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RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000
av den 22 maj 2000
om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 279 i detta,

krav. Kommissionen bör kontrollera denna anpassning
och vid behov utarbeta förslag.
(4)

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar,
församlade i rådet, antog den 13 november 1991 resolutionen om skyddet av gemenskapernas finansiella
intressen (6).

(5)

Begreppet ”fastställande” bör definieras och det är
nödvändigt att fastställa närmare villkor för när skyldigheten att fastställa egna medel uppfylls, avseende de
egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i beslut
94/728/EG, Euratom.

(6)

När det gäller egna medel från sådana avgifter inom
sockersektorn för vilka det bör säkerställas att
uppbörden av dessa inkomster och budgetåret sammanfaller med utgifterna för samma regleringsår, bör det
föreskrivas att medlemsstaterna skall ställa medlen från
avgifter inom sockersektorn till kommissionens förfogande under det budgetår för vilket de fastställts.

(7)

Det är viktigt att såväl överskådligheten av systemet för
egna medel som budgetmyndighetens information
förbättras.

(8)

Medlemsstaterna måste hålla till kommissionens förfogande och vid behov sända till kommissionen de dokument och upplysningar som behövs för att kommissionen skall kunna utöva sina befogenheter avseende
gemenskapernas egna medel.

(9)

De nationella myndigheter som avsvarar för uppbörden
av egna medel bör se till att kommissionen ständigt har
tillgång till underlaget till uppbörden.

(10)

Systemet för information till kommissionen från
medlemsstaterna avser att göra det möjligt att övervaka
medlemsstaternas åtgärder för att uppbära egna medel,
särskilt sådana egna medel som äventyras genom bedrägeri och oegentligheter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,
med beaktande av rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31
oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (1),
särskilt artikel 8.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av revisionsrättens yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den
29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG,
Euratom om systemet för gemenskapernas egna
medel (4) har ändrats vid ett flertal tillfällen och på ett
omfattande sätt (5). Av klarhetsskäl och av rationella skäl
bör den förordningen kodifieras.
Gemenskapen bör få möjlighet att på bästa möjliga
villkor disponera över de egna medel som avses i artikel
2 i beslut 94/728/EG, Euratom. Följaktligen bör det
föreskrivas bestämmelser om hur medlemsstaterna skall
ställa till kommissionens förfogande de egna medel som
tilldelas gemenskaperna.
Traditionella egna medel uppbärs av medlemsstaterna i
enlighet med nationella lagar och andra författningar
som vid behov anpassas efter gemenskapsföreskrifternas

(1) EGT L 293, 12.11.1994, s. 9. Beslutet har ersatt beslut 88/376/EEG,
Euratom (EGT L 185, 15.7.1988, s. 24).
(2) Yttrandet avgivet den 18 januari 2000 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) EGT C 145, 9.5.1998, s. 1.
4) EGT L 155, 7.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
(
förordning (Euratom, EG) nr 1355/96 (EGT L 175, 13.7.1996, s. 3).
(5) Se bilagan, del B.

(6) EGT C 328, 17.12.1991, s. 1.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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Särskilda räkenskaper bör föras för tillgodohavanden
som inte har uppburits. Dessa räkenskaper samt en kvartalsrapport för dessa räkenskaper bör möjliggöra för
kommissionen att mer noggrant övervaka medlemsstaternas åtgärder för att uppbära egna medel, särskilt
sådana egna medel som äventyras genom bedrägeri eller
andra oegentligheter.

Det är viktigt att en preskriptionstid fastställs mellan
medlemsstaterna och kommissionen, med beaktande av
att nya fastställande som medlemsstaterna gör i fråga
om betalningsskyldighet för tidigare budgetår bör
betraktas som fastställanden för pågående budgetår.

Vad gäller egna medel från mervärdesskatt, nedan
kallade momsmedel, som avses i artikel 2.1 c i beslut
94/728/EG, Euratom, bör det föreskrivas att medlemsstaterna varje månad skall ställa till gemenskapens förfogande en tolftedel av de egna medel som redovisas i
budgeten, och sedan justera de överförda beloppen
enligt det faktiska beräkningsunderlaget för momsmedel
så snart som beräkningsunderlaget är känt.

Detta förfarande bör även tillämpas på de ytterligare
medel som avses i artikel 2.1 d i nämnda beslut, nedan
kallade ytterligare medel, och som införts enligt rådets
direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989
om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (1).

De egna medlen bör tillhandahållas genom att de fastställda beloppen krediteras ett konto som i kommissionens namn öppnats för detta syfte hos respektive
medlemsstats finansförvaltning eller hos ett organ utsett
av medlemsstaten. För att begränsa transaktioner med
medlen till det som krävs för att genomföra budgeten
bör kommissionen inskränka sig till att från ovannämnda konto endast ta ut de medel som behövs för att
täcka kommissionens likviditetsbehov.

Utbetalningen av stöd vid tillämpningen av rådets
förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om
upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa
jordbruksgrödor (2) är huvudsakligen koncentrerad till
årets första månader. Kommissionen måste ha tillräcklig
likviditet för att kunna göra dessa betalningar.

I rådets beslut 94/729/EG av den 31 oktober 1994
om budgetdisciplin (3) föreskrivs att det i Europeiska
unionens allmänna budget skall tas upp en reserv
avseende gemenskapens lån och lånegarantier till ickemedlemsländer, samt en reserv i dessa länder för katastrofbistånd. Regler som även omfattar kreditering av de

(1) EGT L 49, 21.2.1989, s. 26.
(2) EGT L 181, 1.7.1992, s. 12. Förordningen ersatt genom förordning
(EG) nr 1251/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 1).
(3) EGT L 293, 12.11.1994, s. 14.
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egna medel som motsvarar dessa reserver bör därför
antas.
(18)

För att säkerställa att gemenskapens budget under alla
omständigheter finansieras bör det förfarande fastställas
som avser överföringar av de bidrag som baseras på
bruttonationalinkomst, nedan kallade finansiella bidrag
från BNI, och som avses i artikel 2.7 i beslut 88/
376/EEG, Euratom.

(19)

Det saldo som skall överföras till följande budgetår bör
definieras.

(20)

Medlemsstaterna bör genomföra de kontroller och
undersökningar som avser fastställande och tillhandahållande av egna medel. Kommissionen bör utöva sina
befogenheter enligt denna förordning. Kommissionens
befogenheter vad gäller kontrollåtgärderna avseende
ytterligare medel bör fastställas.

(21)

Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och
kommissionen är ägnat att underlätta en korrekt tillämpning av de finansiella föreskrifterna om egna medel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser
Artikel 1
Gemenskapens egna medel enligt beslut 94/728/EG, Euratom,
nedan kallade egna medel, skall tillhandahållas kommissionen
och kontrolleras i enlighet med denna förordning, utan att det
påverkar tillämpningen av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/
89 (4) och direktiv 89/130/EEG, Euratom.
Artikel 2
1.
Vid tillämpningen av denna förordning skall gemenskapens anspråk på egna medel enligt artikel 2.1 a och b i
beslut 94/728/EG, Euratom anses fastställda så snart som villkoren i tullföreskrifterna uppfyllts i fråga om bokföring av
anspråksbeloppet och underrättelse till den betalningsskyldige
om beloppet.
2.
Fastställandet enligt punkt 1 skall anses ha skett dagen för
bokföring enligt tullföreskrifterna.
När det gäller avgifter och andra anspråk inom ramen för den
gemensamma organisationen av marknaden inom sockersektorn skall fastställandet enligt punkt 1 anses ha skett dagen för
anmälan enligt föreskrifterna om sockersektorn.
(4) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989
om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel
som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).
Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1026/
1999 (EGT L 126, 20.5.1999, s. 1).
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Om denna anmälan inte uttryckligen föreskrivits, skall den
berörda dagen anses vara när medlemsstaterna fastställer
anspråken på de betalningsskyldiga, i förekommande fall i
förskott eller som restlikvid.
3.
Om tvister uppstår, får de behöriga administrativa
myndigheterna, i syfte att fastställa anspråk enligt punkt 1,
räkna ut anspråksbeloppet senast i samband med det första
administrativa beslut som underrättar den betalningsskyldige
om skulden, eller när ärendet anhängiggörs vid den rättsliga
myndigheten, om detta anhängiggörande sker först.

L 130/3

Varje ändring av dessa beteckningar eller bestämmelser skall
omedelbart meddelas kommissionen.
2.
På pegäran av övriga medlemsstater skall kommissionen
meddela dem de uppgifter som avses i punkt 1.

Artikel 5

Artikel 3

Den procentsats som avses i artikel 2.1 d i beslut 94/728/EG,
Euratom och som skall fastställas i budgetförfarandet, skall
beräknas som en procentandel av summan av medlemsstaternas prognostiserade bruttonationalinkomst (nedan kallad
BNI) på ett sådant sätt att den helt täcker den del av budgeten
som inte finansieras av tullavgifter, jordbruksavgifter, avgifter
och andra anspråk inom ramen för den gemensamma organisationen inom sockersektorn, momsmedel, finansiella bidrag till
kompletterande program inom forskning och teknisk utveckling och övriga inkomster samt, vid behov, finansiella bidrag
från BNI.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att dokumenten avseende fastställandet och tillhandahållandet av egna medel bevaras för en period på minst tre
kalenderår, från utgången av det år som dessa dokument avser.

Denna procentsats skall anges i budgeten genom ett tal som
skall anges med så många decimaler som behövs för att fullständigt fördela de medel som grundas på BNI mellan
medlemsstaterna.

Fastställandet enligt punkt 1 skall anses ha skett dagen för
beslutet, eller dagen för den beräkning som skall göras efter
anhängiggörandet enligt första stycket.
4.

Punkt 1 skall tillämpas när en underrättelse måste rättas.

Dokumenten avseende de statistiska förfaranden och beräkningsunderlag som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/
130/EEG, Euratom skall bevaras av medlemsstaterna till och
med den 30 september det fjärde året efter budgetåret i fråga.
Dokumenten avseende beräkningsunderlaget för momsmedel
skall bevaras under en lika lång tidsperiod.
Om en granskning av de dokument som avses i första och
andra stycket, genomförd enligt artiklarna 18 och 19 i denna
förordning eller artikel 11 i förordning (EEG, Euratom) nr
1553/89, visar att ett fastställande kan behöva rättas, skall
dokumenten bevaras för en tillräckligt lång tid utöver fristen i
första stycket för att möjliggöra att rättelsen genomförs och
övervakas.

Artikel 4
1.
Varje medlemsstat skall informera kommissionen om
följande:
a) Namnen på de myndigheter och organ som ansvarar för att
fastställa, uppbära, tillhandahålla och kontrollera de egna
medlen samt nödvändiga bestämmelser om dessa myndigheters och organs uppgifter och funktion.
b) De allmänna bestämmelser i lagar och andra författningar
samt de allmänna bokföringsföreskrifter som rör fastställande, uppbörd, tillhandahållande och kontroll av egna
medel.
c) Den exakta benämningen på de administrativa förteckningar
och de sammanställningar i bokföringen där anspråken
enligt artikel 2 förts upp, särskilt de som används för
upprättande av räkenskaper enligt artikel 6.

AVDELNING II

Bokföring av egna medel

Artikel 6
1.
Räkenskaper över egna medel skall föras av respektive
medlemsstats finansförvaltning eller av det organ som utsetts
av respektive medlemsstat och skall delas upp på typ av medel.
2.
För räkenskaperna över egna medel gäller att månadens
bokföring får avslutas tidigast klockan 13 sista arbetsdagen i
månaden för fastställandet.
3. a) De anspråk som fastställs enligt artikel 2 skall, om inte
annat följer av b, bokföras senast den första arbetsdagen
efter den nittonde dagen i den andra månad som följer
efter den månad under vilken anspråket fastställs.
b) Fastställda anspråk som inte är bokförda enligt a på
grund av att de inte har uppburits och ingen säkerhet
har ställts, skall anges i särskilda räkenskaper inom den
tid som fastställs i a. Medlemsstaterna får använda detta
förfarande när det har rests invändningar mot fastställda
anspråk för vilka säkerhet har ställts och dessa anspråk
kan komma att förändras när tvisten har lösts.
c) Momsmedel och ytterligare medel skall dock bokföras
enligt a i enlighet med följande:
— Den tolftedel som avses i artikel 10.3 skall bokföras
den första arbetsdagen i varje månad.
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— De saldon som avses i artikel 10.4 och 10.7 och de
anpassningar som avses i artikel 10.6 och 10.8 skall
bokföras årligen, förutom de särskilda anpassningar
som avses i artikel 10.6 första strecksatsen, vilka
skall bokföras den första arbetsdagen i den månad
som följer efter överenskommelsen mellan den
beröra medlemsstaten och kommissionen.
d) De anspråk i förhållande till avgifter och andra anspråk
inom ramen för den gemensamma organisationen av
marknaden inom sockersektorn, skall anges i räkenskaperna som avses i a. Om dessa anspråk senare inte
uppbärs inom angivna tidsfrister, får medlemsstaterna
rätta införandet och undantagsvis föra in anspråken i de
särskilda räkenskaperna.
4.
Varje medlemsstat skall inom den tid som avses i
punkt 3
a) tillställa kommissionen en månatlig rapport över räkenskaperna över de anspråk som avses i punkt 3 a.
Som stöd för den månatliga rapporten skall de berörda
medlemsstaterna överlämna uppgifter och redogörelser om
de avdrag som gjorts från de egna medlen på grundval av
bestämmelser om områden med särskild status.
b) tillställa kommissionen en kvartalsrapport över de särskilda
räkenskaper som avses i punkt 3 b.
Närmare regler om de månads- och kvartalsrapporter som
avses i första stycket och vederbörligen motiverade ändringar
av dessa skall fastställas av kommissionen efter samråd med
den kommitté som avses i artikel 20. Reglerna skall vid behov
ange lämpliga tidsfrister för genomförandet.
5.
Varje medlemsstat skall inom två månader efter utgången
av varje kvartal till kommissionen överlämna en beskrivning av
de bedrägerier och oegentligheter som uppdagats och som
gäller anspråk på över 10 000 euro.
I detta syfte skall varje medlemsstat i mån av möjlighet precisera
— slag av bedrägeri och/eller oegentligheter (beteckning, tullförfarandet i fråga),
— det exakta beloppet eller en uppskattning av de egna medel
som undanhållits,
— vilka varor som berörs (tulltaxenummer, ursprung, varifrån
de kommer),
— en kortfattad beskrivning av det bedrägliga förfarandet.
— vilket slag av kontroll som lett fram till att bedrägeriet eller
oegentligheterna uppdagades,
— vilken nationell myndighet eller vilket nationellt organ som
konstaterat bedrägeriet eller oegentligheterna,
— i vilket skede förfarandet befinner sig, inbegripet uppbördsförfarandet, med uppgift om fastställandet om det redan
gjorts,
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— den underrättelse om fallet som eventuellt har gjorts enligt
förordning (EG) nr 515/97 (1),
— i förekommande fall, de berörda medlemsstaterna,
— vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att det skall
bli möjligt att undvika en upprepning av redan konstaterade fall av bedrägeri eller oegentligheter.
Som stöd för den kvartalsvisa beskrivningen enligt första
stycket skall varje medlemsstat rapportera sådana fall av bedrägeri och oegentligher som redan meddelats kommissionen,
men vars uppbörd, annullering eller uteblivna uppbörd inte
nämnts tidigare.
I detta syfte skall varje medlemsstat för varje fall som avses i
första stycket
— göra en hänvisning till det ursprungliga meddelandet,
— ange vilket belopp som återstod att uppbära föregående
kvartal,
— ange datum för fastställande,
— ange datum för införande i de särskilda räkenskaper som
avses i punkt 3 b,
— specificera vilka belopp som uppburits under kvartalet i
fråga,
— meddela rättelser av beräkningsunderlaget (rättelser/annulleringar) under kvartalet i fråga,
— ange vilka belopp som avskrivits,
— beskriva i vilket skede det administrativa eller rättsliga förfarandet befinner sig,
— ange vilket belopp som återstod att uppbära vid utgången
av kvartalet i fråga.
Närmare regler om de beskrivningar som avses ovan och vederbörligen motiverade ändringar av dessa skall fastställas av
kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i
artikel 20. Dessa skall vid behov ange lämpliga tidsfrister för
genomförandet.
Artikel 7
1.
Varje medlemsstat skall årligen utarbeta en sammanfattande redovisning av de fastställda anspråk som bokförs enligt
artikel 6.3 a och sända rapporten till kommissionen före den 1
april det år som följer på budgetåret i fråga. Eventuella skillnader mellan totalbeloppet i den sammanfattande redovisningen och beloppet i den månatliga rapport som medlemsstaten skickar in, under perioden januari–december, skall motiveras. Kommissionen skall kontrollera att den sammanfattande
redovisningen stämmer överens med det anspråksbelopp som
den tillhandahållits under året, och den skall inom två månader
efter att den har mottagit den sammanfattande redovisningen
tillställa den berörda medlemsstaten sina eventuella anmärkningar.
2.
Efter den 31 december det tredje året efter ett visst
budgetår får inga rättelser införas i den årliga sammanfattande
redovisningen enligt punkt 1, utom på de punkter som
antingen av kommissionen eller av den berörda medlemsstaten
anmälts före utgången av denna tidsfrist.
(1) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter samt
om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa
en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L
82, 22.3.1997, s. 1).
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Artikel 8
De rättelser som genomförs enligt artikel 2.4 skall läggas till
eller dras av från den totala summan av fastställda anspråk. De
skall redovisas enligt artikel 6.3 a och b och i de rapporter som
avses i artikel 6.4 för den period som omfattar den dag då
dessa rättelser görs.
Rättelser avseende fall av bedrägeri och oegentligheter som
redan anmälts till kommissionen skall redovisas särskilt.
AVDELNING III

Tillhandahållande av egna medel
Artikel 9
1.
I enlighet med förfarandet i artikel 10 skall varje
medlemsstat kreditera egna medel på det konto som för detta
syfte i kommissionens namn öppnats i medlemsstatens finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten.
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för lån och lånegarantier och reserven för katastrofbistånd –
samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI skall krediteras den
första arbetsdagen i varje månad med en tolftedel av de belopp
som redovisas i budgeten, omräknade till nationell valuta enligt
den växelkurs som rådde den sista noteringsdagen i det kalenderår som föregår budgetåret och som offentliggjorts i C-serien
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
För det särskilda syftet att enligt förordning (EEG) nr 1765/92
betala utgifter för Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket, garantisektionen, får kommissionen, med
hänsyn till gemenskapens likviditet, uppmana medlemsstaterna
att med en eller två månader under det första kvartalet i
budgetåret tidigarelägga krediteringen av en tolftedel eller en
del av en tolftedel av de belopp i budgeten som är uppförda
som momsmedel eller ytterligare medel, med undantag för
egna medel för att täcka den monetära EUGFJ-reserven,
reserven för garanti för lån eller reserven för katastrofhjälp.

Detta konto skall vara avgiftsfritt.

Efter det första kvartalet får den begärda månatliga krediteringen inte överstiga en tolftedel av momsmedlen eller finansiella bidrag från BNI och krediteringen får ej heller överstiga de
belopp som för detta syfte är redovisade i budgeten.

2.
De krediterade beloppen skall av kommissionen räknas
om till euro och bokföras enligt förordning (Euratom, EKSG,
EG) nr 3418/93 (1).

Kommissionen skall anmäla den kreditering som begärs till
medlemsstaterna senast två veckor i förväg.

Artikel 10
1.
Efter avdrag på 10 % som kostnader för uppbörd enligt
artikel 2.3 i beslut 94/728/EG, Euratom skall de egna medel
som avses i artikel 2.1 a och b i det beslutet krediteras senast
den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra
månad som följer efter den månad under vilken anspråket
fastställades enligt artilkel 2 i denna förordning.
För de anspråk som redovisas särskilt enligt artikel 6.3 b skall
krediteringen dock göras senast den första arbetsdagen efter
den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den
månad under vilken de belopp uppbars som motsvarar
anspråken.
2.
Vid behov får medlemsstaterna uppmanas av kommissionen att med en månad tidigarelägga en kreditering av andra
medel än momsmedel eller ytterligare medel på grundval av
informtion som medlemsstaterna har tillgång till den femtonde
dagen i den månaden.
Varje tidigarelagd kreditering skall justeras nästa månad när
den kreditering sker som avses i punkt 1. Denna justering skall
omfatta en negativ kreditering som motsvarar beloppet av den
tidigarelagda krediteringen.
3.
Momsmedel, ytterligare medel – med undantag för ett
belopp som motsvarar den monetära reserven vid Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), reserven
(1) Kommissionens förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93 av
den 9 december 1993 om närmare bestämmelser för genomförande
av vissa bestämmelser i budgetförordningen av den 21 december
1977 (EGT L 315, 16.12.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad
genom beslut 1999/537/EG, EKSG, Euratom (EGT L 206, 5.8.1999,
s. 24).

Det elfte stycket rörande det belopp som skall krediteras i
januari varje år och det tolfte stycket som skall tillämpas om
budgeten inte är slutgiltigt antagen före början av budgetåret,
skall tillämpas på dessa tidigarelagda krediteringar.
Krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserv som avses i
artikel 6 i beslut 94/728/EG, Euratom, den reserv avseende lån
och lånegarantier och den reserv för katastrofbistånd som
införs genom beslut 94/729/EG, skall göras den första arbetsdagen i den månad som följer efter det att den berörda utgiften
belastats budgeten och skall begränsas till högst den utgiften
om den belastar budgeten före den sextonde dagen i den
månaden. I övriga fall skall krediteringen göras den första
arbetsdagen i den andra månaden efter det att utgiften belastats
budgeten.
Med avvikelse från artikel 6 i budgetförordningen av den 21
december 1977 som reglerar Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (2), nedan kallad budgetförordningen, skall
denna kreditering tas upp i räkenskaperna för det budgetår som
den avser.
Men om situationen vad gäller genomförandet av budgeten för
budgetåret är sådan att krediteringen avseende den monetära
EUGFJ-reserven och reserven för katastrofbistånd inte behövs
för att uppnå balans mellan inkomster och utgifter för budgetåret, skall kommissionen besluta om att avstå från dessa krediteringar eller en del av dem.
(2) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326,
18.12.1999, s. 1).
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Varje förändring av den enhetliga procentsatsen för momsmedel, av den korrigering som beviljas Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland och av dess finansiering enligt
artikel 5 i beslut 94/728/EG, Euratom, och av procentsatsen för
ytterligare medel samt, vid behov, för finansiella bidrag från
BNI, kräver att en tilläggsbudget eller en ändringsbudget slutgiltig antas och skall medföra en anpassning av de tolftedelar
som krediterats under budgetåret.

Dessa anpassningar skall göras i samband med den första krediteringen efter det slutgiltiga antagandet av ändrings- eller tillläggsbudgeten om denna antas före den sextonde dagen i
månaden. I övriga fall skall anpassningarna göras i samband
med den andra krediteringen efter det slutgiltiga antagandet.
Med avvikelse från artikel 6 i budgetförordningen skall dessa
anpassningar redovisas det budgetår som omfattas av tilläggseller ändringsbudgeten i fråga.

Beräkningen av tolfedelarna för januari varje budgetår skall –
med undantag för beloppen för att finansiera den monetära
EUGFJ-reserven – baseras på de belopp som föreskrivs i det
budgetförslag som avses i artikel 78.3 i Parisfördraget, artikel
272.3 i EG-fördraget och artikel 177.3 i Euratomfördraget, och
skall räknas om till nationell valuta enligt de växelkurser som
rådde den första noteringsdagen efter den 15 december det
kalenderår som föregick budgetåret. Anpassningen skall göras i
samband med krediteringen för följande månad.

Om budgeten inte har slutgiltigt antagits innan budgetåret
börjar, skall medlemsstaterna den första arbetsdagen i varje
månad, inklusive januari, kreditera en tolftedel av momsmedel,
av ytterligare medel, med undantag för beloppen för att finansiera den monetära EUGFJ-reserven, och vid behov, av de finansiella bidragen från BNI som redovisats i den senaste slutgiltigt
antagna budgeten. Anpassningen skall göras den första dagen
för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits, om den
antagits före den sextonden dagen i månaden. I övriga fall skall
anpassningen göras den andra dagen för kreditering efter det
att budgeten slutgiltigt antagits.

4.
Varje medlemsstat skall på grundval av den årliga översikt
över beräkningsunderlag för momsmedel som föreskrivs i
artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 debiteras
ett belopp som beräknats från de uppgifter som anges i översikten och som baseras på den enhetliga procentsats som beslutats för föregående budgetår, och sedan krediteras de tolv inbetalningar som gjorts under detta budgetår. Dock får en
medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket
ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida de procentsatser som fastställs i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom
enligt första meningen i punkt 7. Kommissionen skall beräkna
saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan
redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i denna
förordning den första arbetsdagen i december samma år.

5.
Kommissionen skall sedan beräkna anpassningar av de
finansiella bidragen för att i ljuset av det faktiska utbytet från
momsmedel återupprätta den ursprungliga fördelningen i
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budgeten mellan momsmedel och finansiella bidrag från BNI.
Vid beräkning av dessa anpassningar skall de saldon som avses
i punkt 4 omräknas till euro enligt de växelkurser som gällde
den första arbetsdagen efter den 15 november som föregick de
krediteringar som föreskrivs i punkt 4. För varje berörd
medlemsstat skall summan av saldona från momsmedlen
anpassas med hänsyn till förhållandet mellan de finansiella
bidrag som redovisas i budgeten och momsmedlen. Kommissionen skall meddela resultaten av denna beräkning till de
medlemsstater som under det föregående budgetåret betalade
finansiella bidrag från BNI, så att de, beroende på vad som är
tillämpligt, kan kreditera eller debitera det konto som avses i
artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

6.
Eventuella rättelser av beräkningsunderlaget för momsmedel enligt artikel 9.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/
89 skall för varje berörd medlemsstat vars beräkningsunderlag,
rättelserna medräknade, inte överskrider de procentsatser som
fastställs i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom medföra
följande anpassningar av det saldo som avses i punkt 4:
— De rättelser enligt artikel 9.1 första stycket i förordning
(EEG, Euratom) nr 1553/89 som gjorts senast den 31 juli
skall medföra en allmän anpassning som redovisas på det
konto som avses i artikel 9.1 i den här förordningen den
första arbetsdagen i december samma år. En särskild
anpassning får dock redovisas före den dagen, om den
berörda medlemsstaten och kommissionen kommer
överens om det.
— Om de åtgärder som kommissionen vidtar enligt artikel 9.1
andra stycket i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 för
att rätta beräkningsunderlaget medför en anpassning av
krediteringarna på det konto som avses i artikel 9.1 i den
här förordningen, skall den anpassningen göras den dag
som anges av kommissionen enligt nämnda åtgärder.

De förändringar av bruttonationalinkomsten som avses i punkt
8 skall också medföra en anpassning av saldot för varje
medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade,
begränsas till de procentsatser som fastställs i artikel 2.1 c i
beslut 94/728/EG, Euratom. De anpassningar som skall göras
av saldona för mervärdesskatt senast den första arbetsdagen i
december varje år enligt första stycket i den här punkten skall
också medföra att kommissionen gör ytterligare anpassningar
av finansiella bidrag från BNI. De växelkurser som skall
användas vid beräkning av dessa ytterligare anpassningar skall
vara de som används för den första beräkningen enligt punkt 5.

Kommissionen skall informera medlemsstaterna om dessa
anpassningar i så god tid att medlemsstaterna kan redovisa
dem på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

En särskild anpassning får redovisas när som helst, om
medlemsstaten och kommissionen kommer överens om det.
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7.
På grundval av tal för total bruttonationalinkomst till
marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår,
lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 89/
130/EEG, Euratom, skall varje medlemsstat debiteras ett belopp
som beräknas genom att den procentsats som antagits för
föregående budgetår tillämpas på bruttonationalinkomsten, vid
behov ändrad mot bakgrund av en eventuell användning av
den monetära (EUGFJ-reserven, reserven avseende lån och lånegarantier eller reserven för katastrofstöd, och krediteras med de
betalningar som gjorts det föregående budgetåret. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så
god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i
artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i
december samma år.

3.
Endast i de fall när ett lån som upptagits eller som det
ställts garanti för i enlighet med rådets förordningar eller beslut
inte kan återbetalas, och när kommissionen inte kan vidta
andra åtgärder enligt de finansiella villkoren för dessa lån i så
god tid att gemenskapen kan uppfylla sina juridiska skyldigheter mot långivarna, får bestämmelserna i punkterna 2 och 4,
oavsett villkoren i punkt 2, provisoriskt tillämpas för att säkerställa betalning av räntor och amorteringar på gemenskapens
lån.

8.
Eventuella förändringar av bruttonationalinkomsten för
tidigare budgetår enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG,
Euratom, med förebehåll för artikel 6 i det direktivet, skall
medföra att varje berörd medlemsstat anpassar det saldo som
fastställs enligt punkt 7. Denna anpassning skall göras i
enlighet med villkoren i punkt 6 första stycket. Kommissionen
skall informera medlemsstaterna om dessa anpassningar så de
kan redovisa dem på det konto som avses i artikel 9.1 i denna
förordning den första arbetsdagen i december samma år. Efter
den 30 september det fjärde året efter ett givet budgetår skall
förändringar av bruttonationalinkomsten inte längre beaktas,
såvida inte rättelserna avser punkter som har anmälts inom
denna tid av kommissionen eller den berörda medlemsstaten.

5.
Medlemsstaterna, eller det organ som utsetts av dem
enligt artikel 9.1, skall verkställa kommissionens betalningsorder så snabbt som möjligt och inom högst sju arbetsdagar
efter orderns mottagande, och skall till kommissionen sända ett
kontoutdrag inom högst sju arbetsdagar efter varje enskild
transaktion.

9.
De förfaranden som avses i punkt 4–8 medför ändringar
av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde
rum.

Artikel 11
En försening av en kreditering på det konto som avses i artikel
9.1 meför att den berörda medlemsstatens skall betala ränta till
den räntesats som på förfallodagen är tillämplig på medlemsstatens penningmarknad för kortfristig finansiering, ökad med
två procentenheter. Denna räntesats skall ökas med 0,25
procentenheter för varje månad som krediteringen försenas.
Den ökade räntesatsen skall tillämpas på hela förseningsperioden.

AVDELNING IV

Likviditetsförvaltning

Artikel 12
1.
Kommissionen får disponera över de belopp som krediterats på de konton som avses i artikel 9.1 i den utsräckning som
är nödvändig för att täcka dess likviditetsbehov i samband med
genomförande av budgeten.
2.
Om likviditetsbehoven är större än tillgångarna på dessa
konton får kommissionen överskrida kontona under förutsättning att anslag finns i budgeten och inom ramen för de egna
medel som redovisas i budgeten. I detta fall skall kommissionen
i förväg informera medlemsstaterna om eventuella
kontoöverskridningar.

4.
Skillnaden mellan totala tillgångar och likviditetsbehoven
skall så vitt det är möjligt fördelas mellan medlemsstaterna i
proportion till deras prognostiserade bidrag till budgetens
inkomster.

Vad gäller transaktioner i likvida medel skall dock medlemsstaterna verkställa en order inom den tid som kommissionen
begär.

AVDELNING V

Genomförandebestämmelser till artikel 2.7 i beslut 88/
376/EEG, Euratom
Artikel 13
1.
Denna artikel skall tillämpas när det blir nödvändigt att
genomföra den tillfälliga avvikelse som föreskrivs i artikel 2.7 i
beslut 88/376/EEG, Euratom.
2.
Bruttonationalinkomst till marknadspris skall beräknas av
Europeiska gemenskapernas statistikkontor, på grundval av den
statistik som utarbetas enligt Europasystemet för integrerad
ekonomisk redovisning (ESA), och skall för varje medlemsstat
motsvara det aritmetiska medelvärdet av de tre första åren av
den femårsperiod som föregår det budgetår för vilket bestämmelserna i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom har tillämpats. Ingen hänsyn skall tas till ändringar av statistiska data
som görs efter det att budgeten slutgiltigt antagits.
3.
Bruttonationalinkomsten för varje referensår skall
beräknas i euro enligt den genomsnittliga euro-kursen för året i
fråga.
4.
Så länge som avvikelsen enligt artikel 2.7 i beslut 88/
376/EEG, Euratom tillämpas i en eller flera medlemsstater, skall
kommissionen i sitt preliminära budgetförslag fastställa
procentsatsen för dessa medlemsstaters finansiella bidrag på
grundval av deras bruttonationalinkomsters andel av summan
av medlemsstaternas bruttonationalinkomster, samt fastställa
beloppet av den andel av budgeten som skall finansieras av
momsmedel enligt den enhetliga procentsatsen och av finansiella bidrag från BNI.
Dessa uppgifter skall godkännas i enlighet med budgetförfarandet.
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Artikel 14

AVDELNING VII

1.
Bruttonationalinkomst till marknadspris skall definieras
enligt artiklarna 1 och 2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom.

Kontrollbestämmelser

2.
De tal som skall användas vid beräkning av procentsatsen
för finansiella bidrag från BNI skall vara de som framkommer
enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, med förbehåll för artikel 6 i det direktivet. Om sådana tal inte finns skall
Europeiska gemenskapernas statistikkontor använda tillgängliga
data.

Artikel 17

AVDELNING VI

Genomförandebestämmelser till artikel 7 i beslut 94/
728/EG, Euratom

Artikel 15
Vid tillämplig av artikel 7 i beslut 94/728/EG, Euratom skall
saldot från ett givet budgetår utgöras av skillnaden mellan
— alla inkomster som uppburits för det budgetåret,
och
— alla betalningar för anslag för det budgetåret, ökade med de
anslag för samma budgetår som överförts enligt artikel 7.1
och 7.2 b i budgetförordningen.
Denna skillnad skall ökas eller minskas med nettobeloppet av
de anslag som överförts från tidigare budgetår och som inte har
utnyttjats, samt, med avvikelse från artikel 5.1 i budgetförordningen, med
— överskridanden – i form av betalningar – av sådana icke
uppdelade anslag som överförts från det föregående budgetåret enligt artikel 7.1 i budgetförordningen, om dessa överskridanden beror på ändringar i euro-kurserna,

1.
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att det belopp som motsvarar de enligt artikel 2
fastställda anspråken tillhandahålls kommissionen enligt denna
förordning.
2.
Medlemsstaterna fritas från skyldigheten att ställa belopp
motsvarande fastställda anspråk till kommissionens förfogande
endast om dessa belopp inte har uppburits på grund av force
majeure. Medlemsstaterna fritas även från denna skyldighet i
vissa särskilda fall när det efter en noggrann undersökning av
alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet visar sig att
beloppen på lång sikt är omöjliga att uppbära på grund av skäl
som inte kan tillskrivas medlemsstaterna. Dessa fall skall anges
i den rapport som föreskrivs i punkt 3, om beloppen överstiger
10 000 euro omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som var tillämplig den första arbetsdagen i oktober i det
föregående budgetåret; i denna rapport skall skälen anges till
att medlemsstaten inte kunde tillhandhålla beloppen. Kommissionen får inom sex månader vid behov sända sina kommentarer till den berörda medlemsstaten.
3.
Medlemsstaterna skall i form av årsrapporter till kommissionen anmäla verksamheten och resultaten av sina kontroller
samt allmän information och principfrågor rörande de viktigaste problem som särskilt genom tvister har uppkommit vid
tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall tillställas
kommissionen före den 30 april året efter berörda budgetår.
Förlagan till denna rapport och vederbörligen motiverade
ändringar skall fastställas av kommissionen efter samråd med
den kommitté som avses i artikel 20. Vid behov skall lämpliga
tidsfrister för genomförandet anges.

— saldot från kursvinster och kursförluster under budgetåret.

Kommissionen skall före den 30 juni det år som följer det
budgetår som avses i första stycket andra meningen tillställa
Europaparlamentet och rådet en sammanfattande rapport med
medlemsstaternas meddelanden enligt denna artikel och enligt
artikel 6.5.

Artikel 16

Artikel 18

Kommissionen skall före utgången av oktober varje budgetår
utarbeta en prognos över egna medel som uppbärs för hela
året, på grundval av de uppgifter som den då har till sitt
förfogande.

1.
Medlemsstaterna skall genomföra kontrollerna och undersökningarna avseende fastställande och tillhandahållande av
egna medel enligt artikel 2.1 a och b i beslut 94/728/EG,
Euratom. Kommissionen skall utöva sina befogenheter enligt
denna artikel.

Om avsevärda skillnader mot den ursprungliga prognosen
framkommer, kan det utarbetas en ändringsskrivelse till det
preliminära budgetförslaget för det följande budgetåret, eller en
ändrings- och tilläggsbudget för det pågående budgetåret.

2.
I enlighet med punkt 1 har medlemsstaterna följande
uppgifter:

och

I samband med transaktioner som avses i artikel 10.4–10.8 kan
beloppet av inkomsterna i budgeten för det pågående budgetåret genom en ändringsbudget ökas eller minskas med belopp
som resulterar från dessa transaktioner.

a) Genomförande av ytterligare kontroller på kommissionens
begäran. I sin begäran skall kommissionen ange skälen för
en sådan kontroll.
b) Att på kommissionens begäran låta kommissionen
medverka vid de kontroller som medlemsstaterna utför.
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Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
underlätta dessa kontroller. När kommissionen medverkar skall
medlemsstaterna ställa till kommissionens förfogande de dokument som avses i artikel 3.

AVDELNING VIII

Bestämmelser om Rådgivande kommittén för gemenskapernas egna medel

I syfte att begränsa ytterligare kontroller till ett minimum
a) får kommissionen i särskilda fall begära att vissa dokument
skickas till den,
b) skall de bokförda belopp vilka berörs av sådana oegentligheter eller förseningar vid fastställandet, bokföringen eller
tillhandahållandet som upptäckts vid ovannmämnda
kontroller, identifieras i de månatliga rapporter som avses i
artikel 6.4 med hjälp av lämpliga kommentarer.
3.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och
2 får kommissionen själv genomföra kontroller på platsen. De
tjänstemän som bemyndigats av kommissionen för sådana
kontroller skall i den utsträckning som det krävs för en korrekt
tillämpning av denna förordning ha tillgång till de dokument
som avses i artikel 3 samt andra relevanta dokument som har
samband med dessa. I ett motiverat meddelande skall kommissionen i god tid anmäla denna kontroll till den medlemsstat där
kontrollen skall äga rum. Tjänstemän från den berörda
medlemsstaten skall delta i dessa kontroller.
4.
De kontroller som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall inte
beröra tillämpningen av
a) de kontroller som medlemsstaterna genomför i enlighet
med sina egna lagar och andra författningar,
b) de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 246, 247, 248 och
276 i EG-fördraget och i artiklarna 160a, 160b, 160c och
180b i Euratomfördraget,
c) de kontroller som görs enligt artikel 279 c i EG-fördraget
och artikel 183 c i Euratomfördraget.
5.
Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet vart
tredje år lämna en rapport om tillämpningen av kontrollåtgärderna.

L 130/9

Artikel 20
1.
En rådgivande kommité för gemenskapernas egna medel,
nedan kallad kommittén, inrättas härmed.
2.
Kommittén skall bestå av företrädare för medlemssataterna och kommissionen. Varje medlemsstat skall företrädas i
kommittén av högst fem tjänstemän.
En företrädare för kommissionen skall vara ordförande i
kommittén. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén.
3.

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.
Artikel 21

1.
Kommittén skall undersöka de frågor, som tas upp på
initiativ av ordföranden eller på begäran av en företrädare för
en medlemsstat och som avser tillämpningen av den här
förordningen, särskilt vad gäller
a) de uppgifter och rapporter som avses i artikel 4.1 b, artiklarna 6, 7 och artikel 17.3,
b) de fall av force majeure som avses i artikel 17.2,
c) de kontroller som fastställs i artikel 18.2.
Kommittén skall också granska prognoserna över egna medel.
2.
På begäran av ordföranden skall kommittén yttra sig
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur
brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.
Yttrandet skall protokollföras. Dessutom har varje medlemsstat
rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.
Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som
kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt
på vilket dess yttrande har beaktats.
AVDELNING IX

Slutbestämmelser

Artikel 19

Artikel 22
Förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 skall upphöra att gälla.

Kommissionen skall tillsammans med berörd medlemsstat varje
år granska de totalbelopp som meddelats kommissionen för att
se om de är felaktigt beräknade, särskilt i de fall som anmälts
av Förvaltningskommittén för bruttonationalinkomster. I
samband med detta får kommissionen i särskilda fall även
granska beräkningar och grundläggande statistiska uppgifter,
med undantag för uppgifter om enskilda juridiska eller fysiska
personer, i de fall där en korrekt granskning annars skulle vara
omöjlig. Kommissionen skall följa nationella föreskrifter om
insynsskydd för statistiska uppgifter.

Hänvisningar till den förordningen skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt den
jämförelsetabell som återfinns i bilagan, del A.
Artikel 23
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2000.
På rådets vägnar
J. GAMA

Ordförande

31.5.2000

31.5.2000
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BILAGA
DEL A
Jämförelsetabell
Förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.1b

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artikel 2.4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.1a

Artikel 6.2

Artikel 6.2 a

Artikel 6.3 a

Artikel 6.2 b

Artikel 6.3 b

Artikel 6.2 c

Artikel 6.3 c

Artikel 6.2 d

Artikel 6.3 d

Artikel 6.3 a

Artikel 6.4 första stycket a

Artikel 6.3 b första stycket

Artikel 6.4 första stycket b

Artikel 6.3 b andra stycket

Artikel 6.4 andra stycket

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18.1

Artikel 18.1

Artikel 18.2 första stycket första strecksatsen

Artikel 18.2 första stycket a

Artikel 18.2 första stycket andra strecksatsen

Artikel 18.2 första stycket b

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.2 tredje stycket

Artikel 18.2 tredje stycket

Artikel 18.3

Artikel 18.3

Artikel 18.4

Artikel 18.4

Artikel 18.5

Artikel 18.5

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

—

Artikel 23

—

—

Artikel 22

—

Artikel 23

—

Bilaga
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DEL B
Förordningar som ändrat förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 3464/93 av den 10 december 1993 (EGT L 317, 18.12.1993, s. 1).
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 (EGT L 293, 12.11.1994, s. 5).
Rådets förordning (Euratom, EG) nr 1355/96 av den 8 juli 1996 (EGT L 175, 13.7.1996, s. 3).

31.5.2000

31.5.2000
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1151/2000
av den 30 maj 2000
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1498/98 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de

produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.
(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 198, 15.7.1998, s. 4.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
204
999
052
068
628
999
052
999
052
999
052
204
212
220
600
624
999
528
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999
400
999

81,9
66,1
74,0
85,5
45,2
125,1
85,3
141,9
141,9
64,4
64,4
65,4
36,7
52,6
41,6
67,4
45,2
51,5
56,8
56,8
85,3
87,5
82,6
83,1
84,9
81,4
61,3
101,2
83,4
584,4
584,4

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 46). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1152/2000
av den 30 maj 2000
om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.2 fjärde stycket i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1112/2000 (3).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 1112/2000 på de uppgifter som kommissionen känner till medför att de exportbidrag som för

närvarande gäller bör ändras till de belopp som fastställs
i bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som fastställs i bilagan till den ändrade förordningen (EG) nr 1112/2000 för de produkter som anges i artikel
1 a, 1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 och som
exporteras i obearbetat skick, ändras på så sätt som framgår av
bilagan till den här förordningen för de produkter som anges i
den.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.
(3) EGT L 125, 26.5.2000, s. 43.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och
krossgryn av vete eller råg
(EUR/ton)
Produktnummer

(EUR/ton)

Bestämmelseland (1)

Bidragsbelopp

Produktnummer

Bestämmelseland (1)

1001 10 00 9200

—

—

1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000

—

—

1001 90 99 9000

01

0

1002 00 00 9000

01

0

1003 00 10 9000

—

—

1003 00 90 9000

01

0

1004 00 00 9200

—

—

1004 00 00 9400

—

—

1005 10 90 9000

—

—

1005 90 00 9000

01

0

1007 00 90 9000

—

—

1008 20 00 9000

—

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

(1) Bestämmelseland identifieras på följande sätt:
01 Alla tredje länder.
02 Andra tredje länder.
03 Schweiz, Liechtenstein.
(2) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Obs. Zonerna är de som fastställs i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT L 214, 30.7.1992, s. 20).

Bidragsbelopp

—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0 (2)
0 (2)
—
0 (2)
—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1153/2000
av den 30 maj 2000
om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.8 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget
för spannmål fastställs i kommissionens förordning (EG)
nr 1113/2000 (3),

(2)

På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för
terminsleverans och med hänsyn till den utveckling som
kommer att ske på marknaden inom en överskådlig

framtid bör det korrektionsbelopp som för närvarande
tillämpas på exportbidraget för spannmål ändras.
(3)

Korrektionsbeloppet skall fastställas efter samma
procedur som exportbidraget; det kan ändras under
perioden mellan fastställelserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a, b och c i
förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för de produkter som avses, med undantag
av malt, ändras till det som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.
(3) EGT L 125, 26.5.2000, s. 45.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på
exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland (1)

Nuvarande
6

Period 1
7

Period 2
8

Period 3
9

Period 4
10

Period 5
11

Period 6
12

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

—
01
—
01
01
—
01
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
–1,00
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
–1,00
–1,00
—
–1,00
—
–1,00
—
–2,00
—
—
—
–1,37
–1,28
–1,18
–1,09
–1,02
—
—
–1,37
–1,08
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
–2,00
–2,00
—
–2,00
—
–2,00
—
–2,00
—
—
—
–2,74
–2,56
–2,36
–2,18
–2,04
—
—
–2,74
–2,16
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
–3,00
—
–3,00
–3,00
—
–3,00
—
–3,00
—
0
—
—
—
–4,11
–3,84
–3,54
–3,27
–3,06
—
—
–4,11
–3,24
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

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

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

(1) Bestämmelseländerna identifieras på följande sätt:
01 alla tredje länder,
02 andra tredje länder,
03 Mauretanien, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Tchad, Centralafrikanska reubliken, Benin, Kamerun, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Angola, Zambia,
Malawi, Moçambique, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seychellerna, Komorerna, Madagaskar, Djibouti, Etiopien, Eritrea och Mauritius.

Obs: Zonerna är de som definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1154/2000
av den 30 maj 2000
om ändring av exportbidraget för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt fjärde stycket i artikel 13.2 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Exportbidraget för malt fastställs i kommissionens
förordning (EG) nr 1056/2000 (3).

(2)

Till följd av att regler, kriterier och andra bestämmelser i
förordning (EG) nr 1056/2000 tillämpas på de uppgifter
som för närvarande är tillgängliga för kommissionen,

bör de exportbidrag som för närvarande är i kraft ändras
till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som fastställs i artikel 1 c i förordning (EG) nr
1766/92, ändras till de belopp som anges för produkterna i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.
(3) EGT L 118, 19.5.2000, s. 36.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om ändring av exportbidragen för malt
(EUR/ton)
Produktnummer

Exportbidrag

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00

31.5.2000

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 130/21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1155/2000
av den 30 maj 2000
om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1253/1999 (2), särskilt artikel 13.8 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget
för malt fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
1057/2000 (3).

(2)

På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för
terminsleverans och med hänsyn till den utveckling som
kommer att ske på marknaden inom en överskådlig

framtid bör det korrektionsbelopp som för närvarande
tillämpas på exportbidraget för malt ändras.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 13.4 i förordning
(EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för de produkter som avses ändras till det som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.
(3) EGT L 118, 19.5.2000, s. 38.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på
exportbidraget för malt
(EUR/t)
Produktnummer

Nuvarande
6

Period 1
7

Period 2
8

Period 3
9

Period 4
10

Period 5
11

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96
(EUR/t)

Produktnummer

Period 6
12

Period 7
1

Period 8
2

Period 9
3

Period 10
4

Period 11
5

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
–10,16
0
–10,16
–11,92

0
–11,43
0
–11,43
–13,41

0
–12,70
0
–12,70
–14,90
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1156/2000
av den 30 maj 2000
om ändring av förordning (EG) nr 2705/98 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på
gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur
inom gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 37 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artikel 1.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2705/
98 av den 14 december 1998 om fastställande av priser
på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa
marknader och om uppföljning av priser på vissa andra
nötkreatur inom gemenskapen (2) föreskrivs att förteckningen över representativa marknader samt viktningskoefficienterna får ändras i förhållande till hur saluföringen av nötkött och nötkreaturbeståndet utvecklas i
varje medlemsstat. Det är därför lämpligt att uppdatera
dessa uppgifter.
För att det skall gå att göra en jämförelse mellan de
priser som inhämtas på de representativa marknaderna
under kalenderåret samt för att den representativa marknaden i Spanien skall kunna ändras den 1 juli 2000 är
det lämpligt att föreskriva att de planerade ändringarna
skall börja gälla från och med den 1 januari 2001.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2705/98 ändras på följande sätt:
1. Bilaga I skall ersättas med Bilaga I till den här förordningen.
2. I bilaga II.D skall ”GREKLAND” ersättas med Bilaga II till
den här förordningen.
3. Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a) Under A skall ”viktningskoefficienterna” ersättas med
följande:
”— Tyskland
26,2
— Spanien
7,0
— Frankrike
25,0
— Irland
7,1
— Italien
12,0
— Nederländerna
8,9
— Förenade kungariket
13,8”
b) Under C ”Spanien”
skall marknaden ”Avilés (Asturias)” ersättas med marknaden ”Pola de Siero (Asturias)”.
4. I bilaga IV.A skall ”viktningskoefficienterna” ersättas med
följande:
”— Spanien
18,9
— Frankrike
42,5
— Irland
11,8
— Italien
6,9
— Förenade kungariket
19,9”
5. I bilaga V.A skall ”viktningskoefficienterna” ersättas med
följande:
”— Belgien
6,6
— Frankrike
38,1
— Italien
23,1
— Nederländerna
32,2”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001, med
undantag för artikel 1.3 b, vilken skall tillämpas från och med
den 1 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 340, 16.12.1998, s. 3.
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BILAGA
”BILAGA I
Koefficienter som skall beaktas vid beräkningen av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa
marknader
Vuxna
nötkreatur

Kor

Kvigor

Ungtjurar

Stutar

Tjurar

Belgien

3,8

4,3

6,0

6,4

—

—

Danmark

2,6

3,0

2,2

4,8

3,6

2,5

Tyskland

18,8

20,3

18,9

—

—

—

Grekland

0,8

1,1

0,5

1,8

—

—

Spanien

8,0

11,4

4,8

6,4

—

—

Frankrike

26,2

31,8

42,4

50,5

37,6

97,5

Irland

8,7

9,0

9,6

26,0

—

Italien

9,6

10,5

—

—

Luxemburg

—

—

—

Nederländerna

5,3

3,6

—

—

Österrike

—

—

—

—

Portugal

1,6

3,5

2,6

—

Finland

—

—

—

—

Sverige

—

—

—

—

—

30,2

—”

Förenade kungariket

14,6

23,0

6,2

2,4

1,0

14,6
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”BILAGA II
D. GREKLAND
1. Representativa marknader (noteringsorter)
—
—
—
—

Αλεξανδρούπολη (Alexandroupoli)
Σέρρες (Serres)
Τρίκαλα-Λάρισα (Trikala-Larisa)
Βέροια (Veroia).

2. Kategorier, kvaliteter och koefficienter
Kategori och kvalitet

Koefficient för omräkning till levande vikt

Viktningskoefficient

Μόσχος U
(Unga nötkreatur U)

60

25,0

Μόσχος R
(Unga nötkreatur R)

58

22,7

Μόσχος O
(Unga nötkreatur O)

56

45,9

∆άµαλις R
(Kvigor R)

53

1,4

∆άµαλις O
(Kvigor O)

50

1,3

Βόειον O
(Kor O)

52

2,3

Βόειον P
(Kor P)

48

1,4”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1157/2000
av den 30 maj 2000
om fastställande av utjämningsstöd för bananer producerade och saluförda i gemenskapen under
1999 och tidsfristen för betalning av återstoden av detta stöd samt av ett fast förskottsbelopp för
2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

relativt högt, eftersom detta skulle kunna visa sig vara
allt för högt när stödbeloppet för detta året fastställs. Det
förefaller motiverat att fastställa förskotten till 60 % av
det stödbelopp som utbetalats för 1999.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(6)

Den årliga genomsnittliga produktionsinkomsten vid
saluföring av bananer producerade i Portugal, Martinique
och Guadeloupe har visat sig vara betydligt lägre än den
genomsnittliga inkomsten i gemenskapen under 1999.
Med stöd av artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 404/93
och i enlighet med de riktlinjer som följts de senaste
åren bör ett kompletterande stöd beviljas i producentregionerna i Portugal, Martinique och Guadeloupe. 1999
års uppgifter för regionerna i Portugal, särskilt Madeira,
avslöjar mycket svåra produktions- och saluföringsvillkor, vilket leder till fastställande av ett kompletterande stöd som täcker 75 % av skillnaden mellan den
genomsnittliga inkomsten i gemenskapen och den
inkomst som konstaterats vid saluföringen av produkter
i denna region. De särskilda svårigheter vid saluföringen
av produkter från Guadeloupe, som under senare år vid
flera tillfällen varit utsatt för cykloner och har haft svårt
att återupprätta sin saluföringskapacitet, motiverar beviljande av ett kompletterande belopp som täcker samma
procentsats för skillnaden mellan genomsnittet i gemenskapen och den regionala inkomsten.

(7)

Utjämningsstödet för 1999 har inte kunnat fastställas
tidigare eftersom alla nödvändiga uppgifter inte fanns
tillgängliga. Det är lämpligt att föreskriva att återstoden
av stödet skall ha betalats ut inom två månader efter det
att denna förordning offentliggjorts. Med hänsyn till sistnämnda faktorer är det lämpligt att föreskriva att förordningen skall träda i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
bananer.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den
13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bananer (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1257/1999 (2), särskilt artikel 12.6 och artikel 14 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1858/93 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1467/1999 (4),
fastställs tillämpningsföreskrifterna för förordning (EEG)
nr 404/93 vad avser systemet med ersättning för
inkomstbortfall i samband med saluförande av bananer.

(2)

Enligt artikel 12 i förordning (EEG) nr 404/93 skall
ersättningen beräknas på grundval av skillnaden mellan
den fasta referensinkomsten och den genomsnittliga
produktionsinkomsten för bananer som producerats och
saluförts i gemenskapen under ett visst år. Ett kompletterande stöd skall beviljas till producentregioner där den
genomsnittliga inkomsten från produktionen är betydligt
lägre än den genomsnittliga inkomsten i gemenskapen.

(3)

I artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1858/93 fastställs den
fasta referensinkomsten till 64,03 euro per 100 kg netto
gröna bananer fritt packhus för det stöd som skall
beräknas från och med år 1999.

(4)

Den genomsnittliga produktionsinkomsten, beräknad på
grundval dels av det genomsnittliga priset på bananer
saluförda utanför producentregionerna och levererade i
första lossningshamn (ej lossade varor), dels av försäljningspriset på de lokala marknaderna för bananer saluförda i producentregionerna, har, med hänsyn tagen till
de fasta faktorerna i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr
1858/93, under 1999 varit lägre än den fasta referensinkomst som gäller för år 1999. Det är därför lämpligt att
fastställa det kompensationsstöd som skall utbetalas för
år 1999.
Stödnivån för 1999 är relativt hög och det är svårt att
redan nu förutse prisutvecklingen för hela regleringsåret
2000. Ur ekonomisk synvinkel är det därför inte lämpligt att fastställa det enhetliga beloppet för varje förskott

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1.
160, 26.6.1999, s. 80.
170, 13.7.1993, s. 5.
170, 6.7.1999, s. 7.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Det utjämningsstöd som avses i artikel 12 i förordning
(EEG) nr 404/93 för bananer enligt KN-nummer ex 0803,
undantaget mjölbananer, som producerats och saluförts färska i
gemenskapen under 1999 skall fastställas till 29,69 euro per
100 kg.
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2.
Det stödbelopp som fastställs i punkt 1 skall ökas med
4,99 euro per 100 kg för bananer som producerats i producentregioner i Portugal, med 2,99 euro per 100 kg för bananer
som producerats i regionen Martinique och med 8,45 euro per
100 kg för bananer som producerats i regionen Guadeloupe.
Artikel 2
Genom undantag från artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 1858/
93 skall beloppet för varje förskott för bananer som saluförs
från och med januari till och med oktober 2000 vara 17,81
euro per 100 kg. Tillhörande säkerhet skall vara 8,90 euro per
100 kg.

L 130/27
Artikel 3

Trots artikel 10 i förordning (EEG) nr 1858/93 skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna betala ut återstoden av
utjämningsstödet för 1999 senast två månader efter det att
denna förordning har trätt i kraft.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1158/2000
av den 30 maj 2000
om upphävande av förordning (EG) nr 1781/1999 om upphävande av den importkvot för mjölkpulver avsedd för Dominikanska republiken som föreskrivs i förordning (EG) nr 174/1999 om
fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om
exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter samt förordning
(EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1040/2000 (2), särskilt artiklarna 26.3, 30.1
och 31.3 i denna, och

exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1127/1999 (8), där det särskilt anges allmänna
regler för frisläppande av säkerheter.
(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk
och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
I artikel 20a i kommissionens förordning (EG) nr 174/
1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av
särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 1596/1999 (4), fastställs föreskrifter för utdelning av mjölkpulverkvoter för
import till Dominikanska republiken enligt det avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i
Dominikanska republiken som antogs genom rådets
beslut 98/486/EG (5). Tillämpningen av den artikeln
drogs tillfälligt in genom kommissionens förordning
(EG) nr 1781/1999 (6). Dominikanska republiken har nu
antagit bestämmelser för att tillämpa kvoten varför
indragningen bör hävas.

(1)

(2)

Tullkvoten täcker perioder på tolv månader med början
den 1 juli. Följaktligen bör, för att genomföra tullkvoten
för 2000/2001, tillämpningsperioden för särskilda
exportlicenser för 2000/2001 också anpassas skyndsamt. Den perioden bör starta den 1 juni 2000.

(3)

Exportörer som har för avsikt att exportera sådana
produkter som anges i artikel 20a 3 i förordning (EG) nr
174/1999 till Dominikanska republiken och som kan
uppleva svårigheter i samband med detta på grund av
genomförandet av kvotsystemet, får begära annullering
av exportlicenserna i fråga utan någon förlust av säkerheten för licensen. Ett undantag bör följaktligen medges
från artikel 33 i kommissionens förordning (EEG) nr
3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
118, 19.5.2000, s. 1.
20, 27.1.1999, s. 8.
188, 21.7.1999, s. 39.
218, 6.8.1998, s. 45.
212, 12.8.1999, s. 18.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1781/1999 upphör att gälla.
Artikel 2
Genom undantag från artikel 20a 7 i förordning (EG) nr 174/
1999, för perioden 1 juli 2000 till 30 juni 2001, skall licensansökningar lämnas in från den 1 till den 9 juni 2000.
Artikel 3
1.
Genom undantag från artikel 33 i förordning (EEG) nr
3719/88, skall exportlicenser med förutfastställelse av bidraget
som utfärdats enligt förordning (EG) nr 174/1999 för sådana
produkter som anges i artikel 20a 3 i den förordningen, där det
anges Dominikanska republiken i fält 7 och som är giltiga den
1 juli 2000, skall annulleras på begäran av innehavaren, varvid
begäran skall ha lämnats in senast den 15 juni till den
myndighet som är behörig att utfärda licenser, och säkerheten
skall frisläppas.
2.
Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om sådana ansökningar, med uppgift om kvantitet, kod
i exportbidragsnomenklaturen och det tillämpliga bidragsbeloppet. Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna en
sammanfattning av alla ansökningar som godkänts senast den
16 juni 2000, med uppgift om total kvantitet per kod i exportbidragsnomenklaturen och exportbidragsbeloppet i fråga.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
(7) EGT L 331, 2.12.1988, s. 1.
(8) EGT L 135, 29.5.1999, s. 48.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1159/2000
av den 30 maj 2000
om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd
från strukturfonderna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

och övervakningskommittén skall vidta i syfte att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av
åtgärder så att stöd får offentlighet. Artikel 40.4 innehåller särskilt bestämmelser om att resultaten av utvärderingen skall ställas till allmänhetens förfogande efter
övervakningskommitténs godkännande när det gäller
den utvärdering efter halva tiden som skall göras senast
den 31 december 2003.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den
21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (1), särskilt artikel 53.2 i denna, och

(7)

Kommissionens beslut 94/342/EG av den 31 maj 1994
om de informations- och publicitetsåtgärder som skall
genomföras av medlemsstaterna i fråga om stöd från
strukturfonderna och Fonden för fiskets utveckling
(FFU) (2) gäller fortfarande för stöd som beviljas enligt
rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni
1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet
och samordningen av deras verksamhet dels inbördes,
dels med Europeiska investeringsbankens och andra
befintliga finansieringsorgans verksamhet (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94 (4), och i
enlighet med de förordningar som antagits genom
tillämpning av den sistnämnda förordningen.
Samråd angående denna förordning har hållits med den
kommitté som avses i artikel 147 i fördraget,
Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens
utveckling samt Kommittén för fiskets och vattenbrukets
struktur. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning
är förenliga med yttrandet från Kommittén för utveckling och omställning av regioner.

av följande skäl:
(1)

I artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs
åtgärder för information och offentlighet om strukturfondernas insatser.

(2)

Enligt artikel 34.1 h i förordning (EG) nr 1260/1999
skall den förvaltningsmyndighet som ansvarar för
genomförandet av en av gemenskapens stödåtgärder
uppfylla kraven beträffande information och offentlighet.

(8)

Enligt artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall
förvaltningsmyndigheten ansvara för att stödformerna
får offentlighet och särskilt informera potentiella slutliga
stödmottagare, branschorganisationer, arbetsmarknadens
parter och näringslivets organisationer, organisationer
för jämställdhet mellan kvinnor och män och berörda
icke-statliga organisationer om de möjligheter som
stöden erbjuder, samt allmänheten om den roll gemenskapen spelar för de berörda stöden och resultaten av
dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(3)

(4)

Enligt punkt 3 i den artikeln skall medlemsstaterna
samråda med kommissionen och informera den varje år
om de initiativ som har vidtagits när det gäller information och offentlighet.

(5)

Enligt artikel 18.3 och artikel 19.4 i förordning (EG) nr
1260/1999 skall varje operativt program och samlat
programdokument åtföljas av ett programkomplement
innehållande de åtgärder som enligt artikel 46 är
avsedda att ge information och offentlighet kring stödet.

(6)

Enligt artikel 35.3 e i förordning (EG) nr 1260/1999
skall övervakningskommittéerna granska och godkänna
årsrapporten och slutrapporten om genomförandet
innan de sänds till kommissionen och enligt artikel 37.2
i samma förordning skall dessa rapporter innehålla
uppgifter om vilka åtgärder förvaltningsmyndigheten

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

Artikel 1
De närmare föreskrifter för information och offentlighet i fråga
om stöd från strukturfonderna som avses i förordning (EG) nr
1260/1999 skall vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
(2) EGT L 152, 18.6.1994, s. 39.
(3) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.
(4) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INFORMATION OCH OFFENTLIGHET I FRÅGA OM STÖD FRÅN
STRUKTURFONDERNA

1.

Allmänna principer och räckvidd
Informations- och offentlighetsåtgärder i fråga om stöd från strukturfonderna är avsedda att öka det allmänna
medvetandet om och möjligheten till insyn i Europeiska unionens insatser och att ge en enhetlig bild av de
aktuella stödformerna i samtliga medlemsstater. Föreskrifterna för information och offentlighet skall gälla alla
insatser eller projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF),
utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och Fonden för fiskets
utveckling (FFU).
De informations- och offentlighetsåtgärder som beskrivs nedan avser gemenskapsstödramar, operativa program,
samlade programdokument (SPD) samt program för gemenskapsinitiativ, enligt de definitioner som ges i
förordning (EG) nr 1260/1999.
Den förvaltningsmyndighet som ansvarar för genomförandet av dessa stödåtgärder skall ansvara för offentliggörandet på platsen. Offentlighetsåtgärderna skall utformas i samarbete med Europeiska kommissionen, som skall
informeras om de åtgärder som vidtas i detta syfte.
De behöriga nationella, regionala och lokala myndigheterna skall vidta lämpliga administrativa åtgärder för att
säkerställa att dessa föreskrifter faktiskt genomförs, och samarbeta med kommissionens enheter.

2.

Informations- och offentlighetsåtgärdernas mål och målgrupper
Syftet med informations- och offentlighetsåtgärderna är följande:

2.1

Att informera potentiella och slutliga stödmottagare och
— regionala och lokala myndigheter samt andra behöriga myndigheter,
— branschorganisationer och näringslivet,
— arbetsmarknadens parter,
— icke-statliga organisationer, särskilt sådana som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och organisationer som sysslar med miljöskydd och miljövård,
— projektdeltagare eller projektansvariga,
om de möjligheter som Europeiska unionens och medlemsstaternas gemensamma stödinsatser ger för att på så
sätt medge större insyn.

2.2

Att informera allmänheten om den roll Europeiska unionen spelar tillsammans med medlemsstaterna för att
främja de berörda stödformerna och resultaten av dem.

3.

Informations- och offentlighetsåtgärder

3.1

Bestämmelser

3.1.1

Åtgärdsförberedelser
För varje operativt program och samlat programdokument (SPD) skall informations- och offentlighetsåtgärderna
läggas fram i form av en handlingsplan för informationsfrågor. I förekommande fall skall sådana planer läggas
fram för gemenskapsstödramarna. Den skall genomföras under ansvar av den förvaltningsmyndighet som utsetts
för ändamålet.
Denna plan skall innehålla följande:
— Mål och målgrupper.
— Informationsinsatsernas innehåll och strategi, med angivande av vilka insatser som prioriteras av respektive
fond.
— Vägledande budget.
— De myndigheter eller organ som ansvarar för insatsernas genomförande.
— Utvärderingskriterier för de gjorda insatserna.
Handlingsplanen skall läggas fram i programkomplementet enligt artikel 18.3 d i förordning (EG) nr 1260/1999.

3.1.2

Finansiering
De belopp som avsatts för informations- och offentlighetsåtgärder skall i finansieringsplanerna för gemenskapsstödramarna, de samlade programdokumenten och operativa programmen anges som tekniskt stöd (anslag som
behövs för den utformning, övervakning och utvärdering av stödåtgärderna som avses i artikel 17.2 e, artikel
18.2 b och artikel 19.3 b i förordning (EG) nr 1260/1999).
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3.1.3

Ansvariga personer
Varje förvaltningsmyndighet skall utse den eller de personer som skall ansvara för information och offentlighet.
Förvaltningsmyndigheterna skall underrätta kommissionen om vilka personer de utsett.

3.1.4

Rapportering
Vid det möte som skall äga rum varje år enligt artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall förvaltningskommittén underrätta kommissionen om genomförandet av denna förordning.

3.2

Innehåll i och strategi för informations- och offentlighetsåtgärder
Åtgärderna skall göra det möjligt att uppfylla de mål som anges i punkt 2, dvs. följande:
— Möjliggöra insyn och öppenhet för potentiella och slutliga stödmottagare.
— Informera allmänheten.

3.2.1

Möjliggöra insyn och öppenhet för potentiella och slutliga stödmottagare samt för de som
avses i punkt 2.1

3.2.1.1 Förvaltningsmyndigheten skall särskilt se till att
— stödåtgärdernas innehåll offentliggörs samtidigt som de berörda strukturfondernas medverkan anges,
— de dokument som nämns ovan sprids på lämpligt sätt och görs tillgängliga för intresserade parter,
— på lämpligt sätt informera om stödåtgärdernas utveckling under hela programperioden, informera om
förvaltning, övervakning och utvärdering av sådant stöd från strukturfonderna som i förekommande fall
finansieras med anslag för tekniskt stöd till de berörda stödåtgärderna.
Förvaltningsmyndigheten skall söka se till att allt informations- och offentlighetsmateriel får en enhetlig utformning och att bestämmelserna för informations- och offentlighetsverktyg under punkt 6 iakttas. I detta sammanhang är det önskvärt att hänvisa till vad som sägs om respektive fonds uppgift:
ERUF:

”Minska skillnaderna i utveckling och levnadsstandard i olika regioner och eftersläpningen i mindre
gynnade områden.
Bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i gemenskapen genom att delta i
utvecklingen och den strukturella anpassningen av regioner som utvecklas långsammare samt i en
socio-ekonomisk omställning av regioner.”

ESF:

”Bidra till att utveckla sysselsättning genom att främja anställbarhet, företagaranda, anpassningsförmåga, lika möjligheter och investeringar i mänskliga resurser.”

EUGFJ:

”Stadfästa sambandet mellan ett multifunktionellt jordbruk och det område där detta bedrivs.
Stärka och stödja jordbrukets konkurrenskraft som central verksamhet på landsbygden.
Se till att verksamheterna på landsbygden diversifieras.
Göra det lättare för invånarna att stanna kvar på landsbygden.
Bevara och förbättra miljön, landskapet och natur- och kulturarvet.”

FFU:

”Bidra till att uppnå en hållbar balans mellan de vattenlevande resurserna och utnyttjandet av dem.
Modernisera fiskestrukturerna för att säkra sektorns framtid.
Bidra till att bevara en dynamisk och konkurrenskraftig sektor och till att ge nytt liv åt områden
som är beroende av fisket.
Förbättra försörjningen med och värdet på fiskeriprodukter.”

3.2.1.2 Den förvaltningsmyndighet som utsetts till att genomföra stödet skall se till att införa ett lämpligt system för att
sprida information så att olika parter och potentiella stödmottagare medges insyn och öppenhet i åtgärden,
särskilt de små och medelstora företagen.
Informationen skall innehålla en klar och tydlig beskrivning av vilka administrativa förfaranden som skall följas,
en beskrivning av hur ärenden skall handläggas, upplysningar om urvalskriterier för anbudsförfaranden och
utvärderingsinstrument liksom namn på kontaktpersoner på nationell, regional eller lokal nivå som kan förklara
hur stöden och kriterierna för stödberättigande fungerar.
När det gäller åtgärder för att utveckla den lokala potentialen, offentliga stöd till företag och övergripande stöd
skall dessa uppgifter lämnas via bland annat förmedlingsorgan och representativa företagsorganisationer.
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3.2.1.3 För de persongrupper som kan komma i fråga för en åtgärd på områdena utbildning, sysselsättning eller
utveckling av mänskliga resurser skall förvaltningsmyndigheten införa ett lämpligt system för att sprida informationen. Myndigheten skall bygga upp ett samarbete med yrkesutbildningsorgan, organ som ägnar sig åt sysselsättningsfrågor, företag och företagsgrupper, utbildningscentra och icke-statliga organisationer.
3.2.2

Informera allmänheten

3.2.2.1 För att öka det allmänna medvetandet om den roll som Europeiska unionen spelar för de berörda stöden och
resultaten av dem skall den utsedda förvaltningsmyndigheten på lämpligaste sätt informera media om strukturåtgärder som delfinansieras av unionen. Europeiska unionens deltagande skall klart framgå av denna information
och meddelandena skall klart informera om varje fonds uppgift genom att presentera de särskilda målen för de
berörda stödåtgärderna enligt punkt 3.2.1.1.
Regionala eller nationella media (press, radio, tv) skall allt efter omständigheterna informeras om genomförandet
av stödåtgärderna (när de väl beslutats av kommissionen) och om de viktigaste faserna i genomförandet. För detta
ändamål kan användas bland annat pressmeddelanden, insändare, bilagor i de tidningar som anses lämpligast
samt platsbesök. Andra informationsvägar kan också användas, såsom webbplatser, publikationer om lyckade
projekt och tävlingar som utgår från bästa metod.
Om det förs in annonser, t.ex. i form av pressmeddelanden eller reklammeddelanden, skall dessa innehålla
uppgifter om Europeiska unionens deltagande.
Det skall finnas ett lämpligt samarbete med kommissionens representationskontor i den berörda medlemsstaten.
3.2.2.2 Informations- och offentlighetsåtgärderna för allmänheten skall omfatta följande:
— Vid investeringar i infrastruktur till en kostnad som överskrider 500 000 euro för insatser som delfinansieras
av FFU, och 3 miljoner euro i alla övriga fall, skall
— skyltar sättas upp på de aktuella platserna,
— fasta minnestavlor sättas upp, enligt punkt 6, vid infrastrukturer som är tillgängliga för allmänheten.
— Vid delfinansierade utbildnings- och sysselsättningsåtgärder skall
— information ges till deltagare i utbildningsåtgärder om att de deltar i en åtgärd som finansieras av
Europeiska unionen,
— åtgärder vidtas som gör allmänheten medveten om den roll som Europeiska unionen har i samband med
de åtgärder som finansieras på områdena yrkesutbildning, sysselsättning och utvecklingen av mänskliga
resurser.
— Vid investeringar i företag, åtgärder för att utveckla den lokala potentialen och alla övriga åtgärder som får
finansiellt stöd från gemenskapen skall
— genom de formulär som beskrivs i punkt 6 information ges till deltagare i utbildningsåtgärder om att de
deltar i en åtgärd som finansieras av Europeiska unionen.
4.

Övervakningskommittéernas arbete

4.1

Övervakningskommittéerna skall se till att det finns tillräcklig information kring deras arbete. I detta syfte skall
varje övervakningskommitté efter bästa förmåga informera media om hur de stödåtgärder som de har ansvar för
utvecklas. Kontakterna med pressen skall ske under ansvar av ordföranden. Presskontakterna skall också ske i
samarbete med kommissionens företrädare.
Lämpliga arrangemang skall planeras när viktiga tilldragelser äger rum i samband med övervakningskommittéernas möten, t.ex. överläggningar på hög nivå eller invigningar. Kommissionen och kommissionens representationskontor i medlemsstaterna skall då informeras om detta.

4.2

Övervakningskommittén skall granska den årsrapport om genomförandet som avses i artikel 37 i förordning (EG)
nr 1260/1999 som skall innehålla ett kapitel om informations- och offentlighetsåtgärderna enligt artikel 35 i
samma förordning. Förvaltningsmyndigheten skall förelägga övervakningskommittéerna uppgifter om kvaliteten
och effektiviteten i samband med informations- och offentlighetsåtgärderna liksom lämplig dokumentation, t.ex.
fotografier.
Enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall medlemsstaterna överlämna all den information som
kommissionen behöver för att kunna beakta densamma i den årsrapport som avses i artikel 45 i samma
förordning.
Sådan information skall göra det möjligt att bedöma om bestämmelserna i denna förordning har följts.

5.

Partnerskap och erfarenhetsutbyte
Förvaltningsmyndigheterna får under alla omständigheter vidta ytterligare åtgärder, särskilt insatser som bidrar till
ett lyckat genomförande av strukturfondspolitiken.
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De skall informera kommissionen om de insatser de gör så att den på ett lämpligt sätt kan delta i genomförandet
av dem.
För att underlätta genomförandet av bestämmelserna i denna förordning beviljar kommissionen tekniskt stöd när
så behövs. I partnerskapets anda och av ömsesidigt intresse ställer kommissionen den expertis och det material
den förfogar över till de berörda myndigheternas förfogande. Kommissionen stödjer utbyte av de erfarenheter
som gjorts vid genomförandet av artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 och uppmanar till informellt
nätverkssamarbete mellan de informationsansvariga. Medlemsstaten bör därför utse en nationell samordnare per
fond.

6.

Närmare bestämmelser för utformningen av verktyg för information och offentlighet
För att säkerställa att de åtgärder som delfinansieras av en strukturfond blir synliga skall medlemsstaterna se till
att följande informations- och offentlighetsåtgärder vidtas:

6.1

Skyltar
Skyltar skall sättas upp på platsen för projekt när det rör sig om delfinansierade investeringar i infrastrukturer
med en kostnad som överskrider de belopp som anges i punkt 3.2.2.2. På sådana skyltar skall ett utrymme
reserveras för angivelse av Europeiska unionens deltagande.
Skyltarna skall ha en storlek som är lämplig i förhållande till verksamhetens omfattning.
Den del av skylten som reserveras för gemenskapen skall uppfylla följande kriterier:
— Den skall uppta minst 25 % av skyltens totala yta.
— Den skall bära det europeiska emblemet och följande text, presenterade enligt bilden nedan:

DETTA PROJEKT DELFINANSIERAS
AV EUROPEISKA UNIONEN

— Emblemet skall framställas enligt gällande bestämmelser.
— De bokstäver som används för att ange Europeiska unionens ekonomiska deltagande skall vara av minst
samma storlek som de bokstäver som används för att ange nationellt deltagande, men får ha ett annat
typsnitt.
— Den fond som berörs kan anges.
Om de behöriga nationella eller regionala myndigheterna inte reser en skylt som kungör deras eget deltagande i
finansieringen av ett projekt måste Europeiska unionens bidrag kungöras på en särskild skylt. I sådana fall skall
ovannämnda bestämmelser gälla i tillämpliga delar.
Skyltar skall tas bort senast sex månader efter det att arbetet har slutförts och om möjligt ersättas med en
minnestavla i enlighet med punkt 6.2.

6.2

Minnestavlor
Permanenta minnestavlor skall placeras på platser som är tillgängliga för allmänheten (konferenscentra, flygplatser, järnvägsstationer osv.) och delfinansieras av strukturfonderna. Utöver det europeiska emblemet måste
sådana tavlor ange unionens delfinansiering och eventuellt den berörda fonden.
När det gäller projekt som rör fysiska investeringar i företag skall tavlorna sättas upp för en period på ett år.
Om en behörig myndighet eller en slutlig stödmottagare beslutar att sätta upp skyltar eller minnestavlor, ge ut
publikationer eller genomföra andra informationsåtgärder för projekt med en totalkostnad på mindre än 500 000
euro för stödåtgärder som delfinansieras av FFU, respektive tre miljoner enro för övriga stödåtgärder, skall
gemenskapens deltagande också anges.
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Affischer
För att informera stödmottagarna och allmänheten om den roll som Europeiska unionen har i utvecklingen av
mänskliga resurser, yrkesutbildning och sysselsättning, investeringar i företag och landsbygdens utveckling skall
förvaltningsmyndigheterna anslå affischer om Europeiska unionen och eventuellt berörda fonder, särskilt på
arbetsförmedlingar, yrkesutbildningscentra, handelskammare, jordbrukskammare, regionala utvecklingsorgan osv.
som genomför eller blir föremål för åtgärder med stöd från strukturfonderna.

6.4

Meddelande om stöd
I alla meddelanden om stöd som behöriga myndigheter skickar till mottagarna skall det anges att Europeiska
unionen delfinaniserar detta. Nämnas får det belopp eller den procentsats av stödet som finansieras av det berörda
gemenskapsorganet.

6.5

Informationsmaterial

6.5.1

Publikationer (broschyrer, foldrar och informationsbrev) om insatser som delfinansieras av strukturfonderna bör
på titelsidan ha en tydlig angivelse av Europeiska unionens och eventuellt berörd fonds deltagande, liksom det
europeiska emblemet i de fall där ett nationellt eller regionalt emblem används.
Sådana publikationer skall ange de organ som ansvarar för information till berörda parter samt den förvaltningsmyndighet som utsetts till att genomföra den berörda stödåtgärden.

6.5.2

Ovannämnda principer gäller även material som kungörs på elektronisk väg (webbplatser, databaser för de
potentiella stödmottagarna) eller audiovisuellt material. Vid utarbetandet av handlingsplanen för informationsfrågor är det viktigt att använda de nya tekniker som gör det möjligt att snabbt och effektivt sprida information,
men också att få till stånd en bred dialog med allmänheten.
På webbplatser om strukturfonderna bör
— Europeiska unionens och eventuellt berörd strukturfonds deltagande nämnas, åtminstone på startsidan (hemsidan),
— länkar skapas till kommissionens övriga webbplatser för olika strukturfonder.

6.6

Informationsevenemang
Organisatörerna av informationsevenemang (konferenser, seminarier, mässor, utställningar och tävlingar) i
samband med genomförandet av åtgärder som delfinansieras av strukturfonderna skall tydligt åskådliggöra
gemenskapens deltagande i dessa åtgärder genom att t.ex. visa EU-flaggan i sammanträdesrum och det europeiska
emblemet på dokument.
Kommissionens representationskontor i medlemsstaterna skall vid behov medverka i förberedelsen och genomförandet av sådana evenemang.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1160/2000
av den 30 maj 2000
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 a i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget. Enligt
artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den
17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet
för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med
ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i Västbanken och

Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/
97 (4), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på
grundval av viktade uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.
Det är viktigt att dessa fastställs utan dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas. Det är därför lämpligt att
föreskriva att denna förordning omedelbart träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2000.
Den skall tillämpas från den 31 maj till den 13 juni 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 maj 2000 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern,
Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(EUR per 100 enheter)
Period: 31 maj–13 juni 2000
Gemenskapens
producentpris

Gemenskapens
importpris

Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

15,04

11,30

32,58

17,86

Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

Israel

11,39

8,71

15,89

14,79

Marocko

14,45

13,93

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

Västbanken och
Gazaremsan

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1161/2000
av den 30 maj 2000
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av småblommiga rosor med ursprung i Israel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

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

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för
att tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor, småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på kvist)
inom gränserna för de tullkvoter som årligen öppnas för
import till gemenskapen av färska snittblommor.

Genom rådets förordning (EG) nr 1981/94 (3), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 563/
2000 (4), öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för vissa produkter
med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel,
Jordanien, Malta, Marocko, Västbanken och Gazaremsan,
Tunisien och Turkiet samt föreskrivs en ökning och
anpassning av dessa tullkvoter.

I kommissionens förordning (EG) nr 1160/2000 (5) fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.
EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 199, 2.8.1994, s. 1.
EGT L 68, 16.3.2000, s. 46.
Se sidan 37 i detta nummer av EGT.

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (7), fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5)

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88
konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.3 i
förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av
förmåns- tullarna är uppfyllda i fråga om småblommiga
rosor med ursprung i Israel. Gemensamma tulltaxans
tullsats bör därför återinföras.

(6)

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
januari–31 december 2000. Som en följd därav gäller
upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den
perioden.

(7)

Mellan förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på import av småblommiga rosor (KN-nummer
ex 0603 10 10) med ursprung i Israel skall de förmånstullar
som fastställs i förordning (EG) nr 1981/94 upphävas och
Gemensamma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.
(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 14 mars 2000
om ändring av beslut 2000/167/EG om godkännande av ett finskt stödprogram för genomförande
av särskilt artikel 141 i Akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning
[delgivet med nr K(2000) 835]
(Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

(2000/364/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första
stycket i detta,
med beaktande av Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 141 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Den 25 oktober 1999 anmälde Finland till kommissionen, i enlighet med artikel 143 i anslutningsakten och artikel 88 i EG-fördraget, ett nationellt stödprogram för genomförande av särskilt artikel
141 samt andra därtill relaterade åtgärder för regionerna A och B samt skärgården i regionerna A
och B.

(2)

Den 6 december 1999 översände Finland en ändrad version av programmet.

(3)

Delar av programmet godkändes genom kommissionens beslut 2000/167/EG av den 22 december
1999 om godkännande av ett finskt stödprogram för genomförande av särskilt artikel 141 i Akten
om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning (1).

(4)

Den 31 januari 2000 inkom Finland i enlighet med artikel 143 i anslutningsakten med en begäran
till kommissionen om att få ändra tre aspekter av programmet.

(5)

Den första ändringen avser mjölksektorn och avser att göra det möjligt att låta outnyttjade referenskvantiteter som tilldelats producenterna ingå i den stödberättigande kvoten för ett och samma
regleringsår. Eftersom denna möjlighet redan ges genom kommissionens beslut 95/196/EG av den 4
maj 1995 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i
Finland (2), ändrat genom beslut 97/279/EG (3), anser kommissionen att begäran är berättigad,
särskilt med tanke på att det är önskvärt att undvika varje form av diskriminering mellan producenter från olika delar av Finland.

(1) EGT L 54, 26.2.2000, s. 44.
(2) EGT L 126, 9.6.1995, s. 35.
(3) EGT L 112, 29.4.1997, s. 34.
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(6)

Den andra ändringen avser sektorn för nötboskap och skulle innebära att den övre gränsen för
stödberättigande på 90 nötkreatur av hankön per jordbruksföretag avskaffas. Då Finland, i enlighet
med artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för nötkött (1), har beslutat att inte tillämpa denna övre gräns inom
ramen för den gemensamma organisationen av marknaden förefaller det lämpligt att gränsen
avskaffas även när det gäller statligt stöd. Finland har vidare förklarat att en sådan gräns motverkar
målet att förbättra produktionsstrukturerna i södra Finland, något som är en förutsättning för
fullständig integrering av det finska jordbruket med den gemensamma jordbrukspolitiken.

(7)

Även den tredje ändringen avser sektorn för nötboskap och avsikten är att harmonisera den
terminologi som används för att definiera omräkningsfaktorer för djurenheter med den terminologi
som används i beslut 95/196/EG och förordning (EG) nr 1254/1999. Ändringen förefaller berättigad
med tanke på att det är önskvärt med öppenhet och förenkling av förvaltningen.

(8)

Beslut 2000/167/EG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2000/167/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 2.2 skall ändras på följande sätt:
a) Den första strecksatsen skall ersättas med följande:
”— För komjölk gäller de referenskvantiteter som tilldelats i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 (*), efter det att eventuella outnyttjade kvantiteter omfördelats i enlighet
med artikel 2.1 andra stycket i den förordningen, för det regleringsår för mjölk som löper ut
under det aktuella kalenderåret.
(*) EGT L 405, 31.12.1992, s. 1.”
b) Tredje strecksatsen skall utgå.
2. I bilaga I skall anmärkning 1 ändras på följande sätt:
a) ”Nötkreatur 6 månader – 24 månader” skall ersättas med ”Nötkreatur av hankön och kvigor från
6 till 24 månader”
b) ”Nötkreatur äldre än 24 månader” skall ersättas med ”Nötkreatur av hankön och kvigor äldre än
24 månader, am- och dikor och mjölkkor”.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.
Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2000.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 45.

