint Stock Company Cherepovetsky
Staleprokanty Zavod, Russia, 162600
Cherepovets, Vologda Region,
ul. 50-letia Oktiabria, 1/33

A217

Thailand

Usha Siam Steel Ind. Public Company Limited
888/116 Mahatun Plaza Building
Ploenchit Road, Bangkok 10330,
Thailand

A218

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EFT C 127 af 5.5.2000, s. 12.
3
( ) EFT L 211 af 4.8.2001, s. 1.
(4) EFT L 34 af 3.2.2001, s. 4.

(5) Se side 80 i denne Tidende.
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Selskab

Taric-tillægskode

Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret AS
Hacilar Yolu 8.Km Kayseri
Turkiye

A220«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Rådets vegne
L. ESPERSEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2289/2002
af 19. december 2002
om afslutning af en undersøgelse (vedrørende en ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1600/
1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tråd af rustfrit stål af diameter
1 mm og derover med oprindelse i Indien og om genindførelse af told for så vidt angår importen
fra en eksportør i dette land og ophævelse af registreringen af denne import
2. Indledning af en fornyet undersøgelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det
følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 11, stk. 4,
under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter
høring af det rådgivende udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen undersøgte den dokumentation, som
ansøgeren havde fremlagt, og fandt, at der var tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet
undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen. Efter høring af det rådgivende udvalg, og
efter at den pågældende EF-erhvervsgren har haft
mulighed for at fremsætte bemærkninger, indledte
Kommissionen ved forordning (EF) nr. 1325/2002 (3) en
fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør af
forordning (EF) nr. 1600/1999 for ansøgerens vedkommende. Samtidig blev den gældende antidumpingtold
ophævet for ansøgerens vedkommende, og ansøgerens
import blev gjort til genstand for registrering i medfør af
artikel 11, stk. 4, og artikel 14, stk. 5, i grundforordningen.

A. TIDLIGERE PROCEDURE
(1)

Ved forordning (EF) 1600/1999 (2) indførte Rådet en
endelig antidumpingtold på importen af tråd af rustfrit
stål af diameter 1 mm og derover (i det følgende
benævnt »den pågældende vare«) henhørende under KNkode ex 7223 00 19 og med oprindelse i Indien. Foranstaltningerne havde form af en told på mellem 0 % og
55,6 %, som pålagdes individuelle eksportører, med en
resttold på 55,6 %.

3. Manglende samarbejde fra de eksporterende producenters side

(4)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anså
for nødvendige til undersøgelsen, sendte den ansøgeren
et spørgeskema, men modtog ikke svar på sine
spørgsmål inden for den angivne frist. Ansøgeren anmodede heller ikke om at få fristen forlænget. Kommissionen meddelte ansøgeren, at den under disse omstændigheder ville afslutte den fornyede undersøgelse uden at
undersøge ansøgerens anmodning om fastsættelse af en
individuel udligningstold yderligere. Ansøgeren fik en
frist på ti dage til at fremsætte bemærkninger. Kommissionen modtog ingen kommentarer fra ansøgeren til
meddelelsen om, at den havde til hensigt at afslutte den
fornyede undersøgelse.

(5)

Det må derfor konkluderes, at Garg Sales Co. PVT. Ltd
ikke har udvist samarbejdsvilje under undersøgelsen ved
at undlade at besvare det spørgeskema, som Kommissionen havde fremsendt. Undersøgelsen bør derfor
afsluttes, og den antidumpingtold, der blev ophævet ved
artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1325/
2002, bør genindføres med tilbagevirkende kraft fra den
24. juli 2002. Desuden bør registreringen af importen,
der blev indført ved artikel 3 i samme forordning,
ophæves —

B. NUVÆRENDE PROCEDURE
1. Anmodning om fornyet undersøgelse vedrørende en ny
eksportør
(2)

Efter indførelsen af de endelige foranstaltninger modtog
Kommissionen en anmodning om fornyet undersøgelse
vedrørende en ny eksportør af forordning (EF) nr. 1600/
1999 i medfør af artikel 11, stk. 4, i grundforordningen
fra en indisk producent, Garg Sales Co. PVT. Ltd (i det
følgende benævnt »ansøgeren«). Ansøgeren hævdede, at
den ikke var forretningsmæssigt forbundet med nogen
anden eksportør af den pågældende vare i Indien. Ansøgeren hævdede endvidere, at virksomheden ikke havde
eksporteret den pågældende vare i den oprindelige
undersøgelsesperiode (1. april 1997 til 31. marts 1998),
men først var begyndt at eksportere varen til Fællesskabet efter denne periode. På grundlag af ovenstående
anmodede ansøgeren om, at der blev fastsat en individuel udligningstold for virksomheden i tilfælde af, at der
blev konstateret dumping.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).
(2) EFT L 189 af 22.7.1999, s. 19.

(3) EFT L 194 af 23.7.2002, s. 27.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Herved afsluttes den fornyede undersøgelse af forordning (EF)
nr. 1600/1999, der blev indledt ved artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1325/2002, vedrørende importen af tråd af
rustfrit stål af diameter 1 mm og derover, med indhold af
nikkel på 2,5 vægtprocent og derover, med undtagelse af tråd
med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke
over 31 vægtprocent, og indhold af chrom på 20 vægtprocent
og derover, men ikke over 22 vægtprocent, henhørende under
KN-kode ex 7223 00 19, med oprindelse i Indien og fremstillet
og solgt med henblik på eksport til Fællesskabet af Garg Sales
Co. PVT. Ltd (Taric-tillægskode A404).

Den antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr.
1600/1999 og ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1325/2002, genindføres for den i artikel 1 omhandlede import
med virkning fra den 24. juli 2002.
Artikel 3
I medfør af artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96
pålægges det toldmyndighederne at indstille registreringen af
den i artikel 1 omhandlede import.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Rådets vegne
L. ESPERSEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2290/2002
af 19. december 2002
om import til Fællesskabet af uslebne diamanter fra Sierra Leone
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 301,
under henvisning til Rådets fælles holdning 2002/22/FUSP af
11. januar 2002 om forbud mod import af uslebne diamanter
fra Sierra Leone (1),

(7)

Medlemsstaterne og Kommissionen holder hinanden
underrettet om de foranstaltninger, der træffes i henhold
til denne forordning, og om alle andre relevante forhold
med tilknytning til denne forordning, som de ligger inde
med oplysninger om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

Ved resolution 1446 (2002) af 4. december 2002 besluttede De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i henhold til
bestemmelserne i kapitel VII i De Forenede Nationers
pagt at forlænge forbuddet fastlagt med resolution 1306
(2000) mod al import af uslebne diamanter fra Sierra
Leone, medmindre de er omfattet af den ordning med
oprindelsescertifikater, der er godkendt af De Forenede
Nationers kompetente myndigheder.

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 303/2002 af 18. februar
2002 om import til Fællesskabet af uslebne diamanter
fra Sierra Leone (2) udløb den 5. december 2002, og
forbuddet indeholdt heri bør derfor forlænges.

(3)

Disse foranstaltninger henhører under traktaten, og
gennemførelsen af Sikkerhedsrådets relevante beslutninger kræver derfor bl.a. for at undgå konkurrenceforvridning, at der vedtages fællesskabsbestemmelser for så
vidt angår Fællesskabets område, idet dette område med
henblik på denne forordning anses for at omfatte alle
områder under medlemsstaterne, hvor traktaten finder
anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i den pågældende traktat.

(4)

(5)

(6)

Sikkerhedsrådet har ligeledes opfordret De Forenede
Nationers medlemsstater og de internationale og regionale organisationer til at træffe disse foranstaltninger
uanset eksisterende rettigheder eller forpligtelser i
henhold til indgåede internationale aftaler, underskrevne
kontrakter eller tildelte licenser eller bemyndigelser, der
stammer fra et tidspunkt før datoen for ovennævnte
resolutions vedtagelse.
Overtrædelser af denne forordning bør sanktioneres, og
medlemsstaterne bør med henblik herpå pålægge
passende sanktioner.
Kommissionen bør for nemheds skyld bemyndiges til at
supplere og/eller ændre bilagene til denne forordning på
grundlag af relevante oplysninger afgivet af det udvalg,
som er nedsat ved Sikkerhedsrådets resolution 1132
(1997).

(1) EFT L 10 af 12.1.2002, s. 81.
(2) EFT L 47 af 19.2.2002, s. 8.

Direkte og indirekte import til Fællesskabets område af uslebne
diamanter som defineret i bilag I, der har oprindelse i eller
kommer fra Sierra Leone, er forbudt.
Artikel 2
Uslebne diamanter, der er kontrolleret af Sierra Leones regering
gennem ordningen med oprindelsescertifikater i overensstemmelse med punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1306
(2000), er undtaget fra den i artikel 1 omhandlede foranstaltning. De nærmere bestemmelser for denne undtagelse er
angivet i bilag II.
Artikel 3
Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag I for at bringe det
i overensstemmelse med de ændringer, der måtte blive foretaget
i den kombinerede nomenklatur, og at supplere og/eller ændre
bilag II på grundlag af oplysninger eller meddelelser fra De
Forenede Nationers kompetente myndigheder, bl.a. den sanktionskomité, der er nedsat ved resolution 1132 (1997). Ethvert
supplement eller enhver ændring offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
Artikel 4
Denne forordning anvendes uanset eksisterende rettigheder eller
forpligtelser i henhold til internationale aftaler, underskrevne
kontrakter eller tildelte licenser eller bemyndigelser, der
stammer fra et tidspunkt før datoen for dens ikrafttræden.
Artikel 5
Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal
pålægges i tilfælde af overtrædelse af denne forordning.
Sådanne sanktioner skal være effektive, forholdsmæssige og
afskrækkende.
Indtil den lovgivning, der eventuelt er nødvendig hertil, er
vedtaget, er de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse
af bestemmelserne i denne forordning, dem, som medlemsstaterne har fastsat til gennemførelse af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 303/2002.
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Artikel 6
Kommissionen og medlemsstaterne holder hinanden underrettet om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne
forordning, og om alle andre relevante forhold med tilknytning
til denne forordning, som de ligger inde med oplysninger om,
såsom overtrædelser eller andre problemer med anvendelsen
eller domme afsagt af nationale domstole.
Artikel 7

L 348/57

— på enhver person andetsteds, der er statsborger i en
medlemsstat
— på alle organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en
medlemsstats lovgivning.

Artikel 8
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning anvendes:
— på Fællesskabets område, herunder dets luftrum
— om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

Den anvendes fra den 5. december 2002. Den udløber den 5.
juni 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Rådets vegne
L. ESPERSEN

Formand

BILAG 1
Uslebne diamanter som anført i artikel 1
KN-kode

ex 7102 10 00

Varebeskrivelse

Usorterede diamanter, ubearbejdede og ikke monterede eller indfattede

7102 21 00

Diamanter til industriel anvendelse, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

7102 31 00

Diamanter til anden anvendelse, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet

7105 10 00

Støv og pulver af diamanter

BILAG II
Nærmere bestemmelser for import af uslebne diamanter, der er ledsaget af et oprindelsescertifikat udstedt i overensstemmelse med den ordning, der er godkendt af De Forenede Nationers kompetente myndigheder.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2291/2002
af 20. december 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 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
720
999

77,1
56,0
100,4
77,8

0707 00 05

052
628
999

31,7
151,4
91,5

0709 10 00

220
999

159,6
159,6

0709 90 70

052
204
999

94,8
166,2
130,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

52,4
52,7
46,6
50,6

0805 20 10

052
204
999

95,1
83,1
89,1

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

052
999

67,1
67,1

0805 50 10

052
600
999

66,9
81,8
74,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

29,5
92,1
101,7
128,3
87,9

0808 20 50

400
720
999

106,6
47,6
77,1

1

(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. 2292/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/
97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat i
Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF)
nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2435/2000 og
(EF) nr. 2851/2000, og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2698/93 og (EF) nr. 1590/94 (1), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1877/2002 (2), særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2003, vedrører for visse produkters
vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med
de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes
fuldt ud; for andre produkter overstiger de de diponible
mængder og skal derfor nedsættes med en fast
procentsats for at sikre en rimelig fordeling;
Den restmængde, der skal lægges til den disponible
mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1898/97, imødekommes som anført i bilag I.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1898/97 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
3. Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 267 af 30.9.1997, s. 58.
(2) EFT L 284 af 22.10.2002, s. 9.
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BILAG I

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 31. marts 2003

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

100,0
90,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

BILAG II

(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003

1

6 180,5

2

270,0

3

1 039,1

4

24 272,4

H1

2 880,0

7

14 453,9

8

1 750,0

9

33 160,0

T1

1 500,0

T2

13 000,0

T3

3 680,0

S1

2 600,0

S2

265,0

B1

2 500,0

15

1 125,0

16

2 125

17

15 625,0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2293/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2003 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske
Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår
svinekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/
95 af 29. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i svinekødssektoren af en ordning, der er fastsat i
frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den
ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1853/2002 (2), særlig
artikel 4, stk. 4, og

Artikel 1
Den mængde, der i medfør af forordning (EF) nr. 2305/95 er til
rådighed for perioden 1. april til 30. juni 2003, er anført i
bilaget.

ud fra følgende betragtning:
For at sikre fordelingen af de disponible mængder bør de disponible mængder for perioden 1. april til 30. juni 2003 suppleres
med de mængder, der blev overført fra perioden 1. januar til
31. marts 2003 —

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 233 af 30.9.1995, s. 45.
(2) EFT L 280 af 18.10.2002, s. 5.
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BILAG

(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003

18
L1
19
20
21
22
E1

1 800,0
360,0
1 500,0
180,0
2 000,0
960,0
100,0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2294/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets
forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød
af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2003, vedrører for visse produkters
vedkommende mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt
ud.
Den disponible mængde in den følgende periode bør
bestemmes.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1432/94, imødekommes som anført i bilag I.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1432/94 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
3. Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 31. marts 2003

1

100,00

BILAG II

(t)
Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003

1

3 400
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2295/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for
perioden 1. januar til 31. marts 2003
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2003, vedrører mængder, der er mindre
end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud.

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1486/95, imødekommes som anført i bilag I.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1486/95 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden
fra 1. januar til 31. marts 2003

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

BILAG II

(t)

Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden fra 1. april til
30. juni 2003

G2

30 179,5

G3

3 548,9

G4

2 833,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

4 132,5
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2296/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat
i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 2003, vedrører mængder, der er mindre
end eller lig med de disponible mængder, og de kan
derfor imødekommes fuldt ud.
Den restmængde, der skal lægges til den disponible
mængde i den følgende periode, bør bestemmes.

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
571/97, imødekommes som anført i bilag I.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 571/97 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilag II.
3. Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende EF-bestemmelser på veterinærområdet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicensansøgninger
for perioden fra 1. januar
til 30. marts 2003

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

BILAG II
(t)

Gruppe nr.

23
24
25
26

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003

191,9
70,3
61,45
442,0

L 348/70

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.12.2002

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2297/2002
af 20. december 2002
om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/
1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1614/2001 (4), særlig
artikel 2, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2771/1999 fastsættes det,
at opkøb ved licitation i en medlemsstat indledes og
suspenderes af Kommissionen, når det er konstateret, at
markedsprisen i den pågældende medlemsstat i to på
hinanden følgende uger enten har været mindre end eller
lig med eller over 92 % af interventionsprisen.

(1)

(2)

Den seneste liste over medlemsstater, hvor interventionen er suspenderet, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2002 (5). Denne liste bør tilpasses
efter de nye markedspriser, som Tyskland har indberettet
i medfør af artikel 8 i forordning (EF) nr. 2771/1999. Af
klarhedshensyn bør denne liste erstattes af en ny, og
forordning (EF) nr. 1915/2002 bør ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 6, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1255/1999, suspenderes i Belgien,
Danmark, Grækenland, Nederlandene, Østrig, Luxembourg,
Finland og Sverige.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 1915/2002 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 48.
79 af 22.3.2002, s. 15.
333 af 24.12.1999, s. 11.
214 af 8.8.2001, s. 20.

(5) EFT L 289 af 26.10.2002, s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2298/2002
af 20. december 2002
om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører britisk 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), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2000/2002 (4), fastsættes kvoterne
for torsk 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 torsk fra fartøjer, som fører britisk flag
eller er registreret i Det Forenede Kongerige, i ICES-

(3)

område I og IIb nået den tildelte kvote for 2002. Det
Forenede Kongerige har forbudt fiskeri efter denne
bestand fra den 4. december 2002. Denne dato bør
derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter torsk fra fartøjer, der fører britisk flag eller er
registreret i Det Forenede Kongerige, i ICES-område I og IIb har
medført, at Det Forenede Kongeriges kvote af torsk for 2002
må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter torsk i ICES-område I og IIb fra fartøjer, der fører
britisk flag eller er registreret i Det Forenede Kongerige, 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 4. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 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. 1.
358 af 31.12.1998, s. 5.
347 af 31.12.2001, s. 1.
308 af 9.11.2002, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2299/2002
af 20. december 2002
om åbning af licitation nr. 44/2002 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/
2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1795/2002 (4), særlig artikel 80,
og

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der sælges ved licitation nr. 44/2002 EF vinalkohol med
henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra
destillationer omhandlet i artikel 35 og 39 i forordning (EØF)
nr. 822/87 og artikel 27 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og
opbevares hos det franske interventionsorgan.

ud fra følgende betragtninger:
Forordning (EF) nr. 1623/2000 fastsætter bl.a. gennemførelsesbestemmelser for afsætningen af lagre af alkohol,
som hidrører fra destillationer omhandlet i artikel 27, 28
og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(1)

Der bør gennemføres licitationer over vinalkohol med
henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere
lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen
af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til
industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra
destillationer omhandlet i artikel 35, 36 og 39 i Rådets
forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den
fælles markedsordning for vin (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1677/1999 (6), samt artikel 27 og 28
i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(2)

Siden Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for
euroen (7) skal budpriserne og sikkerhedsstillelsen
angives i euro og betalinger foretages i euro.

(3)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

179 af 14.7.1999, s. 1.
345 af 29.12.2001, s. 10.
194 af 31.7.2000, s. 45.
123 af 9.5.2002, s. 17.
84 af 27.3.1987, s. 1.
199 af 30.7.1999, s. 8.
349 af 24.12.1998, s. 1.

Der skal sælges en mængde på 100 000 hl ren alkohol (100 %
vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af
ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2
Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82,
83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/
2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3
Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der ligger inde
med den pågældende alkohol, Onivins-Libourne, Délégation
nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505
Libourne Cedex (tlf. (33) 5 57 55 20 00, telex 57 20 25, fax
(33) 5 57 55 20 59), eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.
Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er
forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 44/2002 EF med
henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen
være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.
Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde
senest den 13. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).
Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over for det
pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl
ren alkohol (100 % vol.).
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Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger
om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 4
Buddene skal have en minimumspris på 8 EUR/hl for ren
alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagegær,
26 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling
af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport,
35 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling
af eau de cologne til eksport og 10 EUR/hl for ren alkohol
(100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Artikel 6
Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren
alkohol (100 % vol.).

Artikel 5

Artikel 7

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i
forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR
pr. liter.

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
LICITATION Nr. 4/2002 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER
Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Frankrig

Beholdernummer

Antal hl
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF) nr.
822/87 og (EF)
nr.
1493/1999,
artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold
(% vol.)

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

8
20
6
5
10
13
13

22 340
8 350
22 220
22 220
9 270
440
160

27
27
27
27
39
27
35

Rå
Rå
Rå
Rå
Rå
Rå
Rå

+ 92
+ 92
+ 92
+ 92
+ 92
+ 92
+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle
Avenue Adolphe-Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle

33
33
38

435
5 635
8 930

35
27
35

Rå
Rå
Rå

+ 92
+ 92
+ 92

Sted

I alt

100 000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2300/2002
af 19. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 2603/97 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen for
import af ris med oprindelse i AVS-staterne samt i de oversøiske lande og territorier (OLT)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 af
10. december 2002 om ordningen for landbrugsprodukter og
varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVSstaterne (1), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 2286/2002 ophæver og erstatter
Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 af 20. juli 1998 om
ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af
landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 715/90 (2).

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2603/97 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 174/2002 (4), bør ændres
for at erstatte henvisningerne til forordning (EF) nr.
1706/98 med henvisninger til de relevante bestemmelser
i forordning (EF) nr. 2286/2002.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2603/97 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
»1. I forbindelse med den mængde på 125 000 tons ris,
udtrykt i afskallet ris, henhørende under KN-kode
1006 10 21 til 1006 10 98, 1006 20 og 1006 30, der er

fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 (*),
udstedes importlicenserne med toldnedsættelse hvert år i
overensstemmelse med følgende trancher:
— januar:
41 668 tons
— maj:
41 666 tons
— september:
41 666 tons.
(*) EFT L 348 af 21.12.2002, s. 5.«
2) Artikel 3, stk. 1, affattes således:
»1. I forbindelse med den mængde på 20 000 tons
brudris henhørende under KN-kode 1006 40 00, der er
fastsat ved forordning (EF) nr. 2286/2002, udstedes importlicenserne med toldnedsættelse hvert år i overensstemmelse
med følgende trancher:
— januar:
10 000 tons
— maj:
10 000 tons
— september:
0 tons.«
3) Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
Ved anvendelse af bilag II til forordning (EF) nr. 2286/2002
fastsætter Kommissionen toldbeløbene efter fremgangsmåden i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr.
1503/96 (*).
(*) EFT L 189 af 30.7.1996, s. 71.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

Se side 5 i denne Tidende.
EFT L 215 af 1.8.1998, s. 12.
EFT L 351 af 23.12.1997, s. 22.
EFT L 30 af 31.1.2002, s. 33.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2301/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 1999/105/EF for så vidt angår
definitionen af små mængder frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 1999/105/EF af 22.
december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (1), særlig artikel 14, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med direktiv 1999/105/EF skal leverandørens mærkeseddel eller dokument omfatte oplysninger om det forstlige formeringsmateriales spireprocent og antal spiredygtige frø. Disse krav gælder dog
ikke for små mængder frø.

(2)

Tærsklerne for små mængder bør derfor fastlægges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og
Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug
og Skovbrug —

Artikel 1
Med henblik på anvendelse af artikel 14 i direktiv 1999/105/EF
anses en mængde frø for lille, hvis den ikke overstiger de
mængder, der er anført i bilaget til nærværende forordning for
de forskellige arter.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 11 af 15.1.2000, s. 17.
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BILAG
Små mængder
Mængde
(g)

Nåletræer
Abies alba Mill.

1 200

Abies cephalonica Loud.

1 800

Abies grandis Lindl.

500

Abies pinsapo Boiss.

1 600

Cedrus atlantica Carr.

2 000

Cedrus libani A. Richard

2 000

Larix decidua Mill.

170

Larix x eurolepis Henry

160

Larix kaempferi Carr.

100

Larix sibirica Ledeb.

100

Picea abies Karst.

200

Picea sitchensis Carr.

60

Pinus brutia Ten.

500

Pinus canariensis C. Smith

300

Pinus cembra Linne

7 000

Pinus contorta Loud.

90

Pinus halepensis Mill.

500

Pinus leucodermis Antoine

600

Pinus nigra Arnold

500

Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.

1 200
10 000

Pinus radiata D. Don

800

Pinus sylvestris L.

200

Pseudotsuga menziesli Franco

300

Løvtræer
Acer platanoides L.

3 500

Acer pseudoplatanus L.

3 000

Alnus glutinosa Gaertn.

40

Alnus incana Moench.

20

Betula pendula Roth

50

Betula pubescens Ehrh.

50

Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.

2 500
45 000
6 000

Fraxinus angustifolia Vahl.

2 000

Fraxinus excelsior L.

2 000

Populus spp

20

Prunus avium L.

4 500

Quercus cerris L.

40 000

Quercus ilex L.

40 000

Quercus petraea Liebl.

40 000

Quercus pubescens Willd.

40 000
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Mængde
(g)

Quercus robur L.

40 000

Quercus rubra L.

40 000

Quercus suber L.

40 000

Robinia pseudoacacia L.

500

Tilia cordata Mill.

900

Tilia platyphyllos Scop.

2 500
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2302/2002
af 20. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning
af toldkontingenter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Det viser sig, at osten »Halloumi« kan tariferes under
såvel løbenummer 2 som 3 i bilag III, del C, til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 (6), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1667/2002 (7). For at undgå
uklarhed bør beskrivelsen i dette bilag ændres.

(3)

Derfor bør forordning (EF) nr. 2535/2001 ændres.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra fællesmødet for Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter og Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i Forbindelse
med Handelen med Forarbejdede Landbrugsprodukter
uden for bilag I —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6.
december 1993 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (2), særlig artikel 6, stk. 2, og artikel
7, stk. 2 og 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 (4), særlig artikel 29, stk. 1,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til afgørelse 2002/309/EF, Euratom, truffet af
Rådet og Kommissionen den 4. april 2002, om indgåelse af syv
aftaler med Det Schweiziske Forbund (5), særlig artikel 5, stk. 3,
og

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

ud fra følgende betragtninger:

1) I bilag I, del F, affattes kontingent nr. 09.4155 som angivet i
bilag I til nærværende forordning.

Ifølge bilag 2 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, der blev undertegnet i Luxembourg den
21. juni 1999 og godkendt ved afgørelse 2002/309/EF,
Euratom, vedrører kontingent nr. 09.4155 alle former
for yoghurt, inkl. yoghurt, der er tilsat aromastoffer.
Derfor bør varebeskrivelsen for dette kontingent ændres
tilsvarende.

(1)

Artikel 1

2) Bilag III, del C, affattes som angivet i bilag II til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1, nr. 1, anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

318 af 20.12.1993, s. 18.
298 af 25.11.2000, s. 5.
160 af 26.6.1999, s. 48.
79 af 22.3.2002, s. 15.
114 af 30.4.2002, s. 1.

(6) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29.
(7) EFT L 252 af 20.9.2002, s. 8.
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BILAG I

Mængde (tons)
Kontingentnummer

»09.4155

Fast kontingent
KN-kode

ex 0401 30
0403 10

Varebeskrivelse

Told

Fløde med et fedtindhold på over 6 vægtprocent
Fritagelse

Yoghurt

2002
Fra 1. juli 2002
til 30. juni 2003

2003 og følgende år
Fra 1. juli til 30. juni

2 167
(2 000 + 167)

2 000«

BILAG ΙΙ
»Del C
PRÆFERENCEORDNINGER VED IMPORT FRA ANDRE LANDE

Regler for udfærdigelse af certifikater

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

1

ex 0406 90 29

Kashkaval, fremstillet udelukkende af fåremælk, lagret
mindst to måneder, med et fedtindhold i tørstoffet på
mindst 45 vægtprocent og med et tørstofindhold på
mindst 58 vægtprocent, i hele oste af nettovægt 10 kg
og derunder, også emballeret i plast

Cypern

67,19

Jf. bilag XI, punkt
E

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ost, undtagen Halloumi, fremstillet udelukkende af fåreeller bøffelmælk, i beholdere indeholdende saltlage eller
beholdere i fåre- eller gedeskind

Cypern

67,19

Jf. bilag XI, punkt
F

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Cypern

27,63

Jf. bilag XI, punkt
F«

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

Oprindelsesland

Toldsats ved
import
(EUR pr. 100 kg
nettovægt,
medmindre andet
er angivet)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2303/2002
af 9. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 230/2001 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på
importen af tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Rusland,
Thailand og Tyrkiet og om godtagelse af tilsagn fra visse importører i Den Tjekkiske Republik og
Tyrkiet
direkte eksporteret af dette selskab var fritaget fra antidumpingtolden ved artikel 2, stk. 2.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22.
december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (2), særlig artikel 8,
efter høring af det rådgivende udvalg, og

B. B. FRIVILLIG TILBAGETRÆKNING AF TILSAGNET
(3)

Celik Halat ve Tel Sanayii AS har meddelt Kommissionen, at selskabet ønsker at trække sit tilsagn
tilbage. Navnet Celik Halat ve Tel Sanayii AS bør derfor
slettes fra listen over selskaber, hvis tilsagn er godtaget.

(4)

Parallelt med denne forordning har Rådet ved forordning
(EF) nr. 2288/2002 (6) også fjernet den fritagelse fra den
endelige antidumpingtold, der var indrømmet Celik
Halat ve Tel Sanayii AS, ved at ændre artikel 2, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 1601/2001 —

ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

Den 5. maj 2000 indledte Kommissionen en antidumpingprocedure (3) vedrørende importen af visse typer
tovværk og kabler af jern og stål med oprindelse i bl.a.
Tyrkiet. Proceduren førte til, at der i august 2001 blev
indført en endelig antidumpingtold ved Rådets forordning (EF) nr. 1601/2001 (4) for at afhjælpe de skadelige
virkninger af dumping.

(1)

Der indførtes midlertidige foranstaltninger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 230/2001 (5). Sideløbende
godtog Kommissionen ved artikel 2, stk. 1, pristilsagn
fra bl.a. den tyrkiske eksporterende producent Celik
Halat ve Tel Sanayii AS. Importen af varer fremstillet og

(2)

Land

»Tjekkiet
Tyrkiet

2.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det tilsagn, der er godtaget fra Celik Halat ve Tel Sanayii AS,
trækkes tilbage.

Artikel 2
1.
Tabellen i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 230/2001
erstattes af følgende tabel:
Selskab

Taric-tillægskode

ŽDB as

A216

Has Celik ve Halat San Tic AS

A220«

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 230/2001 affattes således:
»2.
Varer, der er angivet til overgang til fri omsætning i henhold til Taric-tillægskode A216 og A220,
undtages fra den ved artikel 1 indførte antidumpingtold, forudsat at de er fremstillet og direkte
eksporteret (dvs. faktureret og sendt) af et selskab anført i artikel 2, stk. 1, til et selskab, der handler
som importør i Fællesskabet. Sådanne importerede varer skal også ledsages af en handelsfaktura, som
mindst indeholder de oplysninger, der er anført i bilaget.«
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
C
L
L

56 af 6.3.1996, s. 1.
305 af 7.11.2002, s. 1.
127 af 5.5.2000, s. 12.
211 af 4.8.2001, s. 1.
34 af 3.2.2001, s. 4.

(6) Se side 52 i denne Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2002.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2304/2002
af 20. december 2002
om gennemførelse af Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelsen«)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Der bør fastlægges bestemmelser for udarbejdelsen af
SPD, opfølgning, revision, evaluering, nybehandling og
gennemførelse heraf samt for indberetning og finansielle
korrektioner. Ifølge disse bestemmelser skal Kommissionen kunne inddrages i disse aktiviteter. Med forbehold
af eventuelle nødvendige tilpasninger til OLT's specifikke
situation bør de svare til de tilsvarende bestemmelser for
strukturfondene for således at udvide Kommissionens
deltagelse og gøre den mere effektiv.

(5)

For at lette det regionale samarbejde og integrationen
mellem OLT og AVS-staterne bør der i princippet gælde
identiske regler. Dog under hensyn til visse OLT's
geografiske beliggenhed, som gør, at de ikke kan etablere
noget nært samarbejde med AVS-staterne eller andre
OLT, bør der også åbnes mulighed for tildeling af regionale midler på anmodning af kun ét OLT.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger har
været genstand for konsultationer med OLT.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra EUF/OLT-udvalget, der
er nedsat ved artikel 24 i associeringsafgørelsen —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF (1), særlig
artikel 23,
under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne
for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou,
Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og
territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (2),
under henvisning til Rådets forordning om finansforordning for
Den Europæiske Udviklingsfond (3), i det følgende benævnt
»EUF-finansforordningen«, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til afgørelse 2001/822/EF (associeringsafgørelsen) skal Kommissionen vedtage gennemførelsesbestemmelser til del III og bilag II A til D i samarbejde med
de oversøiske lande og territorier, i det følgende benævnt
»OLT«,inden for rammerne af partnerskabsproceduren.
Artikel 4 fastsætter navnlig, at OLT i første række skal
have ansvaret for udarbejdelsen af enhedsprogrammeringsdokumenter, i det følgende benævnt »SPD«, og
samarbejdsprogrammerne.
De bestemmelser, som Kommissionen vedtager i medfør
af artikel 23 i associeringsafgørelsen, skal være forenelige
med principperne om forsvarlig finansforvaltning, partnerskab, komplementaritet og subsidiaritet og sikre OLT
ejerskab til udviklingsprocessen samt passende overvågning og revision fra OLT's og Kommissionens side.
Under hensyntagen til OLT's specifikke behov, evne og
begrænsninger bør den finansielle støtte til OLT tage
form af enten budgetstøtte, forudsat at OLT's forvaltning
af offentlige udgifter garanterer tilstrækkelig gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet. Procedurerne for
offentlige indkøb bør desuden opfylde standarderne i
EUF-finansforordningen med hensyn til gennemsigtighed
og åbenhed eller som støtte til projekter eller
programmer, når dette anses for at garantere en mere
effektiv eller sikrere gennemførelse.

(1) EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1.
(2) EFT L 317 af 15.12.2002, s. 355.
(3) KOM(2002) 290 endelig af 11.6.2002.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

DEL 1
EMNE OG PRINCIPPER

Artikel 1
Emne
Denne forordning fastsætter procedurerne for programmering
og gennemførelse af og kontrol med Fællesskabets finansielle
bistand til OLT, som forvaltes af Kommissionen under 9. Europæiske Udviklingsfond efter bestemmelserne i associeringsafgørelsen og EUF-finansforordningen.

Artikel 2
Komplementaritet og partnerskab
1. Programmeringen, gennemførelsen, overvågningen og
evalueringen af EUF-støtten foretages i nær konsultation
mellem OLT, de berørte medlemsstater og Kommissionen.
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2.
OLT sikrer, at alle aktører i samarbejdet, der er omhandlet
i artikel 5, stk. 1, andet og tredje led, i associeringsafgørelsen,
høres på passende måde under programmeringsprocessen.
3.
OLT, de berørte medlemsstater og Kommissionen
fremmer koordination og sammenhæng mellem både foranstaltninger, som gennemføres i henhold til denne forordning,
foranstaltninger, som iværksættes med bidrag fra Fællesskabets
budget, og operationer, der gennemføres af Den Europæiske
Investeringsbank, andre internationale institutioner og de
berørte medlemsstater.

DEL II

L 348/83

Alle afvigelser mellem landets egen analyse og Fællesskabets
analyse skal noteres.

Artikel 5
Kommissionens forundersøgelse af SPD
Kommissionen vurderer SPD-udkastet for at fastslå, om det
indeholder alle fornødne elementer og er foreneligt med målene
for associeringsafgørelsen, denne forordning og de relevante
EF-politikker. Den underretter Den Europæiske Investeringsbank om det modtagne udkast.

PROGRAMMERBAR OG IKKE-PROGRAMMERBAR BISTAND

KAPITEL 1

Programmerbar bistand

Kommissionen skal navnlig tage stilling til, om den finansielle
støtte fra EUF kan bevilges som budgetstøtte efter en indledende vurdering af den offentlige udgiftsforvaltnings gennemsigtighed, ansvarlighed og effektivitet og af åbenheden og
gennemsigtigheden i de offentlige indkøb i overensstemmelse
med standarderne i EUF-finansforordningen eller som støtte til
programmer eller projekter.

Artikel 3
Territorial programmering

Artikel 6

Operationer, der finansieres med gavebistand på grundlag af
associeringsafgørelsen, programmeres så snart som muligt efter
denne forordnings ikrafttræden på basis af et vedtaget enhedsprogrammeringsdokument — (SPD) — svarende til modellen i
bilaget til denne forordning.

Regionale programmer

Artikel 4
Udarbejdelse af SPD
1.
De kompetente OLT-myndigheder udarbejder et forslag til
SPD efter høring af det bredest mulige udvalg af aktører i
udviklingsprocessen og baserer sig på tidligere erfaringer og
bedste praksis.

1. Den finansielle støtte til regionalt samarbejde og integration, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), nr. ii), i bilag
II A til associeringsafgørelsen, fordeles på basis af programforslag, der forelægges af et eller flere OLT i overensstemmelse
med artikel 16 i associeringsafgørelsen.
2. Forslagene skal være resultatet af drøftelser mellem
Kommissionen og de territoriale OLT-anvisningsberettigede, der
udpeges i medfør af artikel 14 i denne forordning, eller deres
repræsentanter, også i givet fald efter høring af berettigede
ikke-statslige aktører.
De forelægges Kommissionen inden den 30. september 2003.

Hvert forslag til SPD skal tilpasses de enkelte OLT's behov og
tilgodese deres særlige omstændigheder. Det skal indeholde en
prioritering af aktiviteter og sigte mod lokalt ejerskab af samarbejdsprogrammerne.
Forslaget forelægges Kommissionen senest 12 måneder efter
denne forordnings ikrafttræden.
2.
Forslaget til SPD drøftes mellem OLT, de berørte
medlemsstater og Kommissionen, i givet fald gennem den relevante delegation.
OLT fremlægger al nødvendig information, herunder resultaterne af eventuelle gennemførlighedsundersøgelser, for at
Kommissionen kan foretage en så effektiv vurdering som
muligt af SPD-udkastet.
3.
OLT-myndighederne skal navnlig så tidligt som muligt
meddele Kommissionen, hvorvidt de ønsker, at de finansielle
bidrag af EUF skal tage form af budgetstøtte.

I sin vurdering af forslagene tager Kommissionen særligt
hensyn til de forventede virkninger af modtagerlandenes eller
-territoriernes integration i den region, som de tilhører. Forud
for udgiftsforpligtelserne træffer Kommissionen en finansieringsafgørelse om støtte til projekter og programmer.
3. Foreligger der et restbeløb efter den første tildeling, kan
der forelægges yderligere forslag to gange om året, medmindre
der er tale om særlig hastende tilfælde, første gang inden
henholdsvis den 31. december 2003 og den 30. juni 2004.
4. For at opnå passende stordriftsfordele og øge effektiviteten kan regionale programmer med en tydelig national
komponent finansieres med en blanding af regionale og territoriale midler.
5. Artikel 8 og 16 til 30 finder tilsvarende anvendelse på
regionale programmer.
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KAPITEL 2

Artikel 9

Ikke-programmerbar bistand

Udbetalende instanser

Artikel 7

De finansielle institutioner i OLT, hos hvilke Kommissionen
åbner konti i overensstemmelse med del I, afsnit III, kapitel 3,
afdeling 4, i EUF-finansforordningen med henblik på gennemførelsen af samarbejdet med OLT, optræder som udbetalende
instanser.

Udnyttelse af reserve »C«
1.
Kommissionen tildeler ressourcerne fra reserve »C« til de
formål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b) eller c), i
bilag II A til associeringsafgørelsen, på grundlag af den i denne
forordning nævnte midtvejsrevision, eller i Grønlands tilfælde
den midtvejsrevision, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i
bilag II A til associeringsafgørelsen. Kommissionen justerer de
vejledende tildelinger i artikel 3, stk. 4, i bilag II A til associeringsafgørelsen tilsvarende og underretter OLT og medlemsstaterne om sin afgørelse vedrørende de nye tildelinger.
2.
Med henblik på indgåelse af forpligtelser for de
ressourcer, der er omhandlet i artikel 28 og i bilag II D til associeringsafgørelsen, indgiver et OLT, der anser sig selv for at
være berettiget til den deri omhandlede støtte, en komplet
anmodning på de formularer, som Kommissionen stiller til
rådighed, sammen med alle de til dens vurdering nødvendige
oplysninger.

Midler, der er indsat hos udbetalende instanser i Fællesskabet,
er rentebærende.
De udbetalende instanser modtager ikke vederlag for deres
tjenesteydelser, og de indestående beløb forrentes ikke.
KAPITEL 2

Kontrakter
Artikel 10
Almindelige bestemmelser for kontrakter
1. Procedurerne for kontrakttildeling angives i finansieringsaftalerne.

Anmodningen forelægges Kommissionen senest den 30. april i
året efter det år, for hvilket der ønskes supplerende støtte.

2. Når den finansielle bistand ydes som budgetstøtte, finder
procedurerne for offentlige indkøb i det pågældende OLT
anvendelse.

Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt OLT sin beslutning.

3. I alle andre tilfælde sker kontrakttildelingen efter bestemmelserne i artikel 75, stk. 1, første afsnit, i EUF-finansforordningen.

DEL III
GENNEMFØRELSE

KAPITEL 1

Finansielle procedurer

Artikel 8

Artikel 11
Afgifts- og toldordning
1. OLT anvender på kontrakter om gennemførelse af
programmer eller projekter, der finansieres af EUF, en afgiftsog toldordning, som ikke er mindre gunstig end den, der
gælder for de mest begunstigede stater eller for de internationale organisationer på udviklingsområdet, som de har forbindelse med. Ved fastlæggelsen af, hvad der skal forstås ved mestbegunstigelsesbehandling (MFN), tages der ikke hensyn til de
ordninger, det pågældende OLT anvender over for andre OLT
eller AVS-stater eller andre udviklingslande.

Forpligtelser

2. Med forbehold af stk. 1 finder følgende anvendelse på
kontrakter finansieret af Fællesskabet:

1.
Kommissionen disponerer for udgifter til finansiel bistand
til OLT efter EUF-finansforordningen.
2.
Forud for udgiftsforpligtelserne inden for SPD træffer
Kommissionen en finansieringsafgørelse om budgetstøtte eller
støtte til projekter og programmer.

a) kontrakterne pålægges hverken bestående eller fremtidige
stempel- og registreringsafgifter eller andre afgifter med
tilsvarende virkning i det pågældende OLT; kontrakterne
registreres dog i overensstemmelse med gældende lov i OLT,
og der kan ved registreringen opkræves et gebyr svarende til
tjenesteydelsen

3.
Uden for SPD disponerer Kommissionen for udgifter med
berøring til den ikke-tildelte »C«, der er oprettet i medfør af
artikel 3, stk. 3, i bilag II A til associeringsafgørelsen, og
afholder dem i overensstemmelse med artikel 15 og 54 i EUFfinansforordningen.

b) fortjeneste og/eller indtægt, der følger af gennemførelsen af
kontrakter, er skattepligtig i henhold til det pågældende
OLT's interne skatteordninger, forudsat at de fysiske eller
juridiske personer, der opnår en sådan fortjeneste og/eller
indtægt, har permanent hjemsted i dette OLT, eller at
gennemførelsen af kontrakten varer mere end seks måneder
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c) virksomheder, som skal indføre materiel til udførelsen af
bygge- og anlægskontrakterne, kan på anmodning midlertidigt indføre dette materiel toldfrit i henhold til det pågældende OLT's lovgivning
d) erhvervsbestemt materiel, der er nødvendigt til udførelse af
opgaver, der er defineret i kontrakterne vedrørende tjenesteydelser, kan i henhold til den nationale lovgivning indføres i
det pågældende OLT midlertidigt uden told og andre afgifter
med tilsvarende virkning, i det omfang tolden og afgifterne
ikke udgør betaling for en tjenesteydelse
e) varer, der indføres i et OLT i forbindelse med en kontrakt
om leverancer, indføres uden told, skatter eller afgifter med
tilsvarende virkning. Når en kontrakt omfatter en leverance
med oprindelse i det pågældende OLT, indgås kontrakten på
grundlag af prisen ab fabrik, forhøjet med de interne
afgifter, som OLT i givet fald selv pålægger disse leverancer
f) indkøb af brændstoffer, smøremidler og bindemidler på
basis af carbonhydrider samt alt materiale, der indgår i en
bygge- og anlægskontrakt, anses for at være fremstillet på
det lokale marked og undergives den afgiftsordning, der
gælder i det pågældende OLT's lovgivning samt
g) fysiske personer, bortset fra lokalt ansatte, der varetager
opgaver, som er defineret i en kontrakt vedrørende tjenesteydelser, samt disses familiemedlemmer, kan efter bestemmelserne i det pågældende OLT's lovgivning indføre personlige
ejendele til personlig og husholdningsmæssig brug uden
erlæggelse af told, importafgifter og andre afgifter med
tilsvarende virkning.
3.
Alle forhold, der ikke er omhandlet i stk. 1 og 2, om
afgifts- og toldordninger, forbliver undergivet det pågældende
OLT's lovgivning.

KAPITEL 3

Ansvarlige for forvaltning og gennemførelse

Artikel 12
Gennemførelsesprocedurer
Uanset procedurerne for gennemførelsen af budgetstøtten, som
er omhandlet i artikel 8, stk. 2, og 10, stk. 2, gennemføres
programmer og projekter, der finansieres i henhold til denne
forordning, i medfør af artikel 13, 14 og 15.

Artikel 13
Delegationer
1.
Når Kommissionen repræsenteres ved en delegation under
delegationslederens ansvar, underretter den det pågældende
OLT derom. I så fald finder artikel 22, stk. 2, og 67 i EUFfinansforordningen vedrørende subdelegerede anvisningsberettigede og regnskabsførere anvendelse.
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2. Delegationslederen skal i nært samarbejde med den territoriale anvisningsberettigede:
a) på anmodning af det pågældende OLT deltage og tilbyde
bistand i forbindelse med udarbejdelse af projekter og
programmer samt forhandlinger om faglige bistandsaftaler
b) deltage i forundersøgelsen af projekter og programmer
samt i udarbejdelsen af udbudsmateriale og finde metoder
til at forenkle forundersøgelsen af projekter og programmer
og iværksættelsesprocedurerne
c) udarbejde finansieringsforslag
d) inden den territoriale anvisningsberettigede indkalder
tilbud, godkende udbudsmaterialet vedrørende lokale
offentlige udbud og kontrakter vedrørende katastrofebistand inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor han modtager
det fra den territoriale anvisningsberettigede
e) deltage i gennemgangen af tilbud og modtage kopi af de
afgivne tilbud samt af resultaterne af behandlingen heraf
f) inden 30 dage godkende den territoriale anvisningsberettigedes forslag om tildeling af kontrakter vedrørende lokale
offentlige udbud, underhåndsaftaler, katastrofebistand,
tjenesteydelser samt bygge- og anlægsarbejder, der har en
værdi på under 5 mio. EUR, og kontrakter vedrørende
leverancer, der har en værdi på under 1 mio. EUR
g) inden 30 dage godkende andre forslag om tildeling af alle
andre kontrakter end de ovenfor nævnte, som han har fået
forelagt af den territoriale anvisningsberettigede, når
følgende betingelser er til stede:
i) det valgte tilbud er det laveste af de tilbud, der opfylder
kravene i udbudsmaterialet
ii) det valgte tilbud opfylder alle de udvælgelseskriterier,
der er fastsat i udbudsmaterialet samt
iii) det valgte tilbud overskrider ikke det beløb, der er afsat
til den pågældende kontrakt
h) såfremt de under litra g) nævnte betingelser ikke er til stede,
fremsende forslaget til den ledende anvisningsberettigede,
der træffer afgørelse inden 60 dage fra det tidspunkt, hvor
delegationslederen modtog det. Når størrelsen af det valgte
tilbud overskrider de beløb, der er afsat til kontrakten,
træffer den ledende anvisningsberettigede de nødvendige
forpligtelsesbeslutninger, efter at kontrakten er godkendt
i) godkende kontrakter og overslag, når udførelsen sker i
offentligt regi, tillægskontrakter samt de af den territoriale
anvisningsberettigede meddelte betalingstilladelser
j) sikre sig, at de projekter og programmer, der finansieres
over den del af Fondens midler, som Kommissionen
forvalter, økonomisk og teknisk set gennemføres korrekt
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k) samarbejde med de nationale myndigheder i det OLT, hvor
han repræsenterer Kommissionen, i forbindelse med en
regelmæssig evaluering af foranstaltningerne
l) sende OLT alle hensigtsmæssige oplysninger eller dokumenter vedrørende procedurerne for iværksættelse af
samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering,
herunder navnlig kriterierne for forundersøgelse og evaluering af tilbud, samt
m) jævnligt underrette OLT-myndighederne om fællesskabsaktiviteter, der kan være af direkte betydning for samarbejdet
mellem Fællesskabet og OLT.
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g) han foretager under gennemførelsesforanstaltningerne de
nødvendige tilpasninger for at sikre en økonomisk og
teknisk set tilfredsstillende gennemførelse af de godkendte
projekter og programmer.
3. Under foranstaltningernes gennemførelse har den territoriale anvisningsberettigede, forudsat at han underretter delegationslederen derom, beslutningsbeføjelser på følgende områder:
a) tekniske ændringer og detailtilpasninger, forudsat at de ikke
påvirker de valgte tekniske løsninger og ikke overskrider det
beløb, der er afsat til ændringer
b) ændringer i overslag under udførelsen

3.
Enhver yderligere uddelegering af administrative og/eller
finansielle beføjelser til delegationslederen end dem, der er
beskrevet i denne artikel, meddeles de territoriale anvisningsberettigede.

c) overførsler fra artikel til artikel inden for overslagene
d) ændringer i placeringen af projekter eller programmer, der
består af flere enheder, når dette er berettiget af tekniske,
økonomiske eller sociale grunde
e) pålæg eller eftergivelse af bod for forsinkelse

Artikel 14
f) frigivelse af sikkerhedsstillelse
Territorial anvisningsberettiget

g) køb på det lokale marked uden hensyn til oprindelse

1.
Hver OLT's regering udpeger en territorial anvisningsberettiget, der repræsenterer det ved alle foranstaltninger, som
finansieres over den del af Fondens midler, som Kommissionen
og Banken forvalter. Den territoriale anvisningsberettigede kan
overdrage en del af sine beføjelser; han underretter den ledende
anvisningsberettigede om sådanne overdragelser.
2.
Den
opgaver:

territoriale

anvisningsberettigede

har

følgende

a) han er i nært samarbejde med delegationslederen ansvarlig
for projekterne og programmernes udarbejdelse, forelæggelse og forundersøgelse
b) han indkalder i nært samarbejde med delegationslederen
lokale offentlige tilbud, modtager tilbud, både lokale og
internationale samt offentlige og begrænsede, forestår
gennemgangen af dem, afgør resultatet af denne gennemgang, underskriver kontrakter og tillægskontrakter og
godkender udgifter
c) han forelægger inden indkaldelse af lokale offentlige tilbud
udbudsmaterialet for delegationslederen, som godkender det
inden 30 dage
d) han afslutter behandlingen af tilbuddene inden for disses
gyldighedsperiode under hensyn til tidsfristen for kontraktens godkendelse
e) han fremsender resultaterne af gennemgangen af tilbuddene
samt forslag om tildelingen af kontrakten til delegationslederen med henblik på godkendelse inden for de frister, der
er fastsat i artikel 15, litra f)
f) han fastsætter og anviser udgifter inden for rammerne af de
midler, han har fået tildelt samt

h) anvendelse af entreprenørmateriel og -maskiner, der ikke
har oprindelse i OLT, medlemsstaterne eller AVS-staterne,
når tilsvarende materiel og maskiner ikke fremstilles i OLT,
medlemsstaterne og AVS-staterne
i) underleverancer
j) endelig overtagelse, forudsat at delegationslederen er til
stede ved den foreløbige overtagelse, påtegner rapporterne
herom og eventuelt er til stede ved den endelige overtagelse,
navnlig når der ved den foreløbige overtagelse er taget så
mange forbehold, at et større supplerende arbejde er
påkrævet, samt
k) rekruttering af konsulenter og andre eksperter i faglig
bistand.
4.

Den territoriale anvisningsberettigede skal desuden:

a) udfærdige og, efter at overvågningsudvalget har givet tilladelse dertil, forelægge Kommissionen den årlige rapport om
gennemførelsen
b) foretage den i artikel 22 nævnte midtvejsrevision
c) sikre, at de organer, der deltager i forvaltningen og gennemførelsen af EUF-programmer, anvender enten et separat
regnskab eller hensigtsmæssige regnskabskoder for alle
transaktioner vedrørende interventionen
d) tage alle nødvendige skridt til at sikre gennemførelse af
artikel 16, 19, 24 og 30.
5. Når den årlige gennemførelsesrapport, der er omtalt i
artikel 21, foreligger, gennemgår Kommissionen og den territoriale anvisningsberettigede hovedresultaterne fra det foregående
år.
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Efter denne gennemgang kan Kommissionen fremsætte
bemærkninger til den territoriale anvisningsberettigede. Den
territoriale anvisningsberettigede meddeler Kommissionen,
hvilke skridt der er taget i forbindelse med disse bemærkninger.
Hvis Kommissionen i behørigt begrundede tilfælde er af den
opfattelse, at de trufne foranstaltninger ikke er tilstrækkelige,
kan den rette henstillinger til OLT og den territoriale anvisningsberettigede om tilpasninger med henblik på at opnå mere
effektive overvågnings- eller forvaltningsordninger sammen
med en begrundelse for disse henstillinger.
Når den territoriale anvisningsberettigede modtager sådanne
henstillinger, skal han vise, hvilke skridt der er taget til at
forbedre overvågnings- eller forvaltningsordningerne, eller
forklare, hvorfor der ikke er taget sådanne skridt.

Artikel 15
Regionale aktører
1.

Forslag til et regionalt program forelægges af:

a) mindst to territoriale anvisningsberettigede, eller
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c) sikre sig, at støtten forvaltes i overensstemmelse med alle
gældende regler, og at de midler, der stilles til rådighed,
anvendes i overensstemmelse med principperne for
forsvarlig finansforvaltning
d) attestere, at de udgiftsanmeldelser, der forelægges Kommissionen, er nøjagtige, og sikre sig, at de er udarbejdet på
grundlag af regnskabssystemer, der er baseret på udgiftsbilag, som kan kontrolleres
e) ved afslutningen af hver programmeringsperiode forelægge
Kommissionen en erklæring, der er udfærdiget af en ekspert
eller myndighed, der fungerer uafhængigt af forvaltningsmyndigheden. Erklæringen skal indeholde et sammendrag af
konklusionerne af den kontrol, der er gennemført de foregående år, og en udtalelse om, hvorvidt betalingsanmodningen
vedrørende restbeløbet er holdbar, og hvorvidt de operationer, der ligger til grund for den endelige udgiftserklæring,
har været lovlige og formelt rigtige. OLT kan knytte deres
egen kommentarer til denne erklæring, hvis de skønner det
nødvendigt
f) samarbejde med Kommissionen om at sikre, at EUF-ressourcerne anvendes i overensstemmelse med principperne for
forsvarlig finansforvaltning

b) undtagelsesvis af den territoriale anvisningsberettigede fra et
enkelt OLT, når kun ét OLT er involveret i en foranstaltning,
jf. artikel 16, stk. 1, litra b) til e), i associeringsafgørelsen.

g) forebygge, afsløre og korrigere uregelmæssigheder og i overensstemmelse med gældende regler give Kommissionen
meddelelse herom samt om udviklingen i sager, hvor der er
indledt administrativ eller retslig forfølgning, og

2.
De regionale programmer gennemføres af den territoriale
anvisningsberettigede eller den i forslaget angivne organisation.

h) geninddrive midler, der er gået tabt som følge af en konstateret uregelmæssighed, idet de i givet fald opkræver morarenter

DEL IV
OVERVÅGNING, NYBEHANDLING, REVISION OG EVALUERING

KAPITEL 1

Overvågning

Artikel 16

i) træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at
bestemmelserne i det vejledende program overholdes,
herunder at den tidsplan for forpligtelser og betalinger, der
blev aftalt ved programmeringen, bliver overholdt, samt
j) undersøge alle årsager til forsinkelser af gennemførelsen og
stille forslag til passende foranstaltninger til at afhjælpe
situationen.
2. Hvert år sendes der en revisionsplan og et sammendrag af
resultaterne af den udførte revision til Kommissionen.
Revisionsrapporterne skal stå til Kommissionens disposition.

OLT's ansvar
Artikel 17

1.
Uden at dette berører Kommissionens ansvar for gennemførelsen af Fællesskabets finansielle støtte, tager OLT i første
instans ansvaret for finanskontrollen af denne støtte.
Med henblik herpå skal den territoriale anvisningsberettigede:
a) oprette og anvende forvaltnings- og kontrolordninger på en
sådan måde, at det sikres, at Fællesskabets midler anvendes
effektivt og korrekt. Der skal foretages passende intern og
ekstern finanskontrol i overensstemmelse med internationalt
accepterede revisionsstandarder af den kompetente finanskontrolmyndighed, som skal være uafhængig i udøvelsen af
dette hverv
b) sende Kommissionen en beskrivelse af disse ordninger

Koordination
1. Kommissionen og OLT, der repræsenteres af den territoriale anvisningsberettigede, samarbejder og koordinerer planer,
metoder og kontrol, for at den udførte kontrol kan blive så
nyttig som muligt. De sender straks hinanden resultaterne af
den kontrol, der er foretaget.
2.

Mindst en gang om året undersøges og vurderes følgende:

a) resultaterne af den kontrol, som OLT og Kommissionen har
foretaget
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b) eventuelle bemærkninger fremsat af andre kontrolorganer
eller -institutioner på nationalt plan eller på fællesskabsplan

c) drøfte og godkende den årlige og den endelige rapport om
gennemførelsen, inden de sendes til Kommissionen

c) de finansielle virkninger af konstaterede uregelmæssigheder
og de foranstaltninger, der allerede er truffet eller skal
træffes for at korrigere sådanne uregelmæssigheder, og i
givet fald ændringer af forvaltnings- og kontrolordningerne.

d) drøfte og godkende eventuelle forslag til ændring af
indholdet af SPD.
Artikel 19

3.
Efter undersøgelsen og vurderingen i medfør af stk. 2, og
uden at dette berører de foranstaltninger, som OLT straks skal
træffe i henhold til artikel 16, kan Kommissionen fremsætte
bemærkninger, navnlig vedrørende de finansielle virkninger af
eventuelle konstaterede uregelmæssigheder.
Bemærkningerne rettes til den territoriale anvisningsberettigede
i det pågældende OLT og ledsages om nødvendigt af en anmodning om foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede forvaltningsproblemer og rette op på påviste uregelmæssigheder, som
ikke allerede er blevet korrigeret.
OLT har mulighed for at kommentere disse bemærkninger.

Overvågningsindikatorer
Den territoriale anvisningsberettigede og overvågningsudvalget
foretager overvågningen ud fra indikatorer, der er angivet i
SPD.
Indikatorerne fastlægges efter den vejledende metode, som
Kommissionen opstiller.
De skal vedrøre projekternes specifikke karakter og deres mål
og vise:
a) inputs, outputs, resultater og så vidt muligt konsekvenser
b) udviklingen i den fysiske gennemførelse af støtten

Artikel 18
Overvågningsudvalg
1.
Et overvågningsudvalg fører tilsyn med gennemførelsen af
hvert SPD.

c) hvor langt der er nået med gennemførelsen af finansieringsplanen.
KAPITEL 2

Efterprøvelse
OLT-myndighederne nedsætter overvågningsudvalget senest tre
måneder efter godkendelsen af SPD.
Artikel 20
2.
Den territoriale anvisningsberettigede eller dennes repræsentant beklæder formandsposten i overvågningsudvalget.
En repræsentant for Kommissionen og i givet fald en repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank deltager i arbejdet i
overvågningsudvalget, hvor de har taleret.
Myndigheder eller organer, som udpeges af OLT, Kommissionen, den berørte medlemsstat og i givet fald Den Europæiske
Investeringsbank og/eller andre samfinansieringsinstitutioner
repræsenteres i udvalget. Hvis regionale eller lokale myndigheder eller private virksomheder har ansvaret for gennemførelsen af et projekt, og hvis de er direkte involveret i et
projekt, repræsenteres de også i udvalgene.
3.
Overvågningsudvalget fastsætter sin forretningsorden
inden for det berørte OLT's institutionelle, juridiske og finansielle rammer og efter aftale med den territoriale anvisningsberettigede.
4.
Den territoriale anvisningsberettigede forelægger til
møderne i overvågningsudvalget statusrapporter efter den standardmodel, som Kommissionen har opstillet. Rapporten skal
tilgå Kommissionen 15 arbejdsdage forud for det planlagte
møde.
5.
For at efterprøve støttens nyttevirkning og kvalitet skal
overvågningsudvalget:
a) regelmæssigt undersøge, hvilke fremskridt der gøres med at
nå de særlige mål for SPD
b) gennemgå den midtvejsrevision, der er omtalt i artikel 22,
inden den sendes til Kommissionen

Nybehandlingsproces
1. Det finansielle samarbejde skal være tilstrækkeligt fleksibelt til, at foranstaltningerne konstant holdes på niveau med
målene i associeringsafgørelsen, og at der kan tages hensyn til
alle ændringer i det pågældende OLT's økonomiske situation,
prioriteter og mål, særlig på grundlag af den årlige gennemførelsesrapport og midtvejsrevisionen eller i givet fald den årlige
revision af SPD, jf. artikel 21, stk. 5.
2. Under ekstraordinære omstændigheder som omhandlet i
bestemmelserne vedrørende humanitær bistand og katastrofebistand kan nybehandlingen foretages på anmodning fra hver af
parterne.
Artikel 21
Årlig gennemførelsesrapport
1. Den territoriale anvisningsberettigede forelægger Kommissionen årlige gennemførelsesrapporter senest tre måneder inden
udgangen af hvert komplette gennemførelsesår fra og med
vedtagelsen af SPD.
2. Den årlige gennemførelsesrapport om SPD består af en
fælles vurdering af gennemførelsen af programmet og tager
hensyn til resultaterne af relevante overvågnings- og evalueringsaktiviteter.
3. Denne rapport udarbejdes lokalt og færdiggøres af den
territoriale anvisningsberettigede, overvågningsudvalget og i
givet fald delegationslederen inden for en frist på 60 dage.
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Den omfatter navnlig en vurdering af:

a) de resultater, der er opnået i målsektoren eller -sektorerne i
forhold til de fastsatte mål, konsekvensindikatorer og sektorpolitiske forpligtelser
b) projekter og programmer uden for målsektorerne og/eller
inden for rammerne af flerårige programmer
c) brugen af ressourcer, der er afsat til ikke-statslige aktører
d) den faktiske gennemførelse af igangværende foranstaltninger, og i hvilket omfang tidsplanen for forpligtelser og
betalinger er blevet overholdt samt
e) en eventuel udvidelse
kommende år.

af

programmeringen

for

Kommissionen underretter det pågældende OLT herom, så den
kan få den fornødne bistand. Det pågældende OLT's tjenestemænd og andre ansatte kan deltage i en sådan kontrol.
Kommissionen kan anmode det pågældende OLT om at foretage kontrol på stedet til konstatering af, om en eller flere
operationer er forskriftsmæssige. Tjenestemænd eller andre
ansatte i Kommissionen kan deltage i en sådan kontrol.
2. Modtagerlandene bistår Kommissionens tjenestegrene og
Revisionsretten ved revisioner med berøring til brugen af EUFressourcer.

de

5.
Om fornødent foretages der en årlig revision på basis af
rapporten ved et partnerskabsmøde, jf. artikel 7 i associeringsafgørelsen.
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Artikel 24
Revisionsspor
1. OLT's forvaltnings- og kontrolordninger skal omfatte et
tilstrækkeligt revisionsspor i overensstemmelse med betingelserne i hver finansieringsaftale.

Artikel 22
Midtvejsrevision
1.
Der foretages en midtvejsrevision til at undersøge de
indledende resultater af SPD, deres relevans, og i hvilket
omfang målene er nået.
Den skal også omfatte en vurdering af udnyttelsen af de finansielle ressourcer og af overvågningens og gennemførelsens
forløb.
2.
Midtvejsrevisionen foretages på Kommissionens ansvar i
samarbejde med den territoriale anvisningsberettigede og den
berørte medlemsstat.
Den foretages generelt mellem 24 og 36 måneder efter denne
forordnings ikrafttræden af en uafhængig vurderingsmand, forelægges overvågningsudvalget og sendes derefter til Kommissionen. Der kan fastsættes en anden frist i SPD, navnlig med
hensyn til de indikatorer, der fastsættes i forbindelse med
budgetstøtte.
3.
Kommissionen undersøger revisionens relevans og
kvalitet på basis af de kriterier, der er fastlagt i SPD, herunder
overholdelsen af EUF-tildelingen.

2.

Et tilstrækkeligt revisionsspor er til stede, når:

a) de regnskaber, der føres på det relevante forvaltningsniveau,
giver detaljerede oplysninger om de udgifter, der faktisk er
afholdt ved EUF-finansierede foranstaltninger. Regnskaberne
skal vise, hvornår de er oprettet, beløbet af hver udgiftspost,
udgiftsbilagenes art og udbetalingsdato og -metode. Den
nødvendige dokumentation (f.eks. fakturaer) skal vedlægges
b) foranstaltningens tekniske specifikationer og finansieringsplan, statusrapporter, dokumentation for tilskudsgodkendelse og udbuds- og kontraktindgåelsesprocedurer samt
rapporter om inspektion af finansierede varer og tjenesteydelser også opbevares på det relevante forvaltningsniveau
c) alle berørte myndigheder og organer i tilfælde af edb-overførsel af regnskabsdata opnår tilstrækkelige oplysninger fra
det lavere plan om deres regnskaber og beløb, der indberettes opad, således at der sikres et tilstrækkeligt revisionsspor fra de samlede sammenfattede beløb, der attesteres over
for Kommissionen, ned til de enkelte udgiftsposter og bilag
på de endelige modtageres niveau og hos de organer og
firmaer, der udfører operationerne
3. den territoriale anvisningsberettigede tager de nødvendige
skridt til at gennemføre denne artikel.

KAPITEL 3

Revision

KAPITEL 4

Evaluering
Artikel 23
Revision
1.
Uanset den kontrol, som modtagerlandene foretager, kan
Kommissionen og Revisionsretten med deres eget personale
eller behørigt beføjede repræsentanter foretage tekniske og
finansielle revisioner på stedet, herunder stikprøveundersøgelser
og endelige revisioner af transaktioner, der er finansieret af
EUF, og af forvaltnings- og kontrolordningerne med mindst en
arbejdsdags varsel.

Artikel 25
Evaluering
1. Evalueringen af SPD omfatter brugen af ressourcerne,
støttens nytte og gennemslagskraft og dens virkninger, og der
drages konklusioner og rettes henstillinger, navnlig på basis af
allerede foreliggende evalueringsresultater.
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Den skal vedrøre de faktorer, der har været afgørende for, om
gennemførelsen var vellykket, samt det udførte arbejde og
resultaterne, herunder en vurdering af, om de vil være varige.
2.
Evalueringerne af SPD er Kommissionens ansvar i koordination med overvågningsudvalget.
3.

Evalueringsprogrammet skitseres i SPD.

Evalueringerne skal navnlig:
a) tilvejebringe regelmæssige og uafhængige vurderinger af
Fondens foranstaltninger og aktiviteter gennem en sammenligning af planlagte resultater og mål med de faktiske
forhold og derved
b) gøre det muligt for OLT, medlemsstaterne og Kommissionen
at gøre brug af erfaringerne herfra ved udformningen og
gennemførelsen af fremtidige politikker og foranstaltninger.
4.
Resultaterne af evalueringerne skal gøres offentligt tilgængelige.
Artikel 26
Evalueringsprocedurer
Uanset de evalueringer, der foretages af OLT og Kommissionen,
kan OLT og Kommissionen i fællesskab og i samarbejde med
den berørte medlemsstat foretage evalueringer af programmer,
projekter og andre aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen
af SPD.
DEL V
FINANSIELLE TILPASNINGER

Artikel 27
Tilpasning af EUF-tildelingerne
Med udgangspunkt i resultaterne af overvågningen, revisionen
og evalueringerne og under hensyn til bemærkningerne fra
overvågningsudvalget kan Kommissionen tilpasse beløbene og
betingelserne i det oprindelige SPD på eget initiativ eller på
forslag af det berørte OLT på baggrund af det pågældende
OLT's aktuelle behov og resultater.
Denne tilpasning finder normalt sted ved midtvejsrevisionen
efter proceduren i artikel 22 i associeringsafgørelsen mellem 24
og 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden eller i
tilfælde af uregelmæssigheder så hurtigt som muligt.
Artikel 28
Suspension af betalinger
1.
Kommissionen suspenderer betalingerne og anmoder med
en begrundelse herfor OLT om at fremsætte sine bemærkninger
og i givet fald foretage korrektioner inden for en bestemt tidsfrist, hvis den efter at have foretaget den nødvendige kontrol
konkluderer:
a) at et OLT ikke har overholdt sine forpligtelser, eller
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b) at hele eller en del af SPD ikke berettiger til en del af eller
hele EUF-bidraget eller
c) at forvaltnings- eller kontrolordningerne er behæftet med
betydelige mangler, som vil kunne føre til uregelmæssigheder af systemkarakter.
2. Den frist, inden for hvilken det pågældende OLT kan
reagere på en anmodning om at fremsætte sine bemærkninger
og i givet fald foretage korrektioner, er på to måneder,
undtagen i behørigt dokumenterede tilfælde, hvor Kommissionen kan indrømme en længere frist.
3. Gør et OLT indsigelse mod Kommissionens bemærkninger, indbydes det pågældende OLT og den berørte medlemsstat til et partnerskabsmøde med Kommissionen, hvor alle
parter bestræber sig på at nå til enighed om bemærkningerne
og de konklusioner, der skal drages deraf.
Når et OLT gør indsigelse mod Kommissionens bemærkninger,
og der finder et ad hoc-partnerskabsmøde sted, begynder den
tremåneders frist, der er omhandlet i stk. 5, og inden for
hvilken Kommissionen kan træffe en afgørelse, at løbe fra
datoen for partnerskabsmødet.
4. Foreslår Kommissionen finansielle korrektioner, gives
OLT lejlighed til ved en gennemgang af de relevante sagsakter
at bevise, at den faktiske uregelmæssighed er af mindre omfang
end anslået af Kommissionen.
Undtagen i behørigt dokumenterede tilfælde må den frist, der
gives til denne gennemgang, ikke overstige en yderligere
periode på to måneder efter den tomåneders frist, der er
omhandlet i stk. 2.
Kommissionen tager hensyn til bevisligheder, der fremlægges af
OLT inden for tidsfristerne.
5. Efter udløbet af den frist, der er fastsat i stk. 2, kan
Kommissionen, hvis der ikke er tilvejebragt enighed, og hvis
OLT endnu ikke har foretaget korrektioner, tage hensyn til
eventuelle bemærkninger fra OLT og medlemsstaterne og inden
tre måneder beslutte:
a) at nedsætte betalingerne, eller
b) foretage de nødvendige korrektioner ved at annullere hele
EUF-tildelingen eller en del heraf.
6. Uden at dette berører stk. 1 til 5 kan Kommissionen efter
behørig kontrol suspendere en mellemliggende betaling eller en
del deraf, hvis den konstaterer, at de pågældende udgifter er
behæftet med en væsentlig uregelmæssighed, som ikke er blevet
korrigeret, og at øjeblikkelig indskriden er nødvendig.
Kommissionen underretter det pågældende OLT om sine foranstaltninger og årsagerne hertil. Er årsagerne til suspensionen
fortsat til stede fem måneder senere, eller har det pågældende
OLT fem måneder senere ikke underrettet Kommissionen om,
hvilke foranstaltninger den har truffet med henblik på at korrigere den væsentlige uregelmæssighed, finder artikel 30 anvendelse.
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Artikel 29

DEL VI

Inddrivelse og tilbagebetaling

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1.
Alle tilbagebetalinger til Kommissionen skal ske på den
forfaldsdato, der er angivet på indtægtsordren, der udarbejdes i
overensstemmelse med artikel 45 i EUF-finansforordningen.
Forfaldsdatoen er den sidste dag i den anden måned efter udstedelsen af ordren.
2.
Betalingsforsinkelser medfører morarenter fra den
forfaldsdato, der er angivet i stk. 1, indtil datoen for den
faktiske betaling. Rentesatsen er halvandet procentpoint over
den sats, der anvendes af Den Europæiske Centralbank for dens
vigtigste refinansieringsoperationer på den første arbejdsdag i
den måned, hvor forfaldsdatoen falder.
3.
Den territoriale anvisningsberettigede fører regnskab over
beløb, der kan inddrives af allerede udbetalt fællesskabsstøtte,
og drager omsorg for, at beløbene inddrives uden uberettiget
forsinkelse.
Modtageren tilbagebetaler ethvert beløb, der skal inddrives,
sammen med renter på morarentekontoen, ved fradrag af de
pågældende beløb fra den næste udgiftsopgørelse og anmodninger til Kommissionen om betaling eller, hvis dette er utilstrækkeligt, ved tilbagebetaling til Fællesskabet.
Den territoriale anvisningsberettigede sender en gang om året
en opgørelse over de beløb, der på det tidspunkt afventer
inddrivelse, grupperet efter året for indledning af inddrivelsesproceduren.

Artikel 30
Information og reklameaktiviteter
1. OLT drager omsorg for, at der gøres passende reklame
for EUF-programmerne med henblik på:
a) at gøre den brede offentlighed opmærksom på, hvilke rolle
Fællesskabet spiller i forbindelse med disse programmer
b) at informere potentielle modtagere og erhvervsorganisationer om, hvilke muligheder der tilbydes.
2. Modtagerlandene skal navnlig drage omsorg for, at der
opstilles direkte synlig skiltning, som viser, hvilke fysiske
projekter der finansieres af Fællesskabet, sammen med Fællesskabets logo, og at repræsentanter for Fællesskabets institutioner involveres behørigt i de vigtigste offentlige aktiviteter i
forbindelse med EUF-støttede programmer.
Artikel 31
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Poul NIELSON

Medlem af Kommissionen

L 348/92

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.12.2002

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2305/2002
af 20. december 2002
om ændring af forordning (EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen
med import- og eksportlicenser for korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

De bulgarske, rumænske, tjekkiske, slovakiske og
slovenske myndigheder har forpligtet sig til at påse, at
alene de forsendelser af de af disse handelsaftaler omfattede EF-produkter, for hvilke der ikke er ydet restitutioner, tillades indført til det pågældende land. I den
forbindelse bør de bestemmelser, der i artikel 7a i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1322/2002 (6), er fastsat
for udførsel til Estland, Ungarn, Letland, Litauen og
Polen, også gælde for eksporten til Bulgarien, Tjekkiet,
Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

(4)

Forordning (EF) nr. 1162/95 bør derfor ændres tilsvarende.

(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 forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 11,
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 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
Forhandlinger om handelsaftaler mellem Fællesskabet og
Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien,
som fastlægger visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og en fuldstændig
liberalisering af samhandelen med andre landbrugsprodukter, er for nylig blevet afsluttet. Inden for kornsektoren består en af de fastsatte indrømmelser i en afskaffelse af restitutionerne. Denne afskaffelse af restitutionerne vedrører størstedelen af de basisprodukter, der er
omhandlet i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
1766/92, og visse forarbejdede produkter.

(1)

Med henblik på at godkende disse aftaler samt klarlægge
eksportbetingelserne fra begyndelsen af 2003 for alle
eksportører i kornsektoren, særligt med hensyn til
eksportlicensernes gyldighedsperiode, er det hensigtsmæssigt at ophæve eksportrestitutionerne med virkning
fra den 1. januar 2003.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IV til forordning (EF) nr. 1162/95 affattes som anført i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(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.
329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.

(5) EFT L 117 af 24.5.1995, s. 2.
(6) EFT L 194 af 23.7.2002, s. 22.
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BILAG
»BILAG IV
Produkter, for hvilke eksportrestitutionerne er afskaffet — artikel 7a i forordning (EF) nr. 1162/95
Tredjeland

Berørte produkter (KN-koder)

Bulgarien

1001 10 00 92 00,
1003 00 10 90 00,
1005 90 00 90 00,
1107 10 19 90 00,
1102 90 30 91 00,

1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00,
1003 00 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00,
1008 20 00 90 00, 1102 10 00 95 00, 1102 10 00 97 00, 1102 10 00 99 00,
1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00, 1102 90 10 91 00, 1102 90 10 99 00,
1103 20 20 90 00, 1107 10 11 90 00, 1107 10 91 90 00

Estland

Alle produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1766/92, samt risstivelse
henhørende under KN-kode 1108 19 10

Ungarn

1001 10 00,
1005 10 90,
1102 10 00,
1103 13 10,
1104 12 90,
1104 29 01,
1104 30 90,

Letland

1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90, 1004 00 00,
1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1102 10 00, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10,
1103 11 90, 1103 19 10, 1103 19 40, 1103 20 60

Litauen

1001 10 00,
1101 00 15,
1103 19 10,
1104 29 51,
1107 20 00

Polen

1001 90, 1101, 1102 og ex 2302, undtagen produkter henhørende under KN-kode 2302 50

Tjekkiet

1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00, 1003 00 10 90 00, 1003 00 90 90 00,
1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00, 1005 90 00 90 00, 1008 20 00 90 00,
1107 10 19 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00

Rumænien

1001 10 00 92 00,
1005 90 00 90 00,
1101 00 15 91 70,
1103 11 10 94 00,
1107 10 11 90 00,

Slovakiet

1001 10 00 92 00, 1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00,
1003 00 10 90 00, 1003 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00,
1005 90 00 90 00, 1008 20 00 90 00, 1107 10 99 90 00

Slovenien

1001 10 00 92 00,
1003 00 10 90 00,
1005 90 00 90 00,
1107 10 99 90 00,
1102 90 10 91 00,
1103 13 10 95 00,

1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 10, 1003 00 90,
1005 90 00, 1007 00 90, 1008 20 00, 1101 00 11, 1101 00 15,
1102 20 10, 1102 20 90, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 11 10,
1103 13 90, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 19 40, 1103 20 20,
1104 19 10, 1104 19 50, 1104 19 69, 1104 22 20, 1104 22 30,
1104 29 03, 1104 29 05, 1104 29 11, 1104 29 51, 1104 29 55,
1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99, 1107 20 00

1001 90 91,
1101 00 90,
1103 20 60,
1104 29 55,

1004 00 00,
1101 00 90,
1103 11 90,
1103 20 60,
1104 23 10,
1104 30 10,

1001 90 99, 1002 00 00, 1004 00 00, 1008 20 00, 1101 00 11,
1102 10 00, 1103 11 10, 1103 11 90, 1103 19 40, 1102 90 30,
1104 12 90, 1104 19 10, 1104 22 20, 1104 22 30, 1104 29 11,
1104 30 10, 1107 10 11, 1107 10 19, 1107 10 91, 1107 10 99 og

1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1005 10 90 90 00,
1101 00 11 90 00, 1101 00 15 91 00, 1101 00 15 91 30, 1101 00 15 91 50,
1101 00 15 91 80, 1101 00 15 91 90, 1101 00 90 90 00, 1103 11 10 92 00,
1103 11 10 99 00, 1103 11 90 92 00, 1103 11 90 98 00, 1103 20 60 90 00,
1107 10 19 90 00, 1107 10 91 90 00, 1107 10 99 90 00, 1107 20 00 90 00

1001 10 00 94 00, 1001 90 91 90 00, 1001 90 99 90 00, 1002 00 00 90 00,
1003 00 90 90 00, 1004 00 00 92 00, 1004 00 00 94 00, 1005 10 90 90 00,
1102 10 00 95 00, 1102 10 00 97 00, 1102 10 00 99 00, 1107 10 19 90 00,
1107 20 00 90 00, 1102 20 10 92 00, 1102 20 10 94 00, 1102 20 90 92 00,
1102 90 10 99 00, 1102 90 30 91 00, 1103 13 10 91 00, 1103 13 10 93 00,
1103 20 20 90 00, 1107 10 11 90 00, 1107 10 91 90 00, 1703«

L 348/94

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

21.12.2002

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2306/2002
af 20. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår prisoplysninger
for importerede fiskerivarer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af
17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 104/
2000 skal medlemsstaterne med regelmæssige
mellemrum meddele Kommissionen de priser og importmængder for visse fiskerivarer, de konstaterer på deres
markeder eller i deres havne.

(2)

Der bør opstilles en ny liste over de markeder og havne,
hvor importvarerne registreres, så de faktiske importmængder kan fastslås.

(3)

Der bør også fastsættes bestemmelser om hurtig fremsendelse i et nyt elektronisk format af de oplysninger,
der er nødvendige for kontrol af referencepriserne.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2211/94 af 12.
september 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 for så vidt angår
prisoplysninger for importerede fiskerivarer (2), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2805/1999 (3), bør derfor
ophæves.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen importpriser
og importmængder for de varer, der er anført i bilag I til IV til
forordning (EF) nr. 104/2000, for hvilke der er fastsat en referencepris, og som overgår til fri omsætning. Oplysningerne
gives for hver Taric-kode og for hver dato, for hvilken der er
indsendt indførselsangivelse.
2. Kravet om meddelelse gælder i det mindste for varer, der
er overgået til fri omsætning på de markeder eller i de havne,
der er anført i bilagets tabel 3.
3. Oplysningerne fremsendes senest den 25. i hver måned
eller den førstfølgende arbejdsdag for de varer, der er overgået
til fri omsætning mellem den 1. og den 15. i måneden, og
senest den 10. i den følgende måned eller den førstfølgende
arbejdsdag for varer, der er overgået til fri omsætning mellem
den 16. og den sidste dag i måneden. Oplysningerne sendes til
Kommissionen med elektronisk post i den form, der er anført i
bilaget.
Artikel 2
Forordning (EF) nr. 2211/94 ophæves.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.2.2000, s. 22.
(2) EFT L 238 af 13.9.1994, s. 1.
(3) EFT L 340 af 31.12.1999, s. 51.
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1. Oplysningernes format
Recordnummer

Identifikation
af record

Oplysninger

Format

Længde højst

Mulige dataværdier

1

<TTL>

Identifikation af meddelelse

Tekst;

9

MK-IMPORT

2

<RMS>

Medlemsstat

Tekst;

3

Se tabel 1

3

<DSE>

Afsendt dato

YYYYMMDD;

8

(1)

4

<MTYP>

Type meddelelse (2)

Tekst;

19

INS
SUP
REP
INS
SUP

5

<LOT>

Identifikationskode
for
forsendelsen (ikke obligatorisk)

Tekst;

16

(3)

6

<MON>

Valutakode

Tekst;

3

7 og følgende

<DAT>

— Importdato

YYYYMMDD;

8

Tekst;

3

(7)

— Oprindelsesland

Tekst;

3

(7)

— KN- og Taric-kode

Tekst;

10

(5)

— Taric-tillægskode I

Tekst;

4

(5)

— Taric-tillægskode II

Tekst;

4

(5)

— Importværdi

Hele
nummeret;

15

(4) (6)

— Importmængde (kg)

Hele
nummeret;

15

(6)

— Importhavn (ikke obligatorisk)

Tekst;

— Afsendelsesland
obligatorisk)

(ikke

8

NOTIFICATION
NOTIFICATION
NOTIFICATION
IN NOTIFICATION
IN NOTIFICATION

Se tabel 2 (4)

Se tabel 3

(1) Bør være den dato, hvor meddelelsen blev oprettet. Anvendes til krydskontrol under efterfølgende ajourføringer af meddelelsen.
(2) INS NOTIFICATION anvendes til at fremsende en ny meddelelse. Andre værdier giver mulighed for at ændre eller annullere tidligere
meddelelser.
(3) Anvendes i givet fald kun til at identificere alle meddelelser fra en given medlemsstat. Den samme <LOT> må ikke anvendes for to
INS NOTIFICATION-meddelelser fra samme <RMS>. Hvis den ikke anvendes, opretter FIDES-systemet en alternativ identifikationskode. Yderligere tekniske oplysninger findes i Vademecum.
4
( ) <MON>-recorden angiver, hvilken valuta der anvendes i meddelelsen. Alle værdier i alle <DAT>-linjer skal udtrykkes i denne valuta.
5
( ) De Europæiske Fællesskabers integrerede tarif (Taric) (EFT C 104 og C 104 A af 30.4.2002)..
(6) Decimaler må ikke benyttes. 43,56 ændres således til 44.
(7) Den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (Kommissionens
forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).

2. Meddelelsesformat
2.1. FIDES I-format
En medlemsstats administration, der ikke fuldt ud benytter FIDES II, anvender følgende format. Filen er en tekstfil,
der består af syv typer records:
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— Hvert dataelement adskilles med et semikolon fra det følgende element.
— Hver linje i meddelelsen efterfølges af et linjeskift.
Den ser ud som følger:
<TTL>MK-IMPORT
<RMS>C(3)
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
.............
2.2. FIDES II-format
En medlemsstats administration, der benytter FIDES II fuldt ud, anvender følgende format:
<FIDES2>
<HEAD>
<REQUEST.NAME>MK-IMPORT
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>C(3)
</HEAD>
<BODY>
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
.............
</BODY>
</FIDES2>
3. Koder
Tabel 1
Koder for medlemsstater
Kode

Medlemsstat

AUT

Østrig

BEL

Belgien

DEU

Tyskland

DNK

Danmark

ESP

Spanien

FIN

Finland

FRA

Frankrig

GBR

Det Forenede Kongerige
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Kode
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Medlemsstat

GRC

Grækenland

IRL

Irland

ITA

Italien

LUX

Luxembourg

NLD

Nederlandene

PRT

Portugal

SWE

Sverige

Tabel 2
Valutakoder
Kode

Valuta

DKK

Dansk krone

EUR

Euro

SEK

Svensk krone

GBP

Pund sterling

Tabel 3
Importhavne
Medlemsstat

Belgien

Danmark

Kode

Havn

BE001

Oostende

BE002

Brugge

BE003

Zeebrugge

BE004

Antwerpen

DK001

Hirtshals

DK002

Skagen

DK003

Nexø

DK004

Hanstholm

Tyskland

Alle toldsteder med overgang til fri omsætning

Grækenland

GR000304

Athen — Spata lufthavn

GR000701

Patras

GR000731

Aigio

GR000832

Oinofyta Voiotias

GR001102

Elefsina
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Medlemsstat

Spanien

Frankrig

Irland

Kode
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Havn

GR001902

Heraklion

GR002002

Thessaloniki — 2. toldkontor

GR002005

Thessaloniki — 5. toldkontor, lufthavn

GR002202

Ioannina

GR002302

Kavala

GR002602

Korfu

GR004005

Piræus — 5. toldkontor

ES001

La Coruña

ES002

Vigo-Marín

ES003

Barcelona

ES004

Irún

ES005

Bilbao

ES006

Madrid

ES007

Valencia

ES008

Alicante

ES009

Algeciras

ES010

Cádiz

ES011

La Junquera

ES012

Las Palmas

FR001

Bayonne

FR002

Bordeaux

FR003

Boulogne-sur-Mer

FR004

La Rochelle-Rochefort

FR005

Le Havre

FR006

Lorient

FR007

Marseille

FR008

Aéroport de Roissy

FR009

Marché d'intérêt de Rungis

FR010

St-Denis-de-la-Réunion

FR011

St-Malo

IE001

Dublin

IE002

Killybegs

21.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Medlemsstat

Italien

Kode

L 348/99

Havn

IT001

Genova

IT002

Livorno

IT003

Salerno

IT004

La Spezia

IT005

Ancona

IT006

Fortezza

IT007

Bari

IT008

Roma 1o centrale

IT009

Palermo

Nederlandene

Alle toldsteder med overgang til fri omsætning

Portugal

PT001

Viana do Castelo

PT002

Porto

PT003

Aveiro

PT004

Peniche

PT005

Lisboa

PT006

Portimão

PT007

Olhão

PT008

Funchal (Madeira)

PT009

Horta (Ilha do Faial, Azores)

PT010

Praia da Vitória (Ilha Terceira, Azorerne)

PT011

Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel, Azorerne)

GB001

Grimsby

GB002

Hull

GB003

Aberdeen

GB004

Immingham

FI001

Helsingfors

FI002

Torneå (Tornio)

FI003

Åbo (Turku)

SE001

Karlskrona

SE002

Svinesund

Det Forenede Kongerige

Finland

Sverige

Østrig

Alle toldsteder med overgang til fri omsætning

Luxembourg

Alle toldsteder med overgang til fri omsætning
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2307/2002
af 20. december 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. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 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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til Kommissionens forordning af 20. december 2002 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra kornog 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

4,00

1002 00 00 9000

16,00

1003 00 90 9000

5,00

1005 90 00 9000

18,00

1006 30 92 9100

156,00

1006 30 92 9900

156,00

1006 30 94 9100

156,00

1006 30 94 9900

156,00

1006 30 96 9100

156,00

1006 30 96 9900

156,00

1006 30 98 9100

156,00

1006 30 98 9900

156,00

1006 30 65 9900

156,00

1007 00 90 9000

18,00

1101 00 15 9100

5,50

1101 00 15 9130

5,25

1102 10 00 9500

22,00

1102 20 10 9200

26,64

1102 20 10 9400

22,84

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

34,25

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. 2308/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris B til Réunion i
henhold til den i forordning (EF) nr. 1895/2002 omhandlede licitation
(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
særlig artikel 10, stk. 1,

Ved fastsættelsen af dette maksimumstilskud skal der
navnlig tages hensyn til de kriterier, der er fastsat i
artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89. Tilslaget
gives til alle bydende, hvis bud svarer til maksimumstilskuddet eller en lavere sats.

(4)

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1895/2002 (5)
blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse
af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter
fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95 beslutte at fastsætte et maksimumstilskud, jf. artikel 9
i forordning (EØF) nr. 2692/89.

Artikel 1
Inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1895/2002
omhandlede licitation fastsættes på grundlag af de bud, der er
indgivet fra den 16. til den 19. december 2002, et maksimumstilskud på 298,00 EUR/t afskallet, langkornet ris B henhørende
under KN-kode 1006 20 98, der sendes til Réunion.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
261 af 7.9.1989, s. 8.
167 af 2.7.1999, s. 19.
287 af 25.10.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2309/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1896/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

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

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2002 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 16. til den 19. december 2002, til
154,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1896/2002 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
287 af 25.10.2002, s. 5.
61 af 7.3.1975, s. 25.
299 af 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2310/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/2002
omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

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

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1897/2002 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande fastsættes på
grundlag af bud, der er indgivet fra den 16. til den 19.
december 2002, til 156,00 EUR/t inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 1897/2002 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
287 af 25.10.2002, s. 8.
61 af 7.3.1975, s. 25.
299 af 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2311/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1898/2002 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

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

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2002 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris B
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 16. til den 19. december 2002, til
261,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1898/2002 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
62 af 5.3.2002, s. 27.
287 af 25.10.2002, s. 11.
61 af 7.3.1975, s. 25.
299 af 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2312/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/
95 (1) om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og
ægalbumin, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/
2001 (2), særlig artikel 5, stk. 5,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/
96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1043/2001, særlig artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første
kvartal af 2003, vedrører for visse produkters vedkommende
mængder, der er mindre end eller lig med de disponible
mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud; for andre
produkter overstiger de de disponible mængder og skal derfor
nedsættes med en fast procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1474/95 og (EF) nr. 1251/96, imødekommes som anført i
bilaget til denne forordning.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 indgives
ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som
fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. januar til 31. marts 2003

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003
(t)

E1

100,00

127 820,50

E2

39,77

1 750,00

E3

100,00

9 191,56

P1

100,00

4 995,50

P2

100,00

3 916,40

P3

2,58

175,00

P4

100,00

400,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2313/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den
ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række
EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/
94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning
(EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød,
hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1043/2001 (2),
især artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden
1. januar til 31. marts 2003, vedrører mængder, der overstiger
de disponible mængder, og skal derfor nedsættes med en fast
procentsats for at sikre en rimelig fordeling —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. mars 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1431/94, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1431/94 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til
denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

21.12.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 348/109

BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for
perioden fra 1. januar til 31. marts 2003

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003
(t)

1

1,67

1 775,00

2

1,67

1 275,00

3

1,77

825,00

4

2,40

450,00

5

2,63

175,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2314/2002
af 20. december 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 27,641 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 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. 2315/2002
af 20. december 2002
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2282/2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

(2)

En kontrol har vist, at bilaget ikke stemmer overens med
de foranstaltninger, der blev forelagt forvaltningskomitéen. Forordningen bør derfor berigtiges —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 2282/2002 erstattes af bilaget til
nærværende forordning.

ud fra følgende betragtning:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2282/2002 (5)
blev der fastsat eksportrestitutioner for produkter forarbejdet på basis af korn og ris.

(1)

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 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.
347 af 20.12.2002, s. 34.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 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

27,23
23,34
23,34
0,00
0,00
0,00
0,00
35,01
27,23
23,34
23,34
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,12
25,29
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

29,18
22,37
0,00
0,00
0,00
0,00
4,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31,12
31,12
31,12
31,12
51,68
51,68
0,00
30,49
23,34
30,49
23,34
23,34
30,49
23,34
31,95
22,17
23,34

(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. 2316/2002
af 20. december 2002
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 2283/2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2283/2002 (3)
blev der fastsat eksportrestitutioner for kornfoderblandinger.

(2)

En kontrol har vist, at bilaget ikke stemmer overens med
de foranstaltninger, der blev forelagt forvaltningskomitéen. Forordningen bør derfor berigtiges —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 2283/2002 erstattes af bilaget til
nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 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 347 af 20.12.2002, s. 37.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. december 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

19,45

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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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2317/2002
af 20. december 2002
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i december
2002 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der
er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn,
Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/
97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
anvendelse i æg- og fjerkrækødssektoren af den ordning, der i
forbindelse med Europaaftalerne med de central- og østeuropæiske lande er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1727/
2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/
2000, (EF) nr. 2435/2000 og (EF) nr. 2851/2000, og om
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1559/
94 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2002 (2),
særlig artikel 4, stk. 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. januar til
31. marts 2003, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr.
1899/97, imødekommes som anført i bilaget til denne forordning.
2. For perioden 1. april til 30. juni 2003 kan der i henhold
til forordning (EF) nr. 1899/97 indgives ansøgninger om
importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til
denne forordning.

ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for første
kvartal af 2003, vedrører mængder, der er mindre end eller lig
med de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes
fuldt ud —

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 267 af 30.9.1997, s. 67.
(2) EFT L 229 af 27.8.2002, s. 10.
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BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte
importlicenser for perioden
fra 1. januar til 31. marts 2003

Samlet mængde, der er disponibel i perioden
fra 1. april til 30. juni 2003
(t)

17

100,00

745,51

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

4 502,10
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2318/2002
af 20. december 2002
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000 (2),
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. 597/2002 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2231/2002 (5) ændret ved forordning
(EF) nr. 2254/2002 (6).

(1)

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t
fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor
nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr.
2231/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 2231/2002 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. december 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(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.
161 af 29.6.1996, s. 125.
91 af 6.4.2002, s. 9.
338 af 14.12.2002, s. 23.
343 af 18.12.2002, s. 13.
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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

15,56

1003 00 10

Byg, til udsæd

15,56

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (4)

15,56

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

36,92

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (5)

36,92

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

15,56

(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 13.12.2002 til 19.12.2002)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

147,87

148,01

130,95

93,44

211,50 (**)

201,50 (**)

122,44 (**)

Præmie for Golfen (EUR/t)

32,60

23,35

21,32

14,89

—

—

—

Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

—

—

—

—

—

—

—

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)

(*) 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: 14,68 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 23,66 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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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 16. december 2002
om undertegnelse på Fællesskabets vegne og om midlertidig anvendelse af den aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og Kongeriget Nepal om handel med tekstilvarer, der paraferedes den 23.
oktober 2002 i Bruxelles
(2002/993/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med den første
sætning i artikel 300, stk. 2, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne
ført forhandlinger om en aftale om handel med tekstilvarer med Kongeriget Nepal.

(2)

Aftalen blev paraferet den 23. oktober 2002.

(3)

Det er nødvendigt at anvende denne aftale midlertidigt
fra den 1. januar 2003 indtil gennemførelsen af de relevante procedurer for dens formelle indgåelse under
forudsætning af gensidighed.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Undertegnelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Kongeriget Nepal om handel med tekstilvarer godkendes
herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne, med forbehold af
Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen.
Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Under forudsætning af aftalens indgåelse på et senere tidspunkt
bemyndiges formanden for Rådet hermed til at udpege de
personer, der har beføjelse til at undertegne aftalen.
Artikel 3
Under forudsætning af gensidighed anvendes aftalen midlertidigt fra den 1. januar 2003, og indtil procedurerne for dens
indgåelse er gennemført.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2002.
På Rådets vegne

(4)

Aftalen bør undertegnes på Fællesskabets vegne under
forudsætning af indgåelse på et senere tidspunkt —

M. FISCHER BOEL

Formand
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AFTALE
mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Nepal om handel med tekstilvarer
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,
på den ene side, og
KONGERIGET NEPAL,
på den anden side,
SOM ØNSKER, med henblik på et permanent samarbejde og på vilkår, der skaber enhver sikkerhed for samhandelen, at
fremme en ordnet og afbalanceret udvikling af samhandelen med tekstilvarer mellem Det Europæiske Fællesskab, i det
følgende benævnt »Fællesskabet«, og Kongeriget Nepal, i det følgende benævnt »Nepal«,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
1.
Denne aftale finder anvendelse på handelen med de tekstilvarer, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i Nepal.
2.
De varer, der er anført i bilag I, og som har oprindelse i
Nepal, kan fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden
udføres til Fællesskabet uden kvantitative lofter. Der kan imidlertid efterfølgende indføres kvantitative lofter på de betingelser,
der er fastsat i artikel 4.
3.
Indføres der kvantitative lofter, undergives udførslen af de
tekstilvarer, for hvilke der indføres kvantitative lofter, en
ordning med dobbeltkontrol som omhandlet i protokol A.
4.
Fra tidspunktet for denne aftales ikrafttræden undergives
udførslen af de i bilag II anførte varer, der ikke er omfattet af
kvantitative lofter, den ordning med dobbeltkontrol, som er
omhandlet i stk. 3.
5.
Efter konsultationer i henhold til de procedurer, der er
fastlagt i artikel 11, kan udførslen af de i bilag I anførte varer,
som ikke er omfattet af kvantitative lofter, bortset fra de i bilag
II anførte, efter denne aftales ikrafttræden undergives den
ordning med dobbeltkontrol, der er omhandlet i stk. 2, eller en
ordning med forudgående tilsyn, som Fællesskabet måtte
indføre.
6.
Senest seks uger før udløbet af hvert aftaleår afholder
Kommissionen og Nepal konsultationer om nødvendigheden af
at opretholde dobbeltkontrollen med de kategorier, der er
anført i bilag II, med henblik på eventuelt at suspendere
dobbeltkontrollen for visse kategorier.

Artikel 2
1.
Indførslen til Fællesskabet af de tekstilvarer, der er
omfattet af denne aftale, er ikke undergivet de kvantitative
lofter, som er fastsat i henhold til denne aftale, hvis de som led
i den administrative kontrolordning, der er gældende i Fællesskabet, angives som bestemt til genudførsel fra Fællesskabet i
uændret stand eller efter forarbejdning. Overgang til fri omsæt-

ning af varer, der indføres i Fællesskabet på ovennævnte vilkår,
er dog betinget af, at der fremlægges en eksportlicens udstedt af
myndighederne i Nepal samt bevis for oprindelse i henhold til
bestemmelserne i protokol A.
2. Konstaterer myndighederne i Fællesskabet, at indførte
tekstilvarer er blevet afskrevet på et af de kvantitative lofter, der
er fastsat ved denne aftale, og derefter er blevet genudført fra
Fællesskabet, underretter nævnte myndigheder inden for en frist
på fire uger myndighederne i Nepal om de pågældende
mængder og giver tilladelse til indførsel af tilsvarende mængder
af de samme varer, som ikke afskrives på det pågældende kvantitative loft, der er fastsat ved denne aftale for det indeværende
år eller i givet fald det følgende år.

Artikel 3
Indføres der kvantitative lofter i henhold til artikel 4, gælder
følgende bestemmelser:
1) I et aftaleår kan der for hver varekategori ske forlods udnyttelse af det kvantitative loft, der er fastsat for det følgende
aftaleår, med indtil 5 % af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.
Forlods udnyttede mængder afskrives på de tilsvarende
kvantitative lofter, som er fastsat for det følgende aftaleår.
2) Mængder, der ikke udnyttes i løbet af et aftaleår, kan for
hver varekategori overføres til det tilsvarende kvantitative
loft for det følgende aftaleår med indtil 10 % af det kvantitative loft for det indeværende aftaleår.
3) For kategorierne i gruppe I kan der kun finde overførsel sted
i følgende tilfælde:
— overførsel mellem kategori 2 og 3 og fra kategori 1 til
kategori 2 og 3 kan finde sted med indtil 12 % af det
kvantitative loft for den kategori, hvortil overførsel
finder sted
— overførsel mellem kategori 4, 5, 6, 7 og 8 kan finde sted
med indtil 12 % af det kvantitative loft for den kategori,
hvortil overførsel finder sted.
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Overførsel til alle kategorier i gruppe II, III, IV og V kan
finde sted fra alle kategorier i gruppe I, II, III, IV og V med
indtil 12 % af det kvantitative loft for den kategori, hvortil
overførsel finder sted.
4) Omregningstabellen for ovennævnte overførsler findes i
bilag I.
5) Den kumulerede anvendelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og
3 må inden for et aftaleår for en given varekategori ikke
give anledning til en forhøjelse på over:

21.12.2002

Det således fastsatte årlige niveau hæves efter konsultationer i
overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i
artikel 11, med henblik på at opfylde de betingelser, der er
fastsat i stk. 2, hvis udviklingen i den samlede indførsel til
Fællesskabet af den pågældende vare skulle gøre det nødvendigt.
5. Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der
indføres i henhold til denne artikel, fastsættes i overensstemmelse med protokol B.

— 17 % for varekategorierne i gruppe I, II, III, IV og V.
6) Anvender myndighederne i Nepal bestemmelserne i stk. 1, 2
og 3, giver de underretning herom med et varsel på mindst
15 dage.

Artikel 4
1.
Udførslen af tekstilvarer, der er anført i bilag I, kan undergives kvantitative lofter på de betingelser, der er fastsat i nedenstående stykker.
2.
Fastslår Fællesskabet i henhold til den administrative
kontrolordning, der er fastsat, at indførslen af varer i en
bestemt kategori, som er anført i bilag I, og som har oprindelse
i Nepal, overstiger følgende procentsatser i forhold til det foregående års samlede indførsel til Fællesskabet fra alle leverandørlande af varer i den pågældende kategori:

6. Bestemmelserne i denne artikel finder ikke anvendelse,
hvis de procentsatser, der er anført i stk. 2, er nået som følge af
et fald i den samlede indførsel til Fællesskabet, og ikke som
følge af en stigning i udførslen af varer med oprindelse i Nepal.
7. Finder stk. 2, 3 eller 4 anvendelse, forpligter Nepal sig til
for varer, der er omfattet af kontrakter indgået forud for
indførelsen af det kvantitative loft, at udstede eksportlicenser på
op til det fastsatte kvantitative loft.
8. Indtil Fællesskabet kan meddele de statistiske oplysninger,
der er omhandlet i artikel 9, stk. 6, anvendes bestemmelserne i
stk. 2 i nærværende artikel på grundlag af de årlige statistiske
oplysninger, som Fællesskabet tidligere har meddelt.

Artikel 5
— 2 % for varekategorierne i gruppe I
— 8 % for varekategorierne i gruppe II, og
— 15 % for varekategorierne i gruppe III, IV og V
kan det anmode om, at der indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i artikel 11 med henblik på at nå
til enighed om en passende grad af begrænsning for varerne i
den pågældende kategori.
3.
Indtil der er fundet en løsning, der er tilfredsstillende for
begge parter, forpligter Nepal sig til fra datoen for indgivelse af
anmodningen om konsultationer at suspendere eller begrænse
sin udførsel af varerne i den pågældende kategori til Fællesskabet eller til den eller de af Fællesskabet angivne regioner i
Fællesskabet til det af Fællesskabet angivne niveau.

1. For at sikre, at denne aftale fungerer effektivt, er Fællesskabet og Nepal enige om at arbejde nært sammen for at forebygge, undersøge og tage alle nødvendige retlige og/eller administrative skridt mod omgåelse i form af omladning, omdirigering, urigtige angivelser vedrørende oprindelsesland eller -sted,
forfalskning af dokumenter, urigtige angivelser vedrørende en
vares fiberindhold, mængde, beskrivelse eller tarifering eller på
enhver anden måde. Nepal og Fællesskabet er derfor enige om
at fastsætte de nødvendige retsregler og administrative procedurer, som gør det muligt effektivt at skride ind over for
sådanne omgåelser, herunder vedtagelse af retligt bindende retsmidler mod de pågældende eksportører og/eller importører.

Fællesskabet giver tilladelse til indførsel af varer i den pågældende kategori, der er afsendt fra Nepal forud for den dato, på
hvilken anmodningen om konsultationer blev indgivet.

2. Er Fællesskabet på grundlag af foreliggende oplysninger af
den formening, at bestemmelserne i denne aftale omgås,
indleder det konsultationer med Nepal med henblik på at finde
en gensidigt tilfredsstillende løsning. Sådanne konsultationer
afholdes hurtigst muligt og senest 30 dage efter fremsættelse af
anmodningen.

4.
Skulle parterne under konsultationerne ikke nå til en
tilfredsstillende løsning inden for den frist, der er fastsat i artikel
11, har Fællesskabet ret til at indføre et endeligt kvantitativt loft
på et årligt niveau, som ikke er lavere end den mængde, der
fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, eller
106 % af indførslen i det kalenderår, der går forud for det
kalenderår, i hvilket indførslen oversteg den mængde, der fremkommer ved anvendelse af fremgangsmåden i stk. 2, og som
gav anledning til indgivelse af anmodningen om konsultationer,
idet det højeste niveau anvendes.

3. Indtil resultaterne af de konsultationer, der er nævnt i stk.
2, foreligger, tager Nepal, hvis der fremlægges tilstrækkeligt
bevis for omgåelse, og hvis Fællesskabet anmoder herom, som
en sikkerhedsforanstaltning alle nødvendige skridt til at sikre, at
de tilpasninger af de i henhold til artikel 4 fastsatte kvantitative
lofter, der kan forventes opnået enighed om på grundlag af de
konsultationer, som er omhandlet i stk. 2, kan gennemføres i
det kontingentår, i hvilket anmodningen om at indlede konsultationer i henhold til stk. 2 blev indgivet, eller for det følgende
år, hvis kontingentet for det indeværende år er opbrugt.
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4.
Lykkes det ikke parterne under de konsultationer, der er
omhandlet i stk. 2, at nå til en gensidigt tilfredsstillende
løsning, har Fællesskabet:
a) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at varer med
oprindelse i Nepal er blevet indført ved omgåelse af denne
aftale, ret til at afskrive de pågældende mængder på de kvantitative lofter, der er fastsat i henhold til artikel 4
b) hvis der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger
urigtige angivelser vedrørende fiberindholdet i samt vedrørende mængden, beskrivelsen eller tariferingen af varer med
oprindelse i Nepal, ret til at nægte at indføre de pågældende
varer
c) hvis det viser sig, at Nepals område anvendes til omladning
eller omdirigering af varer, der ikke har oprindelse i Nepal,
ret til at indføre kvantitative lofter for de samme varer med
oprindelse i Nepal, hvis sådanne varer ikke allerede er
undergivet kvantitative lofter, eller til at træffe alle andre
passende foranstaltninger.
5.
Parterne er enige om i henhold til bestemmelserne i
protokol A at etablere en ordning for administrativt samarbejde
med henblik på at forebygge og effektivt behandle alle
problemer, der opstår som følge af omgåelse af aftalen.

Artikel 6
1.
Nepal fører kontrol med sin udførsel til Fællesskabet af
varer, der er omfattet af begrænsninger eller tilsyn. Indtræffer
der en pludselig og skadelig ændring i det traditionelle samhandelsmønster, kan Fællesskabet anmode om konsultationer med
henblik på at finde en tilfredsstillende løsning på problemerne.
Sådanne konsultationer skal finde sted senest 15 arbejdsdage
efter Fællesskabets anmodning herom.
2.
Nepal bestræber sig for at sikre, at udførslen til Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet kvantitative lofter,
fordeles så jævnt som muligt over året, idet der i særlig grad
tages hensyn til sæsonbestemte faktorer.

Artikel 7
Opsiges denne aftale i henhold til artikel 14, stk. 3, nedsættes
de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne aftale,
pro rata temporis, medmindre parterne ved fælles overenskomst træffer anden afgørelse.

Artikel 8

L 348/123

Ændringer af den kombinerede nomenklatur i overensstemmelse med de procedurer, der er gældende i Fællesskabet, for så
vidt angår kategorier af varer, der er omfattet af denne aftale,
eller afgørelser vedrørende tariferingen af varer må ikke give
anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter, der er
indført i medfør af denne aftale.
2. Oprindelsen af de varer, der er omfattet af denne aftale,
fastlægges i overensstemmelse med de oprindelsesregler, som er
gældende i Fællesskabet.
Alle ændringer i disse oprindelsesregler meddeles Nepal og kan
ikke give anledning til en nedsættelse af de kvantitative lofter,
der er fastsat i medfør af denne aftale.
Procedurerne for kontrol af ovennævnte varers oprindelse er
fastlagt i protokol A.

Artikel 9
1. Nepal meddeler Kommissionen nøjagtige statistiske oplysninger om alle eksportlicenser, der er udstedt for alle kategorier
af tekstilvarer, som er undergivet de kvantitative lofter, der er
fastsat i henhold til denne aftale, eller som er omfattet af en
ordning med dobbeltkontrol, med angivelse af både mængder
og værdi og fordelt på Fællesskabets medlemsstater.
2. På tilsvarende måde sender Fællesskabet myndighederne i
Nepal nøjagtige statistiske oplysninger om de importbevillinger,
som myndighederne i Fællesskabet har udstedt, samt importstatistikker for de varer, som er omfattet af den ordning, der er
omhandlet i artikel 4, stk. 2.
3. Ovennævnte oplysninger fremsendes for samtlige varekategorier inden udgangen af måneden efter den måned, som de
pågældende statistikker vedrører.
4. På anmodning fra Fællesskabet fremlægger Nepal importstatistikker for alle varer, der er omfattet af bilag I.
5. Konstateres det ved gennemgang af de udvekslede oplysninger, at der er tale om væsentlige afvigelser mellem de statistiske oplysninger vedrørende udførsel og indførsel, kan der
indledes konsultationer i overensstemmelse med proceduren i
artikel 11.
6. Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i artikel 4
forpligter Fællesskabet sig til inden den 15. april hvert år at
meddele myndighederne i Nepal statistiske oplysninger vedrørende det foregående års indførsel af alle tekstilvarer, der er
omfattet af denne aftale, fordelt på leverandørland og på
medlemsstat i Fællesskabet.

1.
Tariferingen af de varer, der er omfattet af denne aftale, er
baseret på Fællesskabets told- og statistiknomenklatur, i det
følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur« eller »KN«.
Artikel 10
Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis
eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af
denne aftale, følger de pågældende varer den handelsordning,
der anvendes for den praksis eller kategori, som de henhører
under efter sådanne ændringer.

Parterne er enige om at undersøge udviklingen i samhandelen
med tekstilvarer og beklædningsgenstande hvert år som led i de
konsultationer, der er omhandlet i artikel 11, og på grundlag af
de statistikker, der er nævnt i artikel 9.
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Artikel 11

Artikel 13

1.
Medmindre andet er fastsat i denne aftale, gælder følgende
bestemmelser for de konsultationsprocedurer, der er omhandlet
i denne aftale:

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på
den anden side for Nepals område.

— så vidt muligt afholdes konsultationerne periodisk. Der kan
desuden afholdes særlige konsultationer
— en anmodning om konsultationer indgives skriftligt til den
anden kontraherende part

Artikel 14

— i påkommende tilfælde følges anmodningen om konsultationer inden for en rimelig frist, og under alle omstændigheder senest femten dage efter indgivelse af anmodningen,
af en rapport, hvori der redegøres for de omstændigheder,
som efter den anmodende parts opfattelse gør det berettiget
at indgive en sådan anmodning

1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter
den dato, på hvilken parterne giver hinanden meddelelse om
afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende. I mellemtiden anvendes den midlertidigt, forudsat at
parterne anvender den gensidigt.

— parterne indleder konsultationerne senest en måned efter
indgivelse af anmodningen med henblik på inden udløbet af
en frist på endnu en måned at nå til enighed eller til en
gensidigt acceptabel løsning

2.

— disse frister kan forlænges ved fælles overenskomst.
2.
Fællesskabet kan anmode om konsultationer i henhold til
stk. 1, når det konstaterer, at der i et år, hvor aftalen finder
anvendelse, opstår vanskeligheder i Fællesskabet eller i en af
dets regioner som følge af en pludselig og betydelig forøgelse,
sammenlignet med det foregående år, af indførslen af en
bestemt kategori henhørende under gruppe I, som er undergivet de kvantitative lofter, der er fastsat i medfør af denne
aftale.
3.
På anmodning af en af parterne afholdes der konsultationer vedrørende ethvert problem, der opstår i forbindelse med
anvendelsen af denne aftale. Under alle konsultationer, der
finder sted i henhold til denne artikel, udviser parterne vilje til
samarbejde og bestræber sig for at bilægge de uoverensstemmelser, der er opstået.
Artikel 12
Hvad angår intellektuel ejendomsret, afholdes der på anmodning af en af parterne konsultationer i overensstemmelse med
proceduren i artikel 11 med henblik på at finde en retfærdig
løsning på problemer vedrørende beskyttelsen af varemærker,
mønstre og modeller for beklædningsgenstande og tekstilvarer.

Denne aftale anvendes indtil den 31. december 2004.

Anvendelsen af denne aftale tages op til revision forud for
Nepals tiltrædelse af WTO for at tage hensyn til følgevirkningerne heraf.
3. Hver af parterne kan til enhver tid foreslå ændringer i
aftalen eller opsige den med et varsel på mindst seks måneder. I
så fald ophører aftalen ved opsigelsesfristens udløb.
4. Parterne er enige om at afholde konsultationer senest seks
måneder før udløbet af gyldighedsperioden for denne aftale
med henblik på eventuelt at indgå en ny aftale.
5. Bilagene, protokollerne, de godkendte protokollater,
erklæringen og brevvekslingerne, som er knyttet til denne
aftale, udgør en integrerende del af aftalen.
Artikel 15
Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk,
finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk,
svensk, tysk og nepalesisk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed.
På vegne af Det Europæiske
Fællesskab

På vegne af Kongeriget Nepal
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BILAG I
TEKSTILVARER OMHANDLET I ARTIKEL 1

1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som
vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er
angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende
varebeskrivelse.
2. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for
udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre.
3. Beklædningsgenstande, der hverken kan defineres som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og
piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.
4. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

(1)

Varebeskrivelse
KN-kode 2001

(2)

GRUPPE I A

1

Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger
5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00,
5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00,
5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00,
5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00,
5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00,
5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00,
5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00,
5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00,
5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00,
5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00

2

Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede
netstoffer
5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96,
5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90,
5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00,
5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96,
5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00,
5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90,
5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00,
5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00,
5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10,
5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10,
5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90,
5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00,
5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00,
5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00,
5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00,
5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10,
5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10,
5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90,
5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10,
5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90,
5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00,
ex 6308 00 00

Ækvivalens
stk./kg

g/stk.

(3)

(4)
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Bortset fra stoffer, ublegede og blegede
5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19,
5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00,
5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10,
5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00,
5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10,
5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10,
5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00,
5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00,
5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00,
5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00,
5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10,
5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90,
ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

5208 32 96,
5208 42 00,
5208 52 90,
5209 39 00,
5209 49 90,
5210 31 90,
5210 49 00,
5211 32 00,
5211 49 10,
5212 13 10,
5212 15 90,
5212 25 10,

21.12.2002
(3)

(4)

5208 32 99,
5208 43 00,
5208 53 00,
5209 41 00,
5209 51 00,
5210 32 00,
5210 51 00,
5211 39 00,
5211 49 90,
5212 13 90,
5212 23 10,
5212 25 90,

Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra
vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af
bomuld) og chenillestoffer
5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10,
5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20,
5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10,
5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00,
5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00,
5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00,
5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00,
5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00,
5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10,
5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90,
5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10,
5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90,
5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10,
5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90,
5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10,
5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede
5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90,
5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90,
5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00,
5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00,
5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00,
5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00,
5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90,
5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30,
5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99,
5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19,
5515 99 30,
5515 99 90,
ex 5803 90 30,
ex
ex 6308 00 00

5512 99 10,
5513 22 00,
5513 33 00,
5513 49 00,
5514 31 00,
5514 42 00,
5515 12 30,
5515 19 90,
5515 29 30,
5515 92 99,
5905 00 70,

GRUPPE I B

4

Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer og lignende, af trikotage
6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00,
6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og
veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker
og lignende, af trikotage
6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90,
6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10,
6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99,
6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221
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Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og
drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld,
bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede
træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset
fra varer i kategori 16 og 29
6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35,
6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50,
6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18,
6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger
6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00,
6206 40 00

5,55

180

8

Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd
og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

GRUPPE II A

9

Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet
frottéstof af bomuld
5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

20

Sengelinned, ikke af trikotage
6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90,
6302 32 90, 6302 39 90

6302 31 10,

6302 31 90,

22

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger
5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10,
5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90,
5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10,
5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00,
5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00,
5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00

22 a)

Herunder varer af polyacryl
ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90,
5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00

23

Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger
5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00,
5510 90 00

32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og
lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af
uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00,
5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00,
5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

32 a)

Skudfløjl, riflet
5801 22 00
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39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof
6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10,
6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00

21.12.2002
(3)

(4)

GRUPPE II B

12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker, og
lignende, af trikotage (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper,
bortset fra varer under kategori 70
6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00,
6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00

24,3
par

41

13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre
underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre
6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00,
6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21
6201 11 00,
ex 6201 12 10,
ex 6201 12 90,
ex 6201 13 10,
ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af
uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats
under kategori 21
6202 11 00,
ex 6202 12 10,
ex 6202 12 90,
ex 6202 13 10,
ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19,
6210 30 00

0,84

1 190

16

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter
til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre
6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00,
6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld
eller syntetiske fibre eller regenererede fibre
6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lignende, til mænd og drenge, ikke af trikotage
6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00,
6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00
Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lignende, til kvinder
og piger, ikke af trikotage
6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00,
6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00,
6208 99 00, ex 6212 10 10

19

Lommetørklæder, ikke af trikotage
6213 20 00, 6213 90 00

59

17
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Parkacoats; anorakker; vindjakker, blousonjakker og lignende, ikke af
trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele
af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede
fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29
ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90,
6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90,
ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00,
6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lignende, af
trikotage, til mænd og drenge
6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90,
6107 92 00, ex 6107 99 00
Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker
og lignende, af trikotage, til kvinder og piger
6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90,
6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10

3,9

257

26

Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00,
6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger
6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00,
6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

6204 51 00,

28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10,
6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90,
6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10,
6104 69 91

1,61

620

29

Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld,
bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og
skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og
samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00,
6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Brystholdere, vævede eller af trikotage
ex 6212 10 10, 6212 10 90

68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn,
bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og
vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage
6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00 ex 6209 10 00,
ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00

73

Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6112 11 00, 6112 12 00, 6212 19 00

18,2

1,67

55

600
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76

Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge
6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10,
6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31,
6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10
Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af
trikotage, til kvinder og piger
6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10,
6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31,
6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

77

Skidragter og skisæt, ikke af trikotage
ex 6211 20 20

78

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande
under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, 77
6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80,
6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90,
6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00,
6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

83

Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter
og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4,
5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75
6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10,
6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00,
6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00,
6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00

GRUPPE III A

33

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lignende
af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m
5407 20 11
Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler og
lignende
6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

34

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lignende
af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover
5407 20 19

35

Vævet stof af endeløse regenererede fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori 114
5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00,
5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00,
5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90,
5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00,
5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00,
5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00,
ex 5905 00 70
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35 a)

(2)

(3)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede
5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00,
5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90,
5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00,
5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex
ex 5905 00 70

5407 53 00,
5407 69 90,
5407 83 00,
5811 00 00,

36

Vævet stof af endeløse syntetiske fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling
af dæk under kategori 114
5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10,
5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00,
5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

36 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede
5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90,
5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00,
ex 5905 00 70

37

37 a)

38 A

38 B

Vævet stof af korte regenererede fibre
5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00,
5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90,
5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00,
5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00,
5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70

5516 14 00,
5516 24 00,
5516 41 00,
5516 92 00,

5516 21 00,
5516 31 00,
5516 42 00,
5516 93 00,

og blegede
5516 14 00, 5516 22 00,
5516 32 00, 5516 33 00,
5516 44 00, 5516 92 00,
ex 5905 00 70

5516 23 10,
5516 34 00,
5516 93 00,

Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner
6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10,
6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

6006 31 10,

Bortset fra stoffer, ublegede
5516 12 00, 5516 13 00,
5516 23 90, 5516 24 00,
5516 42 00, 5516 43 00,
5516 94 00, ex 5803 90 50,

L 348/131

Stores, ikke af trikotage
ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng og lignende, ikke
af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
ex 6303 91 00,
ex 6303 92 90,
ex 6303 99 90,
6304 19 10,
ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

41

Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger,
bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter,
eller ikke snoet
5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00,
5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90,
5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00,
5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10,
5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00
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42

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger
5401 20 10
Garn af endeløse kemofibre; Garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250
gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat
5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00, 5403 33 90,
5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld,
i detailsalgsoplægninger
5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90,
5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet
5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00,
5105 39 90

(3)

5105 31 00,

5105 39 10,

47

Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger
5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99,
5108 10 10, 5108 10 90

48

Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger
5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51,
5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger
5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

50

Vævet stof af uld eller fine
5111 11 11, 5111 11 19,
5111 19 19, 5111 19 31,
5111 20 00, 5111 30 10,
5111 90 91, 5111 90 93,
5112 19 11, 5112 19 19,
5112 30 10, 5112 30 30,
5112 90 93, 5112 90 99

dyrehår
5111 11 91,
5111 19 39,
5111 30 30,
5111 90 99,
5112 19 91,
5112 30 90,

21.12.2002

5111 11 99,
5111 19 91,
5111 30 90,
5112 11 10,
5112 19 99,
5112 90 10,

5111 19 11,
5111 19 99,
5111 90 10,
5112 11 90,
5112 20 00,
5112 90 91,

51

Bomuld, kartet eller kæmmet
5203 00 00

53

Drejervævet stof af bomuld
5803 10 00

54

Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på
anden måde beredt til spinding
5507 00 00

55

Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden
måde beredt til spinding
5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

(4)
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56

Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger
5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede
5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10,
5701 90 90

59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer
henhørende under kategori 58
5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00,
5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00,
5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11,
5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19,
5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00,
5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais
og lignende) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og
lignende), også konfektionerede
5805 00 00

61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller
fibre, bortset fra etiketter og lignende under kategori 62
Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde
ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90,
5806 39 00, 5806 40 00

62

Chenillegarn; overspundet garn (bortset fra garn overtrukket med metal og
overspundet garn af hestehår)
5606 00 91, 5606 00 99
Tyl og knyttede netstoffer, hånd- eller maskinfremstillende blonder og
kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver
5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90,
5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00
Vævede etiketter, emblemer og lignende, ikke broderede, i løbende
længder eller tilskårne stykker
5807 10 10, 5807 10 90
Agramaner, possement og lignende arbejder i løbende længder, kvaster,
pomponer og lignende
5808 10 00, 5808 90 00
Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver
5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10,
5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Trikotagestof af syntetiske fibre med indhold af elastiske monofilamenter
på 5 vægtprocent og derover og trikotagestof med indhold af gummitråde
på 5 vægtprocent og derover
5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00
Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre
ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50,
6005 34 50

L 348/133
(3)

(4)

L 348/134

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

(1)

(2)

65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af
uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10,
6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10,
6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00,
6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00,
6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00,
6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00,
6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00,
6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90,
6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00,
6006 44 00

66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90,
ex 6301 90 90

21.12.2002
(3)

(4)

GRUPPE III B

10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage
6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20,
6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17
par

59

67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; al slags
linned af trikotage; gardiner, forhæng, stores, undergardiner, kapper,
sengeforhæng og andre boligtekstiler af trikotage; andre varer af trikotage,
også dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande
5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10,
6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10,
6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00,
6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex
6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00,
ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

67 a)

Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler og lignende, af polyethylen eller polypropylen
6305 32 11, 6305 33 10

69

Trusser, underkjoler og underskørter, af trikotage, til kvinder og piger
6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67
decitex (6,7 tex)
6115 11 00, 6115 20 19
Strømper til kvinder, af syntetiske fibre
6115 93 91

30,4
par

33

72

Badebeklædning, af uld, bomuld, eller syntetiske eller regenererede fibre
6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10,
6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103
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Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld
eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt
6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00,
6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00

1,54

650

75

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld
eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt
6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00,
6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende, ikke af trikotage, af uld,
bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre
6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og
lignende (herunder sådanne varer af trikotage), også elastiske
6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage
ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00,
6216 00 00

ex 6209 90 00,

88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage
ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00,
6217 10 00, 6217 90 00

90

Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet
5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90,
5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

5607 50 11,

91

Telte
6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af
strimler og lignende, af polyethylen eller polypropylen
ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vat af tekstilmateriale og varer deraf; tekstilfibre af bredde under 5 mm,
flok, støv og nopper af tekstilmateriale
5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10,
5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning
5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00,
5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10,
6307 90 91
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96

Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket
5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10,
5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90,
5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10,
5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99,
ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10,
6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00,
ex 6304 99 00,
ex 6305 32 90,
ex 6305 39 00,
6307 10 30,
ex 6307 90 99

97

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, også i tilskårne stykker
eller konfektionerede; konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og
tovværk
5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11,
5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

98

Varer fremstillet af samme garn, sejlgarn, reb og tovværk, bortset fra
tekstilstoffer og varer deraf og varer under kategori 97
5609 00 00, 5905 00 10

99

Tekstilstoffer, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller
stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af
bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og
lignende tekstilstoffer til fremstilling af hatte m.v.
5901 10 00, 5901 90 00
Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmateriale bestående af
tekstilunderlag med anden belægning end linoleumsmasse, også i tilskårne
stykker
5904 10 00, 5904 90 00
Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller
lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk
5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90
Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede
teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lignende, bortset fra stoffer
under kategori 100
5907 00 10, 5907 00 90

100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast
5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10,
5903 90 91, 5903 90 99

101

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre
ex 5607 90 90

109

Presenninger, sejl og markiser
6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00

110

Luftmadrasser, af vævet stof
6306 41 00, 6306 49 00

111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte
6306 91 00, 6306 99 00
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112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under
kategori 113 og 114
6307 20 00, 6307 90 99

113

Gulvklude, karklude, støveklude og pudseklude
6307 10 90

114

Tekstilstoffer og varer til teknisk brug
5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10,
5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00,
5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90,
5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

(3)

GRUPPE IV
115

117

Garn af hør eller ramie
5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50,
5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

5306 10 90,

5306 20 10,

Stoffer af hør eller ramie
5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10,
5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30

5309 21 90,

118

Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende
køkkentekstiler, af hør eller ramie, ikke af trikotage
6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00,
6302 92 00, ex 6302 99 00

120

Forhæng og gardiner og undergardiner; kapper og sengeforhæng og andre
boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør og ramie
ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie
ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage
ex 6305 90 00

123

Fløjls, plys- og chenillestoffer, vævede, af hør eller ramie, bortset fra stoffer
af vævede bånd
5801 90 10, ex 5801 90 90
Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende, af hør eller ramie, ikke af
trikotage
6214 90 90
GRUPPE V

124

125 A

L 348/137

Syntetiske stabelfibre
5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00,
5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90,
5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90,
5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

5501 90 10,
5503 20 00,
5505 10 10,

5501 90 90,
5503 30 00,
5505 10 30,

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen
garn henhørende under kategori 41
5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00
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125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lignende) og imiteret catcut af
håndlavet syntetisk materiale
5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90,
ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Korte kemofibre, stabelfibre
5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80,
5505 20 00

(3)

5504 10 00,

5504 90 00,

127 A

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn
henhørende under kategori 42
5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lignende) og imiteret catgut af
kunstige tekstilmaterialer
5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Grove dyrehår, kartede eller kæmmede
5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår
5110 00 00

21.12.2002

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald
5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A;
Fishgut
5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre
5308 90 90

132

Papirgarn
5308 90 50

133

Garn af hamp
5308 20 10, 5308 20 90

134

Garn af tekstilgarn og metaltråd
5605 00 00

135

Vævet stof af hestehår eller andre grove dyrehår
5113 00 00

136

Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald
5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31,
5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61,
5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50,
5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller
af silkeaffald
ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie
5311 00 90, ex 5905 00 90

(4)

21.12.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA
(1)

(2)

139

Vævet stof, af metaltråd
5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre
ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00,
6006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine
dyrehår, bomuld eller kemofibre
ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp
ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00,
ex 5705 00 90

144

Filt af grove dyrehår
5602 10 35, 5602 29 10

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet: Af manila (abaca) eller af hamp
5607 90 10, ex 5607 90 00

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre
ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer
henhørende under kategori 146 A
ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under 5303
5607 10 00

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning),
samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartede eller
ikke kæmmede
5003 90 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303
5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148 B

Garn af kokosfibre
5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm
5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder
Sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre,
undtagen brugte varer
5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre
5702 20 00

L 348/139
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151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre
bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«
ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket,
ikke til gulvbelægning
5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under 5303
6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning
5001 00 00
Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet
5002 00 00
Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning),
garnaffald og opkradset materiale, ikke kartet eller kæmmet
5003 10 00
Uld, ikke kartet eller kæmmet
5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00
Fine eller grove dyrehår, ikke kartede eller kæmmede
5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90,
5102 20 00
Affald af uld og andre fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men
ikke opkradset
5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99
5103 30 00
Opkradset materiale af uld eller af fine eller grove dyrehår
5104 00 00
Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder
garnaffald og opkradset materiale)
5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90
Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet;
blår og affald, undtagen af kokos og abaca henhørende under 5304
5305 90 00
Bomuld, ikke kartet eller kæmmet
5201 00 10, 5201 00 90
Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset materiale)
5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00
Hamp (Cannabis sativa), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af
hamp (herunder garnaffald og opkradset materiale)
5302 10 00, 5302 90 00
Abaca (Manila hamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke
spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset materiale)
5305 21 00, 5305 29 00
Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt,
men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og
opkradset materiale)
5303 10 00, 5303 90 00
Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredte, men ikke spundne; blår og
affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset materiale)
5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00
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156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af
trikotage
6106 90 30, ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande af trikotage, undtagen varer henhørende under
kategori 1 til 123 og kategori 156
6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00,
6103 49 99,
ex 6104 19 00,
ex 6104 29 00,
ex 6104 39 00,
6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90,
ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90,
ex 6111 90 00, 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af
trikotage
6204 49 10, 6206 10 00
Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende af natursilke eller silkeaffald,
ikke af trikotage
6214 10 00
Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald
6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald
6213 10 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen varer
under kategori 1 til 123 og kategori 159
6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00,
6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90,
6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90,
6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00,
6211 49 00

L 348/141
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henhørende
6203 19 90,
6204 29 90,
6205 90 10,
6211 39 00,
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BILAG II
Varer, der ikke er omfattet af kvantitative lofter, men som er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der
er omhandlet i aftalens artikel 1, stk. 4
(Den fuldstændige varebeskrivelse for kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen)
Kategori:
4, 5, 6, 7, 26
Hvis indførslen af varer i kategori 8 med oprindelse i Nepal når 2 % af det foregående års samlede indførsel til Fællesskabet fra alle leverandørlande af varer i den pågældende kategori, vil den automatisk blive undergivet ordningen med
dobbeltkontrol.
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PROTOKOL A

AFSNIT I
TARIFERING

Artikel 1
1.
Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at
underrette Nepal om enhver ændring i den kombinerede
nomenklatur (KN) inden datoen for sådanne ændringers ikrafttræden i Fællesskabet.
2.
Fællesskabets kompetente myndigheder forpligter sig til at
underrette myndighederne i Nepal om enhver afgørelse vedrørende tariferingen af varer, der er omfattet af denne aftale,
senest en måned efter, at en sådan afgørelse er truffet. Meddelelsen skal indeholde:
a) en beskrivelse af de pågældende varer
b) varens kategori og dertil svarende KN-koder
c) en begrundelse for afgørelsen.
3.
Medfører en tariferingsafgørelse en ændring i tariferingspraksis eller en ændring af kategori for varer, der er omfattet af
aftalen, træder afgørelsen først i kraft, efter at Fællesskabets
kompetente myndigheder har givet et varsel på 30 dage regnet
fra datoen for Fællesskabets meddelelse herom. Varer, der er
afsendt før afgørelsens ikrafttræden, er fortsat omfattet af den
tidligere tariferingspraksis, forudsat at de pågældende varer
frembydes til indførsel i Fællesskabet senest 60 dage efter denne
dato.
4.
Berører en afgørelse vedrørende tarifering, som træffes af
Fællesskabet, og som medfører en ændring i tariferingspraksis
eller en ændring af kategori for en vare, der er omfattet af
aftalen, en kategori, som er undergivet kvantitative lofter, er
parterne indforstået med at indlede konsultationer i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i aftalens artikel
11, med henblik på at opfylde forpligtelsen i henhold til aftalens artikel 8, stk. 1, andet afsnit.
5.
Er Nepal og de kompetente myndigheder på indgangstoldstedet i Fællesskabet ikke enige om tariferingen af varer, der
er omfattet af denne aftale, tariferes de pågældende varer
midlertidigt på grundlag af Fællesskabets angivelser, indtil der
har fundet konsultationer sted i henhold til aftalens artikel 11
med henblik på at nå til enighed om den endelige tarifering af
varerne.

3. Varerne i gruppe III, IV og V kan dog indføres i Fællesskabet i henhold til de ordninger, der er fastlagt ved aftalen,
hvis eksportøren på fakturaen eller et andet handelsdokument
afgiver erklæring om, at de pågældende varer i henhold til de i
Fællesskabet herom gældende regler har oprindelse i Nepal.
4. Det i stk. 1 nævnte oprindelsescertifikat er ikke påkrævet
ved indførsel af varer, for hvilke der foreligger et oprindelsescertifikat, formular A, udfærdiget i overensstemmelse med de i
Fællesskabet herom gældende regler, for at de pågældende varer
kan henføres under ordningen med generelle toldpræferencer.
Artikel 3
Oprindelsescertifikatet udstedes kun efter skriftlig ansøgning fra
eksportøren eller dennes dertil beføjede repræsentant, men på
eksportørens ansvar. De kompetente myndigheder i Nepal
drager omsorg for, at oprindelsescertifikatet er korrekt udfyldt,
og med henblik herpå kræver de al nødvendig dokumentation
fremlagt eller foretager den kontrol, de anser for påkrævet.
Artikel 4
Er der for varer i samme kategori fastlagt forskellige kriterier
for bestemmelse af varernes oprindelse, skal oprindelsescertifikaterne eller -erklæringerne indeholde en tilstrækkelig detaljeret
beskrivelse af de pågældende varer, på grundlag af hvilke certifikatet er udstedt eller erklæringen afgivet.
Artikel 5
Konstateringer af mindre uoverensstemmelser mellem angivelserne i oprindelsescertifikatet og i de øvrige dokumenter, der
fremlægges for toldstedet med henblik på at opfylde indførselsformaliteterne for varerne, medfører ikke i sig selv, at der rejses
tvivl om rigtigheden af oplysningerne i certifikatet.

AFSNIT III
ORDNING MED DOBBELTKONTROL

Afde ling I
AFSNIT II
OPRINDELSE

Udførsel

Artikel 2

Artikel 6

1.
Varer med oprindelse i Nepal, som udføres til Fællesskabet i henhold til den ordning, der er fastlagt ved denne
aftale, skal være ledsaget af et certifikat for oprindelse i Nepal
svarende til modellen i bilaget til denne protokol.

De kompetente myndigheder i Nepal udsteder en eksportlicens
for alle forsendelser fra Nepal af tekstilvarer, for hvilke der i
medfør af aftalens artikel 4 er fastsat et endeligt eller midlertidigt kvantitativt loft op til de kvantitative lofter, der er fastsat
for de pågældende varer, med eventuelle ændringer i henhold
til aftalens artikel 3, 5 og 7, og for alle forsendelser af tekstilvarer, der er undergivet en ordning med dobbeltkontrol uden
kvantitative lofter som omhandlet i aftalens artikel 1, stk. 4 og
5.

2.
Dette oprindelsescertifikat bekræftes af de kompetente
myndigheder i Nepal, hvis de pågældende varer efter de i
Fællesskabet herom gældende regler kan betragtes som varer
med oprindelse i Nepal.
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Artikel 7

Artikel 12

1.
For varer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i
medfør af denne aftale, skal eksportlicensen svare til model 1 i
bilaget til denne protokol og gælde for udførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse.

1. Fællesskabets kompetente myndigheder udsteder den i
artikel 11 nævnte importbevilling inden for fem arbejdsdage fra
tidspunktet for importørens fremlæggelse af originaleksemplaret af den tilsvarende eksportlicens.

2.
Hvor der er indført kvantitative lofter i medfør af denne
aftale, skal det af eksportlicensen fremgå, at den pågældende
varemængde er afskrevet på det kvantitative loft, som er fastsat
for den pågældende varekategori, og udelukkende vedrører en
af de varekategorier, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter.
Den kan benyttes til en eller flere forsendelser af de pågældende
varer.

2. Importbevillinger vedrørende varer, der er undergivet
kvantitative lofter i medfør af denne aftale, er gyldige i seks
måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det
toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab finder anvendelse.

3.
For varer, der er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, skal eksportlicensen svare til model
2 i bilaget til denne protokol. Den vedrører udelukkende én
varekategori og kan benyttes til en eller flere forsendelser af de
pågældende varer. Den gælder for udførsel til hele det toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse.

Artikel 8
Fællesskabets kompetente myndigheder skal straks underrettes
om inddragelse eller ændring af allerede udstedte eksportlicenser.

3. Importbevillinger for varer, der er undergivet en ordning
med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter, er gyldige i seks
måneder fra udstedelsestidspunktet for indførsel til hele det
toldområde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab finder anvendelse.

4. Fællesskabets kompetente myndigheder annullerer allerede udstedte importbevillinger, hvis de dertil svarende eksportlicenser er blevet trukket tilbage.

Underrettes Fællesskabets kompetente myndigheder imidlertid
først efter varernes indførsel i Fællesskabet om, at en eksportlicens er blevet trukket tilbage eller annulleret, afskrives de
pågældende mængder på det kvantitative loft for den pågældende kategori og for det pågældende kontingentår.

Artikel 9
1.
De udførte tekstilvarer, for hvilke der er fastsat kvantitative lofter i medfør af denne aftale, afskrives på de kvantitative
lofter, der er fastsat for det år, i hvilket varerne afsendes, også
selv om eksportlicensen er udstedt efter afsendelsen.
2.
Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses varerne for at
være afsendt på det tidspunkt, hvor de indlades til udførsel i et
fly, et køretøj eller et skib.

Artikel 10
Eksportlicensen skal med henblik på anvendelsen af artikel 12
fremlægges senest den 31. marts i året efter det år, i hvilket de
af licensen omfattede varer blev afsendt.

Afde ling II

Indførsel

Artikel 11
Ved indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer, der er undergivet
kvantitative lofter eller en ordning med dobbeltkontrol i medfør
af denne aftale, skal der fremlægges en importbevilling.

Artikel 13

1. Konstaterer Fællesskabets kompetente myndigheder, at de
samlede mængder, der er omfattet af eksportlicenser udstedt af
de kompetente myndigheder i Nepal for en bestemt kategori, i
et år overstiger det kvantitative loft, der er fastsat for denne
kategori i henhold til aftalens artikel 4 med eventuelle
ændringer i henhold til aftalens artikel 3, 5 og 7, kan nævnte
myndigheder suspendere al yderligere udstedelse af importbevillinger. I sådanne tilfælde underretter Fællesskabets kompetente
myndigheder straks myndighederne i Nepal, og den særlige
konsultationsprocedure, der er omhandlet i aftalens artikel 11,
indledes straks.

2. Fællesskabets kompetente myndigheder kan nægte at
udstede importbevillinger for varer med oprindelse i Nepal,
som er undergivet kvantitative lofter eller omfattet af en
ordning med dobbeltkontrol, og som ikke er omfattet af Nepal
eksportlicenser udstedt i henhold til bestemmelserne i denne
protokol.

Tillader Fællesskabets kompetente myndigheder, at sådanne
varer indføres i Fællesskabet, afskrives de pågældende mængder
ikke på de tilsvarende kvantitative lofter, der er fastsat i medfør
af denne aftale, uden udtrykkelig indforståelse fra de kompetente myndigheder i Nepal, jf. dog aftalens artikel 5.
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AFSNIT IV

Artikel 16

UDFÆRDIGELSE OG FREMLÆGGELSE AF EKSPORTLICENSER
OG OPRINDELSESCERTIFIKATER SAMT FÆLLES BESTEMMELSER OM UDFØRSEL TIL FÆLLESSKABET

1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af en
eksportlicens eller et oprindelsescertifikat kan eksportøren hos
de kompetente myndigheder i Nepal, som udstedte dokumentet, anmode om et duplikateksemplar, der skal udfærdiges
på grundlag af de eksportdokumenter, den pågældende er i
besiddelse af. Det således udstedte duplikateksemplar af licens
eller certifikat skal påtegnes »duplicata« eller »duplicate«.

Artikel 14
1.
Der kan ved udfærdigelsen af eksportlicensen og oprindelsescertifikatet tages flere kopier, der tydeligt mærkes som
sådanne. Dokumenterne udfærdiges på engelsk eller fransk.
Udfyldes de i hånden, benyttes blæk og blokbogstaver.
Til dokumenterne benyttes format 210 × 297 mm. Der
anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir af en vægt på mindst
25 g/m². Tages der ved udfærdigelsen af dokumentet flere
kopier, skal kun originaleksemplaret være forsynet med guillochetryk i bunden. Dette eksemplar mærkes tydeligt »original«
og kopierne »kopi«. Fællesskabets kompetente myndigheder
accepterer alene originaleksemplaret som værende gyldigt med
henblik på udførsel til Fællesskabet i henhold til bestemmelserne i aftalen.
2.
Hvert dokument skal være forsynet med et standardiseret
løbenummer, påtrykt eller anført på anden måde, hvorved det
kan identificeres.
Dette nummer sammensættes således:
— to bogstaver som betegnelse for eksportlandet: NP
— to bogstaver som betegnelse for den medlemsstat, hvor
toldklareringen ventes at finde sted:
AT = Østrig

2. Duplikateksemplaret skal påføres datoen for udstedelsen
af originaleksemplaret af eksportlicensen eller oprindelsescertifikatet.

AFSNIT V
ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 17
Fællesskabet og Nepal arbejder nært sammen om gennemførelsen af bestemmelserne i denne protokol. Begge parter
søger med henblik herpå at lette mulighederne for kontakter og
udveksling af synspunkter, herunder om tekniske spørgsmål.
Artikel 18
For at sikre, at protokollen anvendes korrekt, bistår Fællesskabet og Nepal hinanden i forbindelse med kontrol af
ægtheden og rigtigheden af oplysningerne i eksportlicenser og
oprindelsescertifikater eller af erklæringer, der er henholdsvis
udstedt eller afgivet i henhold til denne protokol.

BL = Benelux
Artikel 19

DE = Tyskland

Nepal meddeler Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
navn og adresse på de myndigheder, der er bemyndiget til at
udstede og kontrollere eksportlicenser og oprindelsescertifikater, samt aftryk af de stempler, som disse myndigheder
anvender, og en underskriftsprøve for de personer, der er beføjede til at underskrive eksportlicenserne og oprindelsescertifikaterne. Nepal underretter også Fællesskabet om alle ændringer i
disse oplysninger.

DK = Danmark
EL = Grækenland
ES = Spanien
FI = Finland
FR = Frankrig
GB = Det Forenede Kongerige
IE = Irland

Artikel 20

IT = Italien

1. Der foretages efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater og eksportlicenser ved stikprøver, eller når Fællesskabets
kompetente myndigheder har begrundet tvivl med hensyn til
certifikatets eller licensens ægthed eller rigtigheden af oplysningerne om de pågældende varers faktiske oprindelse.

PT = Portugal
SE = Sverige
— et etcifret tal som betegnelse for kontingentåret som følger:
3 for 2003 og 4 for 2004

Artikel 15

2. I sådanne tilfælde tilbagesender de kompetente myndigheder i Fællesskabet oprindelsescertifikatet, eksportlicensen eller
en genpart heraf til de kompetente myndigheder i Nepal, om
fornødent med angivelse af de reelle eller formelle grunde, der
gør en undersøgelse berettiget. Er der blevet fremlagt faktura,
vedlægges oprindelsescertifikatet eller licensen eller en genpart
heraf denne faktura eller en genpart heraf. Myndighederne
fremsender endvidere alle oplysninger, der er indhentet, og som
giver anledning til at formode, at oplysningerne i nævnte certifikat eller licens er urigtige.

Eksportlicensen og oprindelsescertifikatet kan udstedes efter
afsendelsen af de varer, de vedrører. Dokumenterne skal i så
fald påtegnes »délivré à posteriori« eller »issued retrospectively«.

3. Stk. 1 finder også anvendelse ved efterfølgende kontrol af
de oprindelsescertifikater, der er omhandlet i denne protokols
artikel 2.

— et tocifret nummer mellem 01 og 99 som betegnelse for
det udstedende toldkontor i Nepal
— et femcifret, fortløbende tal mellem 00001 og 99999, som
tildeles den medlemsstat, hvor toldklareringen ventes at
finde sted.
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4.
Resultaterne af efterfølgende kontrol, der foretages i
henhold til stk. 1 og 2, meddeles Fællesskabets kompetente
myndigheder senest inden tre måneder. Det skal af de pågældende oplysninger fremgå, om omtvistede certifikat, licens eller
erklæring vedrører de varer, der faktisk er udført, og om disse
varer kan udføres i henhold til den ordning, der er fastsat ved
aftalen. På Fællesskabets anmodning skal der endvidere sammen
med nævnte oplysninger fremlægges kopier af alle dokumenter,
der er nødvendige for at fastlægge de faktiske omstændigheder,
navnlig varernes faktiske oprindelse.
Konstateres der ved en sådan kontrol systematiske uregelmæssigheder i anvendelsen af oprindelseserklæringer, kan Fællesskabet lade indførslen af de pågældende varer omfatte af
bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, i denne protokol.
5.
Med henblik på efterfølgende kontrol af oprindelsescertifikater skal de kompetente myndigheder i Nepal opbevare kopier
af certifikaterne og dertil hørende eksportdokumenter i mindst
tre år.
6.
Anvendelse af den stikprøvekontrol, der er omhandlet i
denne artikel, må ikke udgøre en hindring for de pågældende
varers overgang til frit forbrug.
Artikel 21
1.
Hvis det af den i artikel 20 omhandlede kontrolprocedure
eller af oplysninger, som Fællesskabets eller Nepals kompetente
myndigheder er i besiddelse af, fremgår eller synes at fremgå, at
bestemmelserne i denne aftale omgås eller overtrædes, søger
parterne gennem et nært samarbejde og med den fornødne
hurtighed at hindre en sådan omgåelse eller overtrædelse.
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2. Med henblik herpå iværksætter de kompetente myndigheder i Nepal på eget initiativ eller på anmodning af Fællesskabet de nødvendige undersøgelser af transaktioner, som for
Fællesskabet udgør eller ser ud til at udgøre en omgåelse eller
en overtrædelse af denne protokol. Nepal meddeler Fællesskabet
resultaterne af disse undersøgelser sammen med alle andre relevante oplysninger, der kan bidrage til at fastslå årsagen til
omgåelsen eller overtrædelsen, herunder varernes faktiske
oprindelse.
3. Tjenestemænd udpeget af Fællesskabet kan efter aftale
mellem Fællesskabet og Nepal medvirke i de undersøgelser, der
er omhandlet i stk. 2.
4. I medfør af det i stk. 1 nævnte samarbejde udveksler de
kompetente myndigheder i Fællesskabet og Nepal oplysninger,
som en af parterne anser for nyttige med henblik på at hindre,
at bestemmelserne i aftalen omgås eller overtrædes. Denne
udveksling af oplysninger kan indbefatte oplysninger om tekstilproduktionen i Nepal og om samhandelen med tekstilvarer,
der er omfattet af denne aftale, mellem Nepal og andre lande,
navnlig i tilfælde, hvor Fællesskabet har god grund til at
formode, at de pågældende varer forud for indførslen i Fællesskabet kan have passeret Nepals område som transitvarer. Disse
oplysninger kan på Fællesskabets anmodning indbefatte
genparter af alle foreliggende relevante dokumenter.
5. Foreligger der tilstrækkelige beviser for, at bestemmelserne i denne protokol er omgået eller overtrådt, kan de
kompetente myndigheder i Nepal og Fællesskabet aftale, at de
træffer de foranstaltninger, som er omhandlet i aftalens artikel
5, stk. 4, og alle andre foranstaltninger, der er nødvendige for
at forhindre en gentagelse af en sådan omgåelse eller overtrædelse.

Bilag til protokol A, artikel 2, stk. 1

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 1, model 1

Bilag til protokol A, artikel 7, stk. 3: model 2
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PROTOKOL B

Den årlige vækstrate for de kvantitative lofter, der kan indføres i henhold til artikel 4 i aftalen, fastsættes
ved overenskomst mellem parterne i henhold til den konsultationsprocedure, der er fastsat i aftalens artikel
11. Sådanne vækstrater kan i intet tilfælde være højere end den højeste rate for tilsvarende varer i henhold
til bilaterale aftaler om handel med tekstilvarer, der er indgået mellem Fællesskabet og andre tredjelande
med et handelsniveau, der svarer til eller kan sammenlignes med Nepals handelsniveau.

GODKENDT PROTOKOLLAT
Markedsadgang
Som led i forhandlingerne om en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Nepal om handel med
tekstilvarer noterede parterne sig deres fælles forståelse af følgende:
Begge parter er indforstået med ikke at træffe nogen foranstaltninger, der kan skade samhandelen med
tekstilvarer og beklædningsgenstande i aftalens gyldighedsperiode, jf. dog aftalens øvrige bestemmelser.

ERKLÆRING
Under henvisning til den særlige betydning, som udførslen af tæpper har for Nepals økonomi med hensyn
til valutaindtjening, beskæftigelse og andel af den samlede udenrigshandel, erklærer Det Europæiske Fællesskab, at det ikke har til hensigt at påberåbe sig artikel 4 i denne aftale for varer i kategori 58, som er fremstillet i Nepal.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. december 2002
om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter importeret fra Kina
(meddelt under nummer K(2002) 5377)
(EØS-relevant tekst)

(2002/994/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og
animalske produkter, foder og drikkevand for restkoncentrationer og bestemte stoffer.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(4)

Efter at der var fundet chloramphenicol i akvakulturprodukter og fiskevarer importeret fra Kina, vedtog
Kommissionen beslutning 2001/699/EF af 19. december
2001 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskevarer
og akvakulturprodukter til konsum med oprindelse i
Kina og Vietnam (5), ændret ved beslutning 2002/770/
EF (6). Efter at der ved et kontrolbesøg i Kina var blevet
konstateret alvorlige mangler med hensyn til reglerne for
anvendelsen af veterinærlægemidler og kontrollen af
rester i levende dyr og animalske produkter, vedtog
Kommissionen endvidere beslutning 2002/69/EF af 30.
januar 2002 om beskyttelsesforanstaltninger over for
animalske produkter importeret fra Kina (7), senest
ændret ved beslutning 2002/933/EF (8).

(5)

I beslutning 2002/69/EF er det fastsat, at beslutningen
tages op til revision på baggrund af oplysningerne fra de
kinesiske myndigheder, resultaterne af medlemsstaternes
øgede overvågning og undersøgelser af forsendelser, der
ankommer til EF-grænsekontrolstederne, og om nødvendigt på grundlag af resultaterne af nye EF-kontrolbesøg
på stedet. Oplysningerne fra de kinesiske myndigheder
og de gode resultater af medlemsstaternes kontrol har
gjort det muligt at tillade import af visse animalske
produkter, hvilket har medført flere ændringer af beslutning 2002/69/EF.

(6)

På baggrund af oplysningerne fra de kinesiske myndigheder er der atter givet tilladelse til import af de kategorier animalske produkter, for hvilke de kinesiske
programmer for overvågning af restkoncentrationer er
blevet godkendt.

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december
1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i
Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF skal der træffes de
nødvendige foranstaltninger over for importen af
produkter fra tredjelande, hvis der opstår en situation,
der kan udgøre en alvorlig risiko for dyrs eller menneskers sundhed, eller den forværres.

(2)

I henhold til Rådets direktiv 95/53/EF af 25. oktober
1995 om principperne for tilrettelæggelse af offentlig
kontrol på foderstofområdet (2), senest ændret ved
Europa-Parlamentes og Rådets direktiv 2001/46/EF (3),
skal der træffes de nødvendige foranstaltninger over for
importen fra tredjelande af produkter beregnet til foder,
hvis der opstår en situation, der kan udgøre en alvorlig
fare for dyrs eller menneskers sundhed, eller den
forværres.

(3)

I henhold til Rådets direktiv 96/23/EF af 23. april 1996
om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for
visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr
og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/
EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/
664/EØF (4), gennemføres overvågningen af produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse med henblik på undersøgelse af levende dyr og

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

24 af 30.1.1998, s. 9.
265 af 8.11.1995, s. 17.
234 af 1.9.2001, s. 55.
125 af 23.5.1996, s. 10.

(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

251 af 20.1.2001, s. 11.
265 af 3.10.2002, s. 16.
30 af 31.1.2002, s. 50.
324 af 29.11.2002, s. 71.
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For visse andre kategorier animalske produkter bør de
overvågningsmekanismer, der er fastsat ved beslutning
2002/69/EF, opretholdes på baggrund af resultaterne af
medlemsstaternes kontrol. Hyppigheden af de undersøgelser, der skal foretages af forsendelserne, bør fastsættes
i overensstemmelse med den konstaterede risiko.
Fiskevarer, der er fremkommet på anden måde end ved
akvakultur, er ikke berørt af de ovenfor nævnte risici og
bør derfor undtages fra overvågningen. Når det gælder ål
og rejer, er det dog for øjeblikket ikke muligt at skelne
mellem akvakultur og fangster af vildtlevende ål og rejer,
når man ser bort fra fangster af rejer i Atlanterhavet.
Disse varer bør derfor stadig forbydes bortset fra sidstnævnte kategori af krebsdyr.

(9)

Overvågningen i henhold til beslutning 2001/669/EF er
blevet opretholdt i en overgangsperiode for Kinas
vedkommende, mens den for Vietnams vedkommende
blev ophævet ved beslutning 2002/770/EF.

(10)

Bestemmelserne i beslutning 2002/69/EF bør derfor
ajourføres og konsolideres ved nærværende beslutning
og beslutning 2001/669/EF og 2002/69/EF ophæves i
overensstemmelse hermed.

(11)

ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed. Denne test
skal bl.a. udføres for at påvise tilstedeværelse af rester af veterinærlægemidler, pesticider, forurenende stoffer og forbudte
stoffer.
2. For produkter i del II i bilaget udføres testen på 20 % af
alle forsendelser; for produkter i del III testes alle forsendelser.
3. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om
resultaterne af den i stk. 1 nævnte test via systemet for hurtig
varsling, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 178/2002 (1), hvis resultaterne er positive,
og en gang om ugen, hvis resultaterne er negative.
Artikel 4
Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne beslutning
afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.
Artikel 5
Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at
bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De
underretter straks Kommissionen herom.

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

L 348/155

Artikel 6
Denne beslutning tages op til revision på baggrund af oplysningerne og garantierne fra de kinesiske myndigheder, resultaterne
af de i artikel 3 nævnte test og om nødvendigt resultaterne af
et EF-kontrolbesøg på stedet.

Denne beslutning gælder for alle animalske produkter, der
importeres fra Kina og er bestemt til konsum eller foderbrug.

Artikel 7
Beslutning 2001/699/EF og beslutning 2002/69/EF ophæves.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne forbyder import af de i artikel 1 nævnte
produkter.
2.
Uanset stk. 1 tillader medlemsstaterne import af de
produkter, der er opført i bilaget til denne beslutning, i henhold
til nedenstående betingelser og de særlige dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser, der gælder for de pågældende
produkter. Hvad angår de produkter, der er opført i del II og III
i bilaget til denne beslutning, tillades import kun, hvis den test,
der er nævnt i artikel 3, giver negative resultater.
Artikel 3

Artikel 8
Denne beslutning anvendes fra den 24. december 2002.
Artikel 9
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2002.

1.
Ved hjælp af passende prøvetagningsplaner og påvisningsmetoder underkaster medlemsstaterne forsendelser af
produkter, der er opført i del II og III i bilaget til denne beslutning, en kemisk test for at sikre, at de pågældende produkter

På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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BILAG
DEL I
Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF uden testning
— Fiskevarer bortset fra:
— akvakulturprodukter
— ål
— rejer undtagen rejer, der er fanget i Atlanterhavet, jf. nedenstående.
— Hele rejer, der er fanget i Atlanterhavet, og som ikke har undergået anden tilberedning eller forarbejdning end frysning og færdigemballering på havet og landes direkte på EF's område.
— Gelatine.
DEL II
Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF efter en kemisk test på de
i artikel 3, stk. 2, fastsatte betingelser
— tarme
— krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i naturligt ferskvand ved fiskeri
— surimi af fiskevarer, der er tilladt i del I.
DEL III
Liste over animalske produkter til konsum eller foderbrug, der kan importeres til EF efter en kemisk test på de
i artikel 3, stk. 2, fastsatte betingelser
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