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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 73/2001
av den 15 januari 2001
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 16 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2001.
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 15 januari 2001 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
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
220
999
052
204
624
999

96,6
31,5
73,1
67,1
104,3
142,5
123,4
95,0
86,1
90,5
46,5
51,7
41,9
46,7
47,4
84,1
63,6
65,0

052
204
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
052
400
999

64,5
78,5
74,7
72,6
55,5
64,8
60,1
38,4
92,2
89,9
122,6
73,8
83,4
189,0
87,7
138,3

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 74/2001
av den 15 januari 2001
om ändring av förordning (EG) nr 31/2001 om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

bilagan till den förordningen bör ändras på biståndsmottagarens begäran.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjning (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 31/2001 (2) utfärdades en anbudsinfordran för leverans av vegetabilisk olja som
livsmedelsbistånd. Några av de villkor för parti B som anges i

Artikel 1
För parti B ersätts bilagan till förordning (EG) nr 31/2001 med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 4, 9.1.2001, s. 3.
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BILAGA
PARTI B
1. Aktion nr: 19/00 (B1); 23/00 (B2)
2. Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rom; tfn (39-06) 6513 2988;
fax 65 13 2844/3; telex 626675 WFP I
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Angola
5. Vara som skall framskaffas: Raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
6. Total kvantitet (ton netto): 1 300
7. Antal partier: 1, i 2 delar (B1; 600 t; B2: 700 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (4) (6): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.1 eller D.2))
9. Emballage: Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.4 A, B och C.(2))
10. Etikettering eller märkning (5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— språk att använda vid märkning: portugisiska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Framskaffning av raffinerad vegetabilisk olja som är producerad inom gemenskapen.
Framskaffning kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.
12. Fastställt leveransstadium (7): Fritt lossningshamnen – hamnmagasin PAM/WFP
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: B1: Luanda; B2: Lobito
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 22.4.2001
— andra leveranstid: 29.4.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 5–18.3.2001
— andra leveranstid: 19–31.3.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 30.1.2001
— andra leveranstid: 13.2.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 15 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag: —
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 75/2001
av den 15 januari 2001
om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbistånd efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare
spannmål.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd

från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (2). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Spannmål skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade i
bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2
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 15 januari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktion nr: 22/00
2. Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rom; tfn (39-06) 6513 2988;
fax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Etiopien
5. Vara som skall framskaffas: vete
6. Total kvantitet (ton netto): 33 500
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Emballage: (7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1.c, 2.c och B.3)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— språk att använda vid märkning: engelska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Fastställt leveransstadium: (8): Fritt lossningshamnen – lossat
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen – fob stuvat
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: Djibouti
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 25.3.2001
— andra leveranstid: 8.4.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 19.2.–4.3.2001
— andra leveranstid: 5–18.3.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 30.1.2001
— andra leveranstid: 12.2.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296
70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 11.1.2001 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr
2842/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 37).

16.1.2001

16.1.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
PARTI B

1. Aktion nr: 21/00
2. Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rom; tfn (39-06) 6513 2988;
fax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Djibouti
5. Vara som skall framskaffas: helt slipat ris (produktnummer 1006 30 92 9900 eller 1006 30 94 9900 eller
1006 30 96 9900 eller 1006 90 98 9900)
6. Total kvantitet (ton netto): 2 700
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.7)
9. Emballage (7): Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A1.c, 2.c och B.6)
10. Etikettering eller märkning (6): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— språk att använda vid märkning: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Fastställt leveransstadium: (8): Fritt lossningshamnen – hamnmagasin PAM/WFP
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: Djibouti
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 18.3.2001
— andra leveranstid: 1.4.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: 19.2–4.3.2001
— andra leveranstid: 5–18.3.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 30.1.2001
— andra leveranstid: 13.2.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 11.1.2001 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr
2842/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 37).
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50); fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverantören som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller hans representant för att
fastställa vilka fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de
tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som
skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och cesium-137 samt halten
jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39) är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag
som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall
översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverantören som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid
leveransen:
— Sundhetscertifikat för växter.
(6) Trots punkt II.A.3 c i EGT C 114 skall påskriften lyda ”Europeiska gemenskapen”.
(7) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt leverera 2 % tomma
extrasäckar av samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort ”R” tillagt efter påskriften.
(8) Utöver vad som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av
de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjors genom Parisavtalet (the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1)).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 76/2001
av den 15 januari 2001
om leveranser av vete som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 24.1 b i denna, och
av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat Bangladesh
spannmål.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 (2) av den
16 december 1997 om allmänna bestämmelser för
anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96. Det är nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor för att bestämma de därav
följande kostnaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ett anbudsförfarande inleds härmed för att tilldela kontrakt för
leveranser av vete till Bangladesh i enlighet med föreskrifterna i
förordning (EG) nr 2519/97 och med de villkor som fastställs i
bilaga I till denna förordning.
De anbud som lämnas in skall anses ha blivit utarbetade med
hänsyn tagen till de kostnader och restriktioner som är en följd
av de speciella klausuler som fastställts vid brevväxlingen
mellan kommissionen och mottagaren och som delvis offentliggörs i bilaga II. I synnerhet bör liggedagarna värderas på
grundval av en genomsnittlig daglig lossningsnivå på 2 400 ton
på ett sådant sätt att de expeditionsavgifter som skall betalas av
Europeiska gemenskapen till mottagaren kommer att betalas av
den leverantören.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra
villkor eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2
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 15 januari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.

L 11/10

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA I
PARTIER A, B
1. Aktion nr: 303/99 (A); 304/99 (B)
2. Mottagare (2): Bangladesh
3. Mottagarens representant: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. Bestämmelseland: Bangladesh
5. Vara som skall framskaffas: vete
6. Total kvantitet (ton netto): 50 000
7. Antal partier: 2 (A: 25 000 t; B: 25 000 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (5): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Emballage: Bulk
10. Etikettering eller märkning:
— språk att använda vid märkning: —
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Fastställt leveransstadium: Fritt lossningshamnen – ej lossat (7)
Mottagaren skall lossa vete enligt vad som fastställs i bilaga II
13. Alternativt leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen – fob stuvat och trimmat
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: Chittagong
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet (6) (8):
— första leveranstid: A: 1.4.2001; B: 16–22.4.2001
— andra leveranstid: A: 15.4.2001; B: 30.4–13.5.2001
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: A: 12–18.2.2001; B: 5–11.3.2001
— andra leveranstid: A: 26.2–4.3.2001; B: 19–25.3.2001
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 30.1.2001
— andra leveranstid: 13.2.2001
20. Anbudsgarantins belopp: 5 EUR/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, Bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2)
296 70 03/296 70 04 (enbart)
22. Exportbidrag (4): Bidrag som är tillämpligt den 11.1.2001 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr
2842/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 37).
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren eller dennes representant för att fastställa vilka
fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna för
radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och -137 samt halten jod-131.
(4) Kommissionens förordning (EG) nr 259/98 (EGT L 25, 31.1.1998, s. 39) är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag
som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 22 i denna bilaga.
Leverantören ombeds särskilt uppmärksamma artikel 4.1 sista stycket i nämnda förordning. En kopia av licensen skall
översändas så snart exportdeklarationen har godkänts (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Sundhetscertifikat för växter.
— Intyg om desinfektion genom rökning.
(6) Se bilaga II punkt 4, stycke 2.
(7) Utöver vad som föreskrivs i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 2519/97 får hyrda fartyg inte finnas angivna på någon av
de senaste fyra kvartalsförteckningarna över kvarhållna fartyg som offentliggjorts genom Parisavtalet (the Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control) (rådets direktiv 95/21/EG [EGT L 157, 7.7.1995, s. 1]).
(8) Artikel 14.14 sista stycket i förordning (EG) nr 2519/97 (EGT L 346, 17.12.1997, s. 23) är tillämplig.
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BILAGA II
1. Fartygstyp som skall befraktas
Två fartyg (självtrimmande bulklastfartyg) kommer att befraktas. Fartygen skall ha minst fem luckor. Fartygen skall
vara utrustade med kranar/bommar, som skall betjäna en eller två luckor vardera. Fartygen skall kunna anlöpa
Chittagongs yttre redd och skall efter nödvändig läktring kunna lägga till vid kaj i Chittagong (Chittagong Jetties).
Fartygen bör för detta ändamål ha en maximal längd på 610 fot.
Befraktare/redare skall ombesörja att allt behörigt fartygsbefäl ombord medför sina behörighetshandlingar i original
och att alla fartyg är bemannade i full överensstämmelse med STCW-konventionen av 1995. Om så inte är fallet får
redaren själv ta ansvar för eventuell försening.

2. Hjälpmedel vid lossning
Fartygen skall i lossningshamnen utan kostnad för mottagaren tillhandahålla vinschar och/eller kranar, energi för drift
av dessa samt block och taljor i gott skick och skall också vid behov tillhandahålla nödvändig belysning för arbete
nattetid, ombord, på däck och i lastrum. Fartygen skall på egen bekostnad tillhandahålla kranskötare.

3. Fartygs information om beräknad ankomsttid (ETA)
Fartygets befälhavare skall via radio/telegram begära lossningsorder av mottagarens ombud, Movements Chittagong –
telex 642237 CMS C BJ – (och samtidigt informera Banglaship Chittagong, telex 66277 BSC BJ och Movestore Dhaka,
telex 642230 CMS BJ) tio dagar före ankomsten till lossningshamnen, dvs. Chittagong, och meddela ETA och
djupgående. Lossningsorder meddelas fartyget inom fem dagar efter mottagandet av befälhavarens begäran.
Befälhavaren skall lämna uppgifter till mottagarens ombud, dvs. Movements Chittagong, Banglaship Chittagong och
Movestore Dhaka:
a) Vid avgång från lastningshamn skall fartyg meddela
i) lastad kvantitet
ii) djupgående vid ankomsten
iii) ton per tum (TPI)
b) 10 dagar i förväg: ETA Chittagongs hamn
5 dagar i förväg: ETA Chittagongs hamn
72 timmar, 48 timmar och 24 timmar i förväg: ETA Chittagongs hamn.

4. Lossningstakt och tidsberäkning i lossningshamn
Lasten skall lossas av mottagaren på mottagarens risk och bekostnad i en takt av 2 400 ton per 24 timmars arbetsdag
då vädret tillåter. Tid från kl. 12.00 torsdag middag och kl. 17.00 dag före helgdag till kl. 9.00 lördag eller nästföljande
arbetsdag skall inte betraktas som liggetid även om den utnyttjas. Lossningstakten baseras på fyra eller flera brukbara
luckor. Om antalet brukbara luckor är mindre än angivet minimum skall lossningstakten reduceras i motsvarande grad.
”Notice of readiness” (NOR) skall överlämnas och accepteras efter det att fartyget anlänt till Chittagongs yttre redd och
liggetiden skall börja 24 timmar efter det att NOR överlämnats och accepterats under kontorstid (09:00–17:00),
oavsett om fartyget ligger vid kaj eller ej. I de fall kommissionen har fastställt en tidsperiod för leveransen, skall
liggetiden inte börja före den första dagen av den nämnda perioden. I lossningshamnen skall redaren/befraktaren svara
för kostnaden för förflyttning från ankarplats till ankarplats, från ankarplats till kaj och från kaj till kaj, och den tid
som åtgår härför skall inte räknas som liggetid.
Även om hamnarbetare rekryteras av mottagaren skall allt lossningsarbete utföras under fartygsbefälhavarens överinseende eller med hans godkännande. All nödvändig trimning skall belasta redarens tid och utföras på hans bekostnad.
Om en läktare måste kasta loss från moderfartyget till följd av kraftig dyning och/eller dåligt väder på Chittagongs yttre
redd, skall inte all förlorad tid räknas som liggetid. Tidsberäkningen skall avbrytas då läktaren kastar loss och skall
återupptas då denna på nytt förtöjs vid moderfartyget.
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5. Läktring i lossningshamn
All nödvändig läktring på Chittagongs yttre redd skall utföras av mottagaren på dennes bekostnad och tid. Fartyg som
till följd av alltför stort djupgående inte kan gå in till Chittagongs yttre redd får läktras på redden i Kutubdia av
befraktaren/redaren på dennes bekostnad och tid. Sådan läktring skall betraktas som omlastning och engagerade
läktare skall lossas på samma villkor som moderfartyget, och tid som åtgår för läktring i Kutubdia skall inte betraktas
som liggetid. Eventuell kollisionsersättning under läktring skall regleras direkt mellan redarna för moderfartyget och
läktaren (oavsett om dessa engagerats av redaren/befraktaren för läktring i Kutubdia, eller av mottagaren för läktring på
Chittagongs yttre redd). Är ankring på Chittagongs yttre redd osäker skall kostnaden för läktring i Kutubdia belastas
mottagaren.
Fartygets befälhavare skall alltid på bästa sätt samverka med mottagaren och/eller dennes ombud/representanter/hamnarbetare/entreprenörer för att underlätta lossningen. Läktare skall vara försedda med fendrar för att undvika skada.
6. Demurrage/dispatch
Om fartyget/fartygen inte lossas i den takt som här föreskrivs skall överliggetid betalas av mottagaren enligt den taxa
som föreskrivs i befraktningsavtalet, dock högst 8 000 EUR per dag eller del av dag.
För inbesparad arbetstid i lossningshamnen skall mottagaren erhålla ersättning enligt en taxa som motsvarar 50 % av
den taxa för överliggedagspengar som fastställts i befraktningsavtalet, dock högst 4 000 EUR per inbesparad dag.
Överliggetid eller inbesparad tid i lossningshamnen skall i förekommande fall betalas av mottagaren till kommissionen
eller av kommissionen till mottagaren enligt ovan specificerad taxa. Reglering av överliggetid/inbesparad tid mellan
leverantören och kommissionen sker i förekommande fall i efterhand.
Liggetid i lossningshamnen är inte reversibel.
7. Övrigt
Kostnader för eventuell övertid för hamn- och tullpersonal skall belasta den part (redaren eller hans ombud,
mottagaren eller hans ombud) som beordrar denna, men om den beordras av hamnmyndigheten skall den bekostas av
mottagaren och redaren på 50/50-basis. Övertidskostnader för fartygets manskap skall alltid bekostas av redaren.
Öppning/förslutning av luckor i lossningshamnen skall alltid bekostas av redaren och den tid som åtgår härför skall
inte räknas som liggetid.
Första öppning och sista förslutning av luckorna i lossningshamnen skall göras av fartygets besättning.
Gods som befinns skadat skall oavsett destination undanskaffas/förstöras enligt hamnreglementet innan fartygen
avseglar.
Det åligger redaren att betala in avgift till hamnarbetarnas ledningsorgan eller andra liknande avgifter.
Då vissa extra kostnader som krävs av redaren/befraktaren skall förskotteras av mottagaren kan dessa på mottagarens
vägnar betalas direkt av kommissionen till leverantören.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 77/2001
av den 5 januari 2001
om ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 1547/1999 och rådets förordning (EG) nr 1420/
1999 beträffande transporter av vissa avfallsslag till Albanien, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica,
Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av den 1
februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen (1), senast
ändrad genom kommissionens beslut 1999/816/EG (2), särskilt
artikel 17.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1420/1999 av den
29 april 1999 om fastställande av gemensamma regler och
förfaranden som skall tillämpas på transporter av vissa avfallsslag till vissa länder utanför OECD (3), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1208/2000 (4), särskilt artikel 3.5 i
denna, och

av följande skäl:

Europeiska kommissionen sände i januari 2000 en
verbalnot till alla länder som inte är medlemmar i OECD
(samt till Ungern och Polen som ännu inte tillämpar
OECD:s beslut C(92) 39 slutligt). Denna verbalnot hade
tre syften: a) att underrätta dessa länder om gemenskapens nya förordningar; b) att be om bekräftelse på de
ståndpunkter som anges i bilagorna till förordning (EG)
nr 1420/1999 och kommissionens förordning (EG) nr
1547/1999 av den 12 juli 1999 beträffande kontrollförfaranden i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 259/
93 för transporter av vissa typer av avfall till vissa länder
som inte omfattas av OECD-beslut C(92) 39 slutligt (5),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1552/2000 (6);
c) att få ett svar från de länder som inte svarade år 1994.

(1)

Bland de länder som svarade anmälde Brasilien, Bulgarien, Burundi, Jamaica, Marocko, Nigeria, Peru, Rumänien, Tunisien och Zimbabwe till kommissionen att
import av vissa typer av avfall som anges i bilaga II till
förordning (EEG) nr 259/93 antingen accepteras utan
något kontrollförfarande eller förutsatt att kontroll sker i

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

30, 6.2.1993, s. 1.
316, 10.12.1999, s. 45.
166, 1.7.1999, s. 6.
138, 9.6.2000, s. 7.
185, 17.7.1999, s. 1.
176, 15.7.2000, s. 27.

enlighet med det kontrollförfarande som gäller för bilaga
III eller IV till denna eller som fastställs i artikel 15 i
denna. De har angivit att de inte önskar ta emot några
transporter av andra typer av avfall.
(3)

Albanien svarade på verbalnoten och meddelade att
landets ståndpunkt inte hade ändrats. Bestämmelserna
om Albanien behöver dock ändras på grund av det nya
märkningssystemet för vissa typer av avfall som fastställs
i bilaga II i förordning (EEG) nr 259/93.

(4)

I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 259/93
anmäldes dessa länders officiella begäran den 23 juni
2000 (den 12 juli 2000 för Burundi) till den kommitté
som inrättats genom artikel 18 i rådets direktiv 75/
442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (7), senast ändrat
genom kommissionens beslut 96/350/EG (8).

(5)

För att ta hänsyn till dessa länders nya situation är det
nödvändigt att samtidigt ändra förordning (EG) nr
1420/1999.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
genom artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1547/1999 ändras på följande sätt:
1) Bilaga A skall ändras på det sätt som anges i bilaga A till
denna förordning.
2) Bilaga B skall ändras på det sätt som anges i bilaga B till
denna förordning.
3) Bilaga C skall ändras på det sätt som anges i bilaga C till
denna förordning.
4) Bilaga D skall ändras på det sätt som anges i bilaga D till
denna förordning.
(7) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.
(8) EGT L 135, 6.6.1996, s. 32.
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Artikel 2
Förordning (EG) nr 1420/1999 ändras på följande sätt:
1) Bilaga A skall ändras på det sätt som anges i bilaga E till
denna förordning.

L 11/15

2) Bilaga B skall ändras på det sätt som anges i bilaga F till
denna förordning.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 5 januari 2001.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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BILAGA A
Bilaga A till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:
1) Hela texten beträffande Bulgarien skall utgå.
2) Hela texten beträffande Jamaica skall utgå.
3) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande:
”TUNISIEN
1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’).
2. I avsnitt GC (’annat metallhaltigt avfall’):
GC 010

Elektrisk

GC 020
GC 030

utrustning

som

enbart

består

av

metaller

och

legeringar

Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter)
ex 8908 00

GC 040

Fartyg och andra flytande materiel för upphuggning, tömda på last och andra
material som uppstår genom fartygets verksamhet och som kan ha klassificerats
som farliga ämnen eller farligt avfall
Vrak av motorfordon, tömda på vätska

Följande avfall av metaller och metallegeringar i metallisk spridbar form:
GC 150

Guld

GC 160

Platina (uttrycket platina omfattar platina, iridium, osmium, palladium, rodium
och rutenium)

GC 170

Andra ädelmetaller, t.ex. silver
Anm.: Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller eller
i legeringar eller amalgamer av dessa.

3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (’plastavfall i fast form’).
4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
5. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 033

5202 99

— annat

GJ 120

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror

GJ 132

ex 6310 90

— andra slag

GJ 140

ex 6310

Avfall av golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

6. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

7. Samtliga avfallsslag i avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’).”
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BILAGA B
Bilaga B till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:
1) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande:
”BRASILIEN
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 130

7503 00

Avfall och skrot av nickel

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 210

8104 20

Avfall och skrot av magnesium (utom de som förtecknas i AA 190) (*)

GA 220

ex 8105 10

Avfall och skrot av kobolt

GA 230

ex 8106 00

Avfall och skrot av vismut

GA 250

ex 8108 10

Avfall och skrot av titan

GA 260

ex 8109 10

Avfall och skrot av zirkonium

GA 280

ex 8111 00

Avfall och skrot av mangan

GA 310

ex 8112 30

Avfall och skrot av germanium

GA 320

ex 8112 40

Avfall och skrot av vanadin

(*) Se bilaga III till kommissionens beslut 98/368/EG (EGT L 165, 10.6.1998, s. 20).
2. I avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’):
GB 020

Slagg innehållande zink

3. I avsnitt GC (’annat metallhaltigt avfall’):
GC 070

ex 2619 00

Slagg från järn- och ståltillverkning (inbegripet låglegerat stål) utom sådan slagg
som tillverkats särskilt för att svara mot både nationella och relevanta internationella krav och normer (*)

Följande avfall av metaller och metallegeringar i metallisk spridbar form:
GC 090

Molybden

GC 100

Volfram

GC 110

Tantal

(*) Detta nummer omfattar användning av sådan slagg som källa till titandioxid och vanadin.
4. I avsnitt GF (’keramiskt avfall i icke-spridbar form’):
GF 020

ex 8113 00

Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer)
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5. I avsnitt GN (’avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning’):
GN 040

ex 4110 00

Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av
lädervaror, med undantag av läderslam

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
2) Hela texen beträffande Jamaica skall ersättas med följande:
”JAMAICA
Samtliga avfallsslag i avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’).”
3) Hela texten beträffande Nigeria skall ersättas med följande:
”NIGERIA
1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’).
3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (’plastavfall i fast form’).
4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
5. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling,
garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 011

5003 10

— okardat och okammat

GJ 012

5003 90

— annat

GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

GJ 040

5301 30

Blånor och avfall av lin

GJ 050

ex 5302 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
mjukhampa (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute
och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

GJ 070

ex 5304 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal
och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

GJ 080

ex 5305 19

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av kokosfibrer

GJ 090

ex 5305 29

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall) (manillahampa
eller Musa texilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans
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GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
konstfibrer

GJ 111

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

GJ 130

ex 6310

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av
snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

GJ 131

ex 6310 10

— sorterade

GJ 132

ex 6310 90

— av andra slag

GJ 140

ex 6310

Avfall av golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

6. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Avklipp och annat avfall samt skrot av annat gummi än hårdgummi, även
granulerat
Avfall av skrot och hårdgummi (t.ex. ebonit)

7. I avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’):
GM 070

ex 2307

Avfall från framställning av vin

GM 080

ex 2308

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska rest- och biprodukter
av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

GM 090

1522

Ullfett; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen
eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

GM 100

0506 90

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade),
behandlade med syra eller befriade från gelatin

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Fiskavfall
Kakaoskal och annat kakaoavfall

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
4) Mellan texterna beträffande Nigeria och Ryssland skall följande text införas:
”PERU
I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’):
GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
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BILAGA C
Bilaga C till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:
Hela texten beträffande Rumänien skall ersättas med följande:
”RUMÄNIEN
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar form’ (1))
a) Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:
GA 010

ex 7112 10

— guld

GA 020

ex 7112 20

— platina (uttrycket ’platina’ omfattar platina, iridium, osmium, palladium,
rodium och rutenium)

GA 030

ex 7112 90

— andra ädelmetaller, t.ex. silver
Anm.:

Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller
eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. I avsnitt GE (’glasavfall i icke-spridbar form’):
GE 010

ex 7001 00

Krossglas eller annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas (med beläggningar)

3. I avsnitt GI (’avfall och förbrukade varor av papper eller kartong’):
GI 010

4707

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

4. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5. I avsnitt GO (’annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och
oorganiska ämnen’):
GO 050

Engångskameror utan batterier

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt
flytande avfall.”
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BILAGA D
Bilaga D till förordning (EG) nr 1547/1999 skall ändras på följande sätt:
1) Hela texten beträffande Albanien skall ersättas med följande:
”ALBANIEN
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’).
3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (’glasavfall i icke-spridbar form’).
4. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 080

ex 2621 00

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än
20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och
DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
6. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavafall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
2) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande:
”BRASILIEN
Samtliga avfallsslag i bilaga II utom dem som är förtecknade i bilaga B och utom:
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
Följande avfall och skrot av ädelmetaller och deras legeringar:
GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 240

ex 8107 10

Avfall och skrot av kadmium

GA 270

ex 8110 00

Avfall och skrot av antimon

GA 300

ex 8112 20

Avfall och skrot av krom

GA 400

ex 2804 90

Avfall och skrot av selen

GA 410

ex 2804 50

Avfall och skrot av tellur
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2. I avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’):
GB 010

2620 11

Hårdzink

3. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 160

Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära

4. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
3) Hela texten beträffande Bulgarien skall ersättas med följande:
”BULGARIEN
’Samtliga avfallsslag i bilaga II’”
4) Mellan texterna beträffande Burkina Faso och Kamerun skall följande text införas:
”BURUNDI
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’):
GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’)
3. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror
Avfall av golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

4. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

5. I avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’):
GM 130

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som
uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
5) Mellan texterna beträffande Monaco och Nederländska Antillerna skall följande text införas:
”MAROCKO
Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ (’textilavfall’).”
6) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande:
”TUNISIEN
1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GD (’avfall från gruvdrift i icke-spridbar form’).
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3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (’glasavfall i icke-spridbar form’).
4. Samtliga avfallslag i avsnitt GF (’keramiskt avfall i icke-spridbar form’).
5. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 010

Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser

GG 020

Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader

GG 090

Svavel i fast form

GG 100

Kalk från framställning av kalciumcyanid (med pH under 9)

GG 120

Natrium-, kalium- och kalciumklorider

GG 130

Karborundum (kiselkarbid)

GG 140

Krossad betong

GG 150

ex 2620 90

GG 160

Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob
Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära

6. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling,
garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 011

5003 10

— okardat och okammat

GJ 012

5003 90

— annat

GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 040

5301 30

Blånor och avfall av lin

GJ 050

ex 5302 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
mjukhampa (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute
och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

GJ 070

ex 5304 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal
och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

GJ 080

ex 5305 19

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av kokosfibrer

GJ 090

ex 5305 29

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall) (manillahampa eller Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

GJ 130

ex 6310

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av
snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

GJ 131

ex 6310 10

— sorterade
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7. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Avklipp och annat avfall samt skrot av annat gummi än hårdgummi, även
granulerat
Avfall av skrot och hårdgummi (t.ex. ebonit)

8. Samtliga avfallsslag i avsnitt GL (’obehandlat avfall av kork och trä’).
9. I avsnitt GN (’avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning’):
GN 010

ex 0502 00

Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för
borsttillverkning

GN 020

ex 0503 00

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

GN 040

ex 4110 00

Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av
lädervaror, med undantag av läderslam

10. I avsnitt GO (’annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och
oorganiska ämnen’):
GO 010

ex 0501 00

GO 020

Avfall av människohår
Halmavfall

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
7) Efter texten beträffande Zambia skall följande text läggas till:
”ZIMBABWE
’Samtliga avfallsslag i bilaga II.’”
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BILAGA E
Bilaga A till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:

1) Hela texten beträffande Albanien skall ersättas med följande:
”ALBANIEN
Samtliga avfallsslag utom:
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 170

8002 00

Avfall och skrot av tenn

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’).
3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GE (’glasavfall icke-spridbar form’).
4. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 080

ex 2621 00

Slagg från framställning av koppar, keramiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer
än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och
DIN 8201) huvudsakligen för byggändamål och blästring

5. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
6. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”

2) Hela texten beträffande Brasilien skall ersättas med följande:
”BRASILIEN
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
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Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 240

ex 8107 10

Avfall och skrot av kadmium

GA 270

ex 8110 00

Avfall och skrot av antimon

GA 300

ex 8112 20

Avfall och skrot av krom

GA 400

ex 2804 90

Avfall och skrot av selen

GA 410

ex 2804 50

Avfall och skrot av tellur

2. I avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’):
GB 010

2620 11

Hårdzink

3. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 160

Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande tjära

4. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
3) Hela texten beträffande Bulgarien skall utgå.
4) Mellan texterna beträffande Burkina Faso och Kamerun skall följande text införas:
”BURUNDI
Samtliga avfallsslag utom:
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’):
GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
3. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Bagagnade kläder och andra begagnade textilvaror
Avfall och golvbeläggningar och mattor och textilmaterial

4. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 020

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

5. I avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’):
GM 130

Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som
uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller djurfoder

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”

16.1.2001

16.1.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

5) Mellan texterna beträffande Guyana och Kiribati skall följande text införas:
”JAMAICA
Samtliga avfallsslag utom:
Samtliga avfallsslag i avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’).”
6) Hela texten beträffande Nigeria skall ersättas med följande:
”NIGERIA
Samtliga avfallsslag utom:
1. Samtliga avfallsslag i avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’).
2. Samtliga avfallsslag i avsnitt GB (’annat metallhaltigt avfall från smältning och förädling av metaller’).
3. Samtliga avfallsslag i avsnitt GH (’plastavfall i fast form’).
4. Samtliga avfallsslag i avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’).
5. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 010

5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling,
garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 011

5003 10

— okardat och okammat

GJ 012

5003 90

— annat

GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 021

5103 10

— kamavfall av ull eller fina djurhår

GJ 022

5103 20

— annat avfall av ull eller fina djurhår

GJ 023

5103 30

— avfall av grova djurhår

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

GJ 031

5202 10

— garnavfall (inbegripet trådavfall)

GJ 032

5202 91

— rivet avfall och riven lump

GJ 033

5202 99

— annat

GJ 040

5301 30

Blånor och avfall av lin

GJ 050

ex 5302 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
mjukhampa (Canabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute
och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami)

GJ 070

ex 5304 90

Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal
och andra textilfibrer från växter av släktet Agave

GJ 080

ex 5305 19

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av kokosfibrer

GJ 090

ex 5305 29

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall) (manillahampa eller Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans

GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
konstfibrer

GJ 111

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

GJ 130

ex 6310

Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av
snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är

GJ 131

ex 6310 10

— sorterade

GJ 132

ex 5310 90

— av andra slag

GJ 140

ex 6310

Avfall av golvbeläggningar och mattor och textilmaterial
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6. I avsnitt GK (’gummiavfall’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Avklipp och annat avfall samt skrot av annat gummi än hårdgummi, även
granulerat
Avfall av skrot och hårdgummi (t.ex. ebonit)

7. I avsnitt GM (’avfall från agrara livsmedelsindustrier’):
GM 070

ex 2307

Avfall från framställning av vin

GM 080

ex 2308

Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska rest- och biprodukter
av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges någon annanstans, även i form av pelletar

GM 090

1522

Ullfett; rester från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen
eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer

GM 100

0506 90

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade),
behandlade med syra eller befriade från gelatin

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Fiskavfall
Kakaoskal och annat kakaoavfall

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
7) Texterna beträffande Peru skall ersättas med följande:
”PERU
Avfall och skrot av järn
I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’):
GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet farligt
flytande avfall.”
8) Mellan texterna beträffande Peru och São Tomé och Príncipe skall följande text införas:
”RUMÄNIEN
Samtliga avfallsslag utom:
1. I avsnitt GA (’avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar (1) form’)
a) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 010

ex 7112 10

— guld

GA 020

ex 7112 20

— platina (uttrycket platina omfattar platina, iridium, osmium, palladium,
rodium och rutenium)

GA 030

ex 7112 90

— andra ädelmetaller, t.ex. silver
Anm.: Kvicksilver får inte ingå som förorenande beståndsdel i dessa metaller
eller i legeringar eller amalgamer av dessa.

b) Följande avfall och skrot av andra metaller än järn, och legeringar därav:
GA 120

7404 00

Avfall och skrot av koppar

GA 140

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

GA 150

7802 00

Avfall och skrot av bly

GA 160

7902 00

Avfall och skrot av zink

GA 430

7204

Avfall och skrot av järn

2. I avsnitt GE (’glasavfall i icke spridbar form’):
GE 010

ex 7001 00

Krossglas eller annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas (med beläggningar)
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3. I avsnitt GI (’avfall av papper, kartong och pappersprodukter’):
GI 010

4707

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong

4. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 020

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall men inte rivet
avfall och riven lump

GJ 030

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5. I avsnitt GO (’annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och
oorganiska ämnen’):
GO 050

Engångskameror utan batterier

(1) ’Icke spridbar’ omfattar inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som innehåller inneslutet
farligt flytande avfall.”
9) Mellan texterna beträffande Tanzania och Uganda skall följande text införas:
”TUNISIEN
1. I avsnitt GC (’annat metallhaltigt avfall’):
GC 050

Förbrukade katalysatorer för flytande katalytisk krackning (t.ex. aluminiumoxid,
zeoliter)

GC 060

Förbrukade metallhaltiga katalysatorer innehållande
— metaller i platinagruppen: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium,
platina
— övergångsmetaller: skandium, vanadium, mangan, kobolt, koppar, yttrium,
niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden,
tantal, rhenium
— lantanider (sällsynta jordartsmetaller): lantan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodym, europium, terbium,
holmium, tulium, lutenium

Följande avfall av metaller och metallegeringar i metallisk spridbar form:
GC 090

Molybden

GC 100

Tungsten

GC 110

Tantal

GC 120

Titan

GC 30

Niob

GC 140

Rhenium

2. I avsnitt GG (’annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar vilka kan innehålla metaller och organiska
material’):
GG 030

ex 2621

Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk

GG 040

ex 2621

Flygaska från koleldade kraftverk

GG 050

Anodrester av petroleumkoks och/eller petroleumbitumen

GG 060

ex 2803

Förbrukat aktivt kol som härrör från behandling av dricksvatten, från processer
inom livsmedelsindustrin eller framställning av vitaminer

GG 080

ex 2621 00

Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (mer än
20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 och DIN
8201) huvudsakligen för byggändamål och blästring

GG 110

ex 2621 00

Neutraliserat rött slam från aluminiumframställning
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3. I avsnitt GJ (’textilavfall’):
GJ 110

5505

Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av
konstfibrer

GJ 110

5505 10

— av syntetfibrer

GJ 112

5505 20

— av regenatfibrer

4. I avsnitt GO (’annat avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och
oorganiska ämnen’):
GO 030

Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i djurfoder

GO 040

Avfall av fotografisk film och fotografiskt papper (inbegripet filmbas och ljuskänslig beläggning), även innehållande silver, men inte silver i fri jonform

GO 050

Engångskameror utan batterier”
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BILAGA F
Bilaga B till förordning (EG) nr 1420/1999 skall ändras på följande sätt:
1) Hela texten beträffande Burundi skall utgå.
2) Hela texten beträffande Marocko skall ersättas med följande:
”MAROCKO
Samtliga avfallsslag utom:
Samtliga avfallsslag i avsnitt GJ (’textilavfall’).”
3) Hela texten beträffande Tunisien skall ersättas med följande:
”TUNISIEN
1. I avsnitt GC (’annat metallhaltigt avfall’):
GC 070

ex 2619 00

GC 080

Slagg från järn- och ståltillverkning (inbegripet låglegerat stål) utom sådan slagg
som tillverkats särskilt för att svara mot både nationella och relevanta internationella krav och normer (*).
Glödspån (järnhaltig metall)

(*) Omfattar användning av sådan slagg som källa till titandioxid och vanadin.
2. I avsnitt GN (’avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning’):
GN 030

ex 0505 90

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och
delar av fjädrar (även klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller
behandlade i konserverande syfte men inte vidare behandlade”.

4) Hela texten beträffande Zimbabwe skall utgå.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 78/2001
av den 15 januari 2001
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
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 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2235/2000 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och
av följande skäl:
Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 2892/2000 (5).

(1)

(2)

I artikel 2.1, i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 2892/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2892/2000 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
193,
161,
256,
336,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
30.12.2000, s. 19.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

Tull på import som
sker land-, flod- eller
havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta
havet eller Östersjön
(EUR/ton)

Tull på import som
sker luft- eller havsvägen från
övriga hamnar (2)
(EUR/ton)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

0,00

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde (3)

0,00

0,00

av medelhög kvalitet

24,23

14,23

av låg kvalitet

50,70

40,70

1002 00 00

Råg

43,04

33,04

1003 00 10

Korn, för utsäde

43,04

33,04

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

43,04

33,04

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

59,83

49,83

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

59,83

49,83

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

43,04

33,04

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 eller 8 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 29.12.2000–12.1.2001)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

Notering (euro/ton)

128,07

129,03

110,34

94,43

200,51 (**)

190,51 (**)

124,43 (**)

Tillägg för golfen (euro/ton)

40,64

14,22

6,44

13,21

—

—

—

—

—

—

—

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Tillägg för Stora sjöarna (euro/ton)

—

—

—

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 euro per ton (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Stora sjöarna.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 18,07 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 28,27 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2, tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 euro/ton (HRW2)
0,00 euro/ton (SRW2).
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 22 december 2000
om anställningsvillkoren för utstationerade nationella experter vid rådets generalsekretariat inom
ramen för en utbytesordning mellan tjänstemän vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens
råd och tjänstemän vid nationella förvaltningar och internationella organisationer
(2001/41/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 207.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I slutsatserna från Europeiska rådet i Helsingfors i
december 1999 uppmuntras till att det vid rådets generalsekretariat införs en möjlighet till korttidsutbyte med
nationella förvaltningar.
Det har beslutats att en ordning för utbyte av tjänstemän
skall inrättas i syfte att säkerställa ett närmare samarbete
mellan rådet och de nationella förvaltningarna och internationella organisationerna genom att tjänstemän vid
generalsekretariatet utstationeras till ovan nämnda
förvaltningar och organisationer och genom att nationella och internationella tjänstemän ställs till generalsekretariatets förfogande, så att ett ömsesidigt utbyte av
kunskaper kan äga rum.
De speciella och omfattande uppgifter som skall utföras
gör det befogat att under en begränsad period vid rådets
generalsekretariat utstationera flera nationella experter
och personer med praktisk erfarenhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I

stemän vid generalsekretariatet och vid nationella förvaltningar
och internationella organisationer.
2.
De personer som omfattas av denna ordning skall under
utstationeringen inneha en avlönad tjänst vid en internationell
eller nationell offentlig förvaltning.
3.
Utstationerade nationella experter skall vara medborgare i
någon av Europeiska unionens medlemsstater, utom i de fall
generalsekreteraren/den höge representanten beviljar undantag
från denna regel. Ett sådant undantag är emellertid uteslutet när
det gäller den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Artikel 2
Utstationeringens längd
1.
Utstationeringens längd för de nationella experterna skall
bestämmas med hänsyn till de uppgifter som de tilldelas. Utstationeringens sammanlagda längd, inklusive eventuell
förlängning, får inte överstiga fyra år. Under hela utstationeringen skall de nationella experterna tjänstgöra på heltid.

Definition

2.
Utstationeringens förväntade längd skall bestämmas
redan då den nationella experten ställs till förfogande i den i
artikel 18.2 angivna skriftväxlingen mellan generalsekreteraren/den höge representanten och den berörda medlemsstatens ständige representant eller arbetsgivaren, när det gäller en
internationell organisation.

1.
Dessa bestämmelser skall omfatta utstationerade nationella experter vid rådets generalsekretariat, nedan kallat generalsekretariatet, inom ramen för en utbytesordning mellan tjän-

3.
En nationell expert kan endast utstationeras vid generalsekretariatets avdelningar en gång.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
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Artikel 3
Uppgifter
1.
Utstationerade nationella experter skall bistå generalsekretariatets tjänstemän och utföra de uppgifter som tilldelas dem
inom ramen för ett arbetsprogram eller en uppdragsbeskrivning som bestäms i förväg.
2.
De olika tjänsterna skall fastställas av generalsekretariatet
och den ursprungliga förvaltningen i samförstånd med hänsyn
till avdelningarnas intressen och sökandens kvalifikationer.
3.
Utstationerade nationella experter får inte binda generalsekretariatet utåt, utom vid särskilt förordnande, som generaldirektören för det generaldirektorat som den nationella experten
tjänstgör vid beviljar med generalsekreterarens/den höge representantens bemyndigande.
4.
Utstationerade nationella experter kan arbeta inom alla
områden där det visar sig nödvändigt, under förutsättning att
det inte är oförenligt med Europeiska unionens intressen.

16.1.2001

3.
Om en utstationerad nationell expert inte kan omfattas av
ett allmänt sjukförsäkringssystem, kan han begära att generalsekretariatet tecknar en sjukförsäkring för honom, under förutsättning att han själv betalar hälften av försäkringspremien. I så
fall kommer detta bidrag att varje månad dras från det traktamente som föreskrivs i artikel 12.

Artikel 6
Avbrott i eller upphörande av utstationeringen
1.
Generalsekretariatet får bevilja avbrott i utstationeringen
och skall bestämma närmare villkor för detta. De ersättningar
som anges i artiklarna 12 och 13 skall inte utbetalas under ett
sådant avbrott. De ersättningar som anges i artiklarna 14 och
15 skall betalas ut endast om avbrottet sker på generalsekretariatets begäran.
2.
En utstationering kan upphöra om generalsekretariatets
eller den ursprungliga arbetsgivarens intressen kräver det eller
av andra berättigade skäl.

Artikel 4
KAPITEL II

Nivå, yrkeserfarenhet, språkkunskaper
1.
För att få tjänstgöra vid generalsekretariatets avdelningar
på en rådgivande och utredande nivå skall utstationerade nationella experter ha minst tre års yrkeserfarenhet i en löneklass
som motsvarar kategorierna A och B vid generalsekretariatet.

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTERS RÄTTIGHETER
OCH SKYLDIGHETER

Artikel 7

2.
Utstationerade nationella experter skall ha fördjupade
kunskaper i ett av Europeiska unionens språk och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett av dessa språk i den utsträckning som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

1.
Utstationerade nationella experter skall fullgöra sin tjänst
och uppträda med enbart rådets bästa för ögonen.

3.
I den skriftväxling som avses i artikel 18.2 skall nivån på
den säkerhetskontroll föreskrivas som den utstationerade nationella experten eventuellt skall genomgå.

2.
Utstationerade nationella experter skall avstå från varje
handling, särskilt offentliga uttalanden, som kan skada tjänstens
anseende.

4.
Utstationerade nationella experter skall ha
kunskaper i användningen av informationsteknik.

goda

Artikel 5
Socialförsäkring
1.
Före utstationeringen skall den offentliga förvaltning till
vilken den berörda tjänstemannen hör, till generalsekretariatet
överlämna ett intyg som styrker att han under utstationeringen
omfattas av den socialförsäkring som gäller vid den offentliga
förvaltning där han är anställd och att den förbinder sig att
svara för de kostnader som uppstår i utlandet.
2.
Från och med den dag då den nationella experten träder i
tjänst skall han personligen omfattas av en olycksfallsförsäkring
enligt de villkor som gäller för personal vid generalsekretariatet
som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna.

3.
En utstationerad nationell expert som i sin tjänsteutövning har att ta ställning till en fråga vars handläggning eller
resultat är av ett sådant personligt intresse för honom att det
kan påverka hans oberoende skall underrätta chefen för den
avdelning han tillhör om detta.
4.
Utstationerade nationella experter skall iaktta fullständig
tystnadsplikt om de uppgifter och den information som
kommer till deras kännedom under eller i samband med tjänsteutövningen. De får inte på något sätt för en obehörig person
röja innehållet i handlingar eller lämna ut uppgifter som inte
redan har offentliggjorts. Denna skyldighet åligger dem även
efter det att utstationeringen har upphört.
5.
Utstationerade nationella experter får inte, vare sig
ensamma eller tillsammans med andra, offentliggöra eller låta
offentliggöra texter som har samband med Europeiska unionens verksamhet om de inte har erhållit tillstånd till detta enligt
de villkor och bestämmelser som gäller vid generalsekretariatet.
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6.
Utstationerade nationella experter skall omfattas av de
säkerhetsföreskrifter som gäller vid generalsekretariatet.

meddela generalsekretariatet den årliga bruttolönen för varje
utstationerad nationell expert.

7.
Alla rättigheter som har samband med arbete som utförs
av utstationerade nationella experter i deras tjänsteutövning
skall tillhöra generalsekretariatet.

2.
Dessa uppgifter skall framgå i skriftväxlingen mellan
generalsekreteraren/den höge representanten och den berörda
medlemsstatens ständige representant eller arbetsgivaren, när
det gäller en internationell organisation.

8.
Utstationerade nationella experter skall vara bosatta
antingen på arbetsorten eller på ett sådant avstånd från den att
de inte hindras i tjänsteutövningen.
9.
Utstationerade nationella experter skall bistå och ge råd
till sina överordnade vid generalsekretariatet samt ansvara inför
dessa för utförandet av de uppgifter de har tilldelats.

NATIONELLA
VILLKOR

Artikel 12
Traktamenten

KAPITEL III
UTSTATIONERADE

B. E r s ä t t n i n g a r

EXPERTERS

ARBETS-

Artikel 8
Arbetstider
1.
De bestämmelser om arbetstider som gäller vid generalsekretariatet skall även omfatta utstationerade nationella
experter.
2.
Utstationerade nationella experter får dock inte beviljas
halvtidstjänstgöring.
Artikel 9
Ledighet – allmänna helgdagar
Utstationerade nationella experter skall omfattas av de bestämmelser om årlig ledighet, särskild tjänstledighet och helgdagar
som gäller vid generalsekretariatet.
Artikel 10
Administration – kontroll
Administration och kontroll av ledighet och arbetstider skall
utföras av generalsekretariatets administration.

1.
Nationella experter har under sin utstationering rätt till
ett traktamente på 104,03 euro per dag. Detta traktamente
skall betalas ut varje månad. I den skriftväxling som avses i
artikel 18.2 kan det dock föreskrivas att ett sådant traktamente
inte skall betalas ut.
2.
Traktamente skall också betalas ut vid tjänsteresa, årlig
ledighet, särskild tjänstledighet samt de helgdagar och övriga
dagar som generalsekretariatet beviljar ledighet för.
3.
Traktamentet skall minskas med 75 % om ursprungsorten
ligger mindre än 50 km från arbetsorten.
4.
Utstationerade nationella experter får då de tillträder
tjänsten ett förskott utbetalat, som motsvarar de traktamenten
som de enligt punkt 1 har rätt till för tiden mellan dagen för
tillträdet och den sista dagen i den andra månaden som följer
på den då de tillträdde tjänsten.
Denna utbetalning medför att all rätt till nya traktamenten för
motsvarande period upphör.
Om en utstationerad nationell expert slutligt lämnar sin tjänst
vid generalsekretariatet före utgången av den tid som utgör
beräkningsgrund för förskottsutbetalningen, skall en del av den
förskottsutbetalning som den utstationerade nationella experten
erhållit återkrävas i proportion till den tid då tjänsten inte har
kunnat fullgöras.
5.
En utstationerad nationell experts traktamente kan
anpassas med hänsyn till konsumentprisutvecklingen i Bryssel.

KAPITEL IV
LÖNEFÖRMÅNER

A. L ö n e r
Artikel 11
Meddelande om den lön som den ursprungliga arbetsgivaren betalar
1.
Den berörda medlemsstatens ständiga representation eller
arbetsgivaren, när det gäller en internationell organisation, skall

Artikel 13
Fast tillägg
Utom när den utstationerade nationella expertens ursprungsort
ligger mindre än 50 km från arbetsorten skall denne i förekommande fall beviljas ett fast tillägg som motsvarar skillnaden
mellan, å ena sidan, den årliga bruttolönen (med avdrag för
familjebidrag) som den ursprungliga arbetsgivaren betalar, ökad
med det traktamente som betalas ut till honom av generalsekretariatet och, å andra sidan, den grundlön som en tjänsteman i
lönegrad A 8 löneklass 1 eller i lönegrad B 5 löneklass 1 har,
beroende på vilken tjänstekategori experten jämförs med.
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C. E r s ä t t n i n g f ö r k o s t n a d e r

Artikel 14

Resekostnader

1.
En utstationerad nationell expert som inte flyttat sitt
personliga bohag från ursprungsorten till arbetsorten har för
egen del rätt till en månatlig betalning med ett belopp som
motsvarar kostnaden för en resa tur och retur mellan arbetsorten och ursprungsorten. Betalning skall ske i slutet av varje
månad eller på den sista tjänstgöringsdagen om tjänstgöringen
inte omfattar hela månaden. Beloppet skall bestämmas schablonmässigt på grundval av kostnaden för resa med tåg i första
klass om avståndet inte överstiger 500 km. Om avståndet
överstiger 500 km eller om den normala färdvägen omfattar
en resa över hav, skall beloppet bestämmas på grundval av
kostnaden för en resa med flyg i ekonomiklass till lågpris (den
lägsta taxa som tillämpas av de nationella flygbolag som
trafikerar ursprungs- och arbetsorten).

2.
Den taxa som utgör grund för hur beloppet bestäms skall
vara den som gällde vid generalsekretariatets resebyrå den 1
januari under innevarande år. Denna taxa skall revideras den 1
juli för de destinationer där kostnadsökningen har varit större
än 5 % sedan den 1 januari. Om arbete inte har utförts hela
månaden, skall beloppet beräknas proportionellt i förhållande
till antalet arbetade dagar.

3.
En utstationerad nationell expert som har flyttat sitt
personliga bohag från ursprungsorten till arbetsorten har varje
år rätt till en schablonmässig ersättning för resekostnader tur
och retur från arbetsorten till ursprungsorten för sig själv, sin
maka/make samt underhållsberättigade barn i enlighet med de
bestämmelser och villkor som gäller vid generalsekretariatet.

4.
En utstationerad nationell expert har rätt till ersättning
för sina resekostnader i enlighet med de bestämmelser och
villkor som gäller vid generalsekretariatet.
a) För egen del:
— I samband med att utstationeringen inleds, från
ursprungsorten till arbetsorten.
— I samband med att utstationeringen upphör, från arbetsorten till ursprungsorten.
b) För maka/make och underhållsberättigade barn:
— I samband med flyttning från ursprungsorten till arbetsorten.
— I samband med att utstationeringen upphör, från arbetsorten till ursprungsorten.
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5.
Vid tillämpningen av detta beslut skall ursprungsorten
anses vara den ort där den utstationerade nationella experten
arbetade för sin ursprungliga arbetsgivare före utstationering.
Arbetsorten är den ort där den avdelning till vilken han är
knuten är belägen. Namnen på dessa olika orter skall anges i
den skriftväxling som avses i artikel 18.2.
6.
I den skriftväxling som avses i artikel 18.2 kan det dock
föreskrivas att resekostnaderna inte skall ersättas av generalsekretariatet.

Artikel 15
Flyttningskostnader
1.
En utstationerad nationell expert som är tvungen att
bosätta sig på arbetsorten kan flytta sitt personliga bohag
senast sex månader efter det att han tillträtt sin tjänst, om
utstationeringens förväntade varaktighet är minst ett år och om
ursprungsorten ligger minst 50 km från arbetsorten.
2.
En utstationerad nationell expert skall få flyttningskostnaderna för sitt personliga bohag ersatta enligt de bestämmelser
och villkor som gäller vid generalsekretariatet.
3.
När utstationeringen upphör skall flyttningen ske senast
tre månader därefter.
4.
I den skriftväxling som avses i artikel 18.2 kan det föreskrivas att flyttningskostnaderna inte skall ersättas av generalsekretariatet.

Artikel 16
Tjänsteresor – kostnader i samband med tjänsteresor
1.
Utstationerade nationella experter kan sändas på tjänsteresa i enlighet med artikel 3.
2.
Kostnader i samband med tjänsteresor skall avräknas
enligt de bestämmelser och villkor som gäller vid generalsekretariatet för ersättning till tjänstemän för kostnader i samband
med tjänsteresor.

Artikel 17
Anpassning av löneförmåner
1.
De löneförmåner som en utstationerad nationell expert
omfattas av kan inte ändras under utstationeringen.
2.
Det fasta tillägg som avses i artikel 13 skall dock anpassas
en gång om året utan retroaktiv verkan med hänsyn till grundlöneutvecklingen för gemenskapernas tjänstemän.
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KAPITEL V

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH BUDGETBESTÄMMELSER

Artikel 18
Budgetanslag och avtal
1.
De kostnader som följer av nationella experters utstationering skall debiteras post 1113 i rådets budget.
2.
Utstationeringen bestäms genom skriftväxling mellan
generalsekreteraren/den höge representanten och den berörda
medlemsstatens ständige representant eller arbetsgivaren, när
det gäller en internationell organisation. I skriftväxlingen skall
anges namnen på de personer som är bemyndigade att utfärda
närmare föreskrifter om utstationeringen inom ramen för detta
beslut. En skrivelse som förlänger, avbryter eller avslutar utstationeringen skall även sändas av generalsekreteraren/den höge
representanten. En utstationerad nationell expert skall den
första utstationeringsdagen anmäla sig vid den behöriga avdelningen vid generaldirektoratet för administration och protokoll
för fullgörande av administrativa formaliteter för tillträdet.
Inträde i tjänst skall ske den första dagen i månaden.
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Artikel 19

Verkställighet av utbetalningar
Utbetalningar skall göras i euro av den behöriga avdelningen
vid generaldirektoratet för administration och protokoll till ett
bankkonto som öppnats hos ett bankinstitut i Belgien.
Artikel 20
Kostnader för infrastruktur
De kostnader som syftar till att ge nationella experter tillfredsställande arbetsförhållanden i samband med utstationeringen
(lokaler, inventarier, utrustning m.m.) skall debiteras anslagen
till den operativa verksamheten.
Artikel 21
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Artikel 22
Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.
Utfärdat i Bryssel den 22 december 2000.
På rådets vägnar
C. PIERRET

Ordförande
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 22 december 2000
om ett samordnat inspektionsprogram för gemenskapen för år 2001 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt
ursprung inklusive frukt och grönsaker följs
[delgivet med nr K(2000) 4096]
(Text av betydelse för EES)

(2001/42/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA
REKOMMENDATION

(3)

Kommissionen bör successivt sträva efter ett system som
gör det möjligt att beräkna det faktiska intaget av
bekämpningsmedel via kosten i enlighet med andra
stycket i artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och andra
stycket i artikel 4.3 i direktiv 90/642/EEG. För att underlätta undersökningen av om sådana beräkningar kan
göras bör uppgifter om övervakningen av bekämpningsmedelsrester i ett antal livsmedel som utgör huvudbeståndsdel i den europeiska kosthållningen finnas tillgängliga. Med tanke på tillgängliga resurser för övervakningen av bekämpningsmedelsrester på nationell nivå
kan medlemsstaterna endast analysera prov på 10
produkter varje år inom ett samordnat inspektionsprogram. Användningen av bekämpningsmedel ändras
under löpande programperioder på fem år. Varje
bekämpningsmedel bör i allmänhet övervakas i 20–30
livsmedel i en rad provserier som sträcker sig över tre år.

(4)

Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som
rekommenderas för 2001 kommer att göra det möjligt
att använda uppgifterna angående bekämpningsmedlen
acefat, benomyl-gruppen, klorpyrifos, iprodion och
metamidofos för beräkningar av det faktiska intaget via
kosten, eftersom dessa föreningar (grupp A i bilaga I A)
redan övervakats under perioden 1996–2000. Fortsatt
övervakning gör det lättare att fastställa förändringar av
bekämpningsmedlens förekomst.

(5)

Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som
rekommenderas för perioden 2001–2004 kommer att
göra det möjligt att använda uppgifterna angående
bekämpningsmedlen diazinon, metalaxyl, metidation,
tiabendazol och triazofos för beräkningar av det faktiska
intaget via kosten, eftersom dessa föreningar (grupp B i
bilaga I A) redan övervakats under perioden 1997–2000.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli
1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/58/EG (2), särskilt artikel 7.2 b i detta,
med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27
november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung
inklusive frukt och grönsaker (3), senast ändrat genom direktiv
2000/58/EG, särskilt artikel 4.2 b i detta, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 7.2 b i direktiv 86/362/EEG och artikel
4.2 b i direktiv 90/642/EEG skall kommissionen före
den 31 december varje år förelägga Ständiga kommittén
för växtskydd en rekommendation om ett samordnat
inspektionsprogram för gemenskapen för att säkerställa
att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som
fastställs i bilaga II till nämnda direktiv följs.

(2)

De erfarenheter som kommissionen och medlemsstaterna har av att fastställa, genomföra och rapportera om
de tre tidigare årliga samordnade inspektionsprogrammen visar att fleråriga program verkar vara mest
effektiva och praktiska. Denna rekommendation bör
innehålla ramarna för framtida inspektionsprogram.
Enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr
645/2000 (4) får kommissionens rekommendationer
omfatta perioder på mellan ett och fem år.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

221, 7.8.1986, s. 37.
244, 29.9.2000, s. 78.
350, 14.12.1990, s. 71.
78, 29.3.2000, s. 7.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som
rekommenderas för perioden 2001–2004 kommer att
göra det möjligt att använda uppgifterna angående
bekämpningsmedlen deltametrin, endosulfan, imazalil,
klorpyrifosmetyl, lambdacyhalotrin, maneb-gruppen,
mekarbam, permetrin, pirimifosmetyl och vinklozolin
för beräkningar av det faktiska intaget via kosten,
eftersom dessa föreningar (grupp C i bilaga I A) redan
övervakats under perioden 1998–2000.

Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som
rekommenderas för perioden 2000–2004 kommer att
göra det möjligt att använda uppgifterna angående
bekämpningsmedlen azinphos-methyl, kaptan, klortalonil, dichlofluanid, dikofol, dimetoat, folpet, malation,
omethoat, procymidon, propyzamid och azoxystrobin
för beräkningar av det faktiska intaget via kosten,
eftersom dessa föreningar (grupp D i bilaga I A),
förutom azoxystrobin, redan övervakats under perioden
1998–2000.

Övervakningen avseende disulfoton, forat, tiometon och
oxydemeton–methyl kan inte göras med hjälp av analytiska metoder för rutinmässig övervakning av olika
bekämpningsmedelsrester. När dessa restvärden antas
föreligga bör data samlas in i de medlemsstater där det
är mest sannolikt att bekämpningsmedelsresterna hittas.

Det behövs ett systematiskt statistiskt tillvägagångssätt
beträffande antalet prover som skall tas under de
samordnade inspektionerna. Ett sådant tillvägagångssätt
har upprättats av Codex Alimentarius-kommissionen (5).
På grundval av en binomialfördelning kan det beräknas
att undersökning av sammanlagt 459 prover ger 99 %
tillförlitlighet för påvisande av ett prov som innehåller
bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen om
1 % av produkterna av vegetabiliskt ursprung innehåller
bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen.
Därför bör minst 459 prover tas runt om i gemenskapen, och de bör fördelas mellan medlemsstaterna på
grundval av befolkningsmängd och antal konsumenter,
varvid minst tolv prover skall tas per produkt och år och
anges i bilaga I B.

Utkastet till riktlinjer för kvalitetskontrollen vid analys
av bekämpningsmedelsrester, diskuterades av medlemsstaternas experter i Oeiras i Portugal den 15–16
september 1997 och undergruppen för bekämpningsmedelsrester till arbetsgruppen för växtskydd tog del av
dem den 20–21 november 1997. Det råder enighet om
att utkastet till riktlinjer så långt som möjligt bör tilllämpas i medlemsstaternas analyslaboratorier och revideras utifrån de erfarenheter som görs. Riktlinjerna
diskuterades och reviderades av medlemsstaternas
experter i Aten, Grekland den 15–17 november 1999.
De reviderade riktlinjerna kommer att underställas Stän-

(5) Codex Alimentarius, rester av bekämpningsmedel i livsmedel, Rom
1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, s. 372.
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diga kommittén för växtskydd och kommer att offentliggöras av kommissionen (6).
(11)

I artikel 4.2 a i direktiv 90/642/EEG föreskrivs att
medlemsstaterna skall specificera de kriterier de tillämpat
när de utarbetat nationella inspektionsprogram i
samband med att de överlämnar information till
kommissionen om genomförandet av dessa under det
föregående året. Denna information skall omfatta de
kriterier som tillämpats vid fastställandet av hur många
prover som skall tas och analyser som skall utföras, de
rapporteringsnivåer som tillämpats och enligt vilka kriterier dessa har fastställts. Närmare uppgifter om ackreditering av de laboratorier som utför analyserna enligt
direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel (7) bör
anges.

(12)

Information om resultaten av inspektionsprogrammen
lämpar sig särskilt väl för elektronisk/datoriserad
behandling, lagring och överföring. Kommissionen har
utarbetat formateringar för uppgifter på diskett som kan
överföras från medlemsstaterna till kommissionen.
Medlemsstaterna bör därför kunna sända in sina
rapporter till kommissionen i standardformatet. Det är
effektivast om kommissionen utarbetar riktlinjer för den
vidare utvecklingen av ett sådant standardformat.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är
förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för
växtskydd.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA.

Artikel 1
Att provta och analysera de kombinationer av produkter och
bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I A på grundval
av det antal prov av varje produkt som tilldelas varje medlemsstat i bilaga I B och som i lämplig mån återspeglar medlemsstatens, gemenskapens och tredje lands marknadsandelar av
medlemsstatens marknad. För minst ett bekämpningsmedel
som eventuellt utgör en akut risk utförs en individuell analys av
enheterna i samlingsprovet: två prov med ett lämpligt antal
enheter tas, om möjligt produkter från en och samma producent; om bekämpningsmedlet påvisas i det första samlingsprovet skall enheterna i det andra provet analyseras var för sig.
Kombinationerna forat/potatis och/eller metidation/äpple
kommer 2001 att omfattas av denna bestämmelse.
Artikel 2
Att ta stickprov av produkter för analys av disulfoton, forat,
tiometon och oxydemeton-methyl i de länder där det är tillåtet
att använda dessa bekämpningsmedel för de produkterna, på
grundval av det antal prov av varje produkt som har tilldelats
varje enskild medlemsstat i bilaga I B.
(6) För närvarande offentliggjord i EGT L 128, 21.5.1999, s. 30; en reviderad version kommer att göras tillgänglig som dok. SANCO/3103/
2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).
7
( ) EGT L 290, 24.11.1993, s. 14.
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Artikel 3
Att senast den 31 augusti 2001 rapportera resultaten för den
del av den särskilda uppgiften som fördelats på år 2000 enligt
bilaga I A, med angivande av de analysmetoder som tillämpats
och de rapporteringsnivåer som uppnåtts, i enlighet med kvalitetskontrollförfarandena i Kvalitetskontroll vid analys av
bekämpningsmedelsrester (8), i ett format – inbegripet elektroniskt – enligt Vägledning till medlemsstaterna med avseende på
genomförandet av kommissionens rekommendationer om
gemenskapens samordnade inspektionsprogram (9).

Artikel 4

16.1.2001

2) Uppgifter om kvalitetskontrollen vid laboratorierna och
särskilt uppgifter angående tillämpningen av riktlinjerna för
kvalitetskontrollen vid analys av bekämpningsmedelsrester
(Kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester)
som de inte har kunnat tillämpa eller där det har uppstått
svårigheter vid tillämpningen.
3) Uppgifter om ackreditering enligt artikel 3 i direktiv 93/
99/EEG för de laboratorier som utför analyserna (däribland
typ av ackreditering, ackrediteringsorgan och kopia av
ackrediteringsbeslutet).
4) Uppgifter om de kvalifikationstester och ringprov laboratoriet har deltagit i.
Artikel 5

Att senast den 31 augusti 2001 till kommissionen och övriga
medlemsstater överlämna all den information som krävs enligt
artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och artikel 4.3 i direktiv
90/642/EEG om 2000 års inspektioner för att säkerställa,
åtminstone genom stickprov, att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs varvid bland annat följande skall anges:

Det planerade nationella programmet för övervakning av de
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs genom
direktiven 90/642/EEG och 86/362/EEG för 2002 skall senast
den 30 september 2001 lämnas till kommissionen.

1) Resultaten av de nationella programmen för bekämpningsmedel som är förtecknade i bilaga II till direktiven 86/
362/EEG och 90/642/EEG i förhållande till de harmoniserade gränsvärdena och, i de fall sådana ännu inte har fastställts på gemenskapsnivå, i förhållande till gällande nationella gränsvärden.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2000.

(8) Se fotnot 6.
(9) EGT L 128, 21.5.1999, s. 48.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I A
Kombinationer av bekämpningsmedel/produkt som skall övervakas inom den särskilda uppgiften enligt artikel 1
i rekommendationen

Bekämpningsmedelsrest som
skall analyseras

År (1)
2001

2002

2003

2004

Acefat

(a)

(b)

(c)

(d)

Benomyl-gruppen

(a)

(b)

(c)

(d)

Klorpyrifos

(a)

(b)

(c)

(d)

Iprodion

(a)

(b)

(c)

(d)

Metamidofos

(a)

(b)

(c)

(d)

Diazinon

(a)

(b)

(c)

(d)

Metalaxyl

(a)

(b)

(c)

(d)

Metidation

(a)

(b)

(c)

(d)

Tiabendazol

(a)

(b)

(c)

(d)

Triazofos

(a)

(b)

(c)

(d)

Klorpyrifosmetyl

(a)

(b)

(c)

(d)

Deltametrin

(a)

(b)

(c)

(d)

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

(d)

Imazalil

(a)

(b)

(c)

(d)

Lambda-cyhalotrin

(a)

(b)

(c)

(d)

Maneb-gruppen

(a)

(b)

(c)

(d)

Mekarbam

(a)

(b)

(c)

(d)

Permetrin

(a)

(b)

(c)

(d)

Pirimifosmetyl

(a)

(b)

(c)

(d)

Vinklozolin

(a)

(b)

(c)

(d)

Azinfosmetyl

(a)

(b)

(c)

(d)

Kaptan

(a)

(b)

(c)

(d)

Klorotalonil

(a)

(b)

(c)

(d)

GRUPP A

GRUPP B

GRUPP C

GRUPP D
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År (1)
2001

2002

2003

2004

Diklofluanid

(a)

(b)

(c)

(d)

Dikofol

(a)

(b)

(c)

(d)

Dimetoat

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

Disulfoton
Folpet

(a)

(b)

(c)

(d)

Malation

(a)

(b)

(c)

(d)

Ometoat

(a)

(b)

(c)

(d)

Oxidemetonmetyl

(b)

(c)

(d)

Forat

(b)

(c)

(d)

Procymidon

(a)

(b)

(c)

(d)

Propyzamid

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

Aldikarb

(b)

(c)

(d)

Bromopropylat

(b)

(c)

(d)

Cypermetrin

(b)

(c)

(d)

Metiokarb

(b)

(c)

(d)

Metomyl

(b)

(c)

(d)

Monokrotofos

(b)

(c)

(d)

Paration

(b)

(c)

(d)

Tolylfluanid

(b)

(c)

(d)

Tiometon
Azoxystrobin

(a)

GRUPP E

(1)
(a)
(b)
(c)
(d)

Uppgifterna för åren 2002, 2003 och 2004 beror på de program som kommer att rekommenderas för dessa år.
Äpplen, tomater, sallad, jordgubbar, druvor.
Päron, bananer, bönor (färska eller frysta), potatis, morötter, apelsiner, mandariner, persikor/nektariner, spenat.
Blomkål, paprika, vete, melon, ris, gurka huvudkål, ärter (frysta eller färska, utan baljor).
Äpplen, havre, tomater, sallad, druvor, jordgubbar, purjolök, lök, apelsinjuice, äppeljuice, råg, auberginer.
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BILAGA I B
Antal prov av varje produkt som skall tas av varje medlemsstat inom det samordnade inspektionsprogrammet
för gemenskapen för år 2001
B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Summa

12

12

93

12

45

66

12

65

12

17

12

12

12

12

66

460

BILAGA II
Samordnade inspektionsprogram för åren 1996 till 2004 med beräknad upptagningsperiod och omfattning

Övervakade
produktgrupper

År

Beräknad
upptagningsperiod

Beräknad omfattning av
upptagningen av
bekämpningsmedel

1996

z

A

1997

y

A, B

1998

x

A, B, C

1999

w

A, B, C

2000

v

A, B, C

2001

z

A, B, C, D

1996–2000

A

2002

y+x

A, B, C, D, E

1997–2001

A, B

2003

w+v

A, B, C, D, E

1999–2002

A, B, C

2004

z+u

A, B, C, D, E

2001–2003

A, B, C, D

2002–2004

A, B, C, D, E

2005
z
y
x
w
v
u

Övervakade
bekämpningsmedelsgrupper
(Bilaga I A)

Äpplen, jordgubbar, vindruvor, tomater, sallat.
Mandariner, päron, bananer, bönor, potatis.
Apelsiner, persikor, morötter, spenat.
Blomkål, paprika, vete, melon.
Ris, gurka, huvudkål, ärtor.
Lök, purjolök, apelsinsaft, äppelsaft, råg.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 september 2000
om ändring av beslut 1999/395/EG om statligt stöd som de spanska myndigheterna beviljat SNIACE
SA, beläget i Torrelavega, Kantabrien
[delgivet med nr K(2000) 2741]
(Endast den spanska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2001/43/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskaperna, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

B. EG-domstolens dom av den 29 april 1999 i mål
C-342/96, Spanien mot kommissionen (4),
gällande statligt stöd som Spanien beviljat till
Tubacex (nedan kallat Tubacexdomen)
(4)

Den 29 april 1999 avkunnade EG-domstolen sin dom i
målet C-342/96, Spanien mot kommissionen, angående
statligt stöd som Spanien beviljat till Tubacex.
Domstolen ogiltigförklarade kommissionens beslut 97/
21/EKSG, EG (5) där kommissionen förklarat att stödet
till Tubacex, skuldomläggningsavtalet mellan Tubacex
och socialförsäkringsmyndigheten samt återbetalningsavtalet mellan Tubacex och Fogasa utgjorde oförenligt
stöd, såtillvida som räntesatsen låg under marknadsräntorna.

(5)

I sitt utslag drog EG-domstolen slutsatsen att Fogasa inte
beviljar lån till konkurs eller krisdrabbade företag, men
tillmötesgår alla berättigade ansökningar från arbetstagare genom att betala ut kontanta medel och sedan
kräva tillbaka dessa från företagen. Dessutom kan Fogasa
ingå återbetalningsavtal som innebär att skuldbeloppet
kan läggas om eller delas upp.

(6)

På samma sätt kan socialförsäkringskassan avtala om
omläggning eller uppdelning av betalning av skulder
avseende sociala avgifter.

(7)

Domstolen konstaterade att staten i dessa återbetalningsoch skuldomläggningsavtal inte agerat som en offentlig
investerare vars agerande skall jämföras med en privat
investerares, som placerar sitt kapital i vinstsyfte, utan
som en offentlig borgenär som i likhet med en enskild
borgenär, försöker återfå de belopp som han har att
utkräva.

(8)

Den normalt tillämpliga räntan på denna typ av fordringar skall gottgöra borgenären för den skada som
uppstått p.g.a. gäldenärens dröjsmål att fullgöra sin återbetalningsskyldighet, d.v.s. dröjsmålsränta. I fall räntesatsen för dröjsmålsräntan på skulder till offentliga
borgenärer är lägre än den som används för skulder till
enskilda borgenärer, skall den sistnämnda räntesatsen
gälla.

(9)

På grundval av ovanstående argument ogiltigförklarade
domstolen beslut 97/21/EKSG, EG i den mån som åtgärderna förklarades vara oförenliga med EG-fördraget.

efter att i enlighet med nämnda artikel ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och
av följande skäl:

I. BAKGRUND

A. Kommissionens beslut 1999/395/EG (2)
(1)

(2)

(3)

Genom sitt beslut att inleda ett förfarande i enlighet med
artikel 88.2 i fördraget med avseende på vissa åtgärder
som vidtagits till förmån för Sociedad National de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA (3), (nedan
SNIACE) uttryckte kommissionen tvivel om att återbetalningsavtalet mellan SMACE och lönegarantifonden
Fogasa samt skuldomläggningsavtalet mellan SNIACE
och socialförsäkringsmyndigheten, bland andra åtgärder,
utgör tillåtet statligt stöd i den mening som avses i
artikel 87.1 i fördraget.
I sitt beslut 1999/395/EG drog kommissionen slutsatsen
att behandlingen av SNIACE:s skulder genom ovannämnda avtal inte överensstämde med rådande marknadsvillkor såtillvida att räntesatsen låg under marknadsräntorna. Följaktligen fastslogs i beslutet att de nämnda
avtalen var oförenliga med den gemensamma marknaden.
Spanien överklagade beslut 1999/395/EG till EGdomstolen genom en framställan som inkom till
domstolens kansli den 24 december 1998 (mål
C-479/98). Beslutet överklagades även av stödmottagaren, SNIACE, till förstainstansrätten genom en framställan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24
augusti 1999 (mål T-190/99). Båda målen är för närvarande under behandling.

(1) EGT C 110, 15.4.2000, s. 33.
(2) EGT L 149, 16.6.1999, s. 40.
(3) EGT C 49, 14.2.1998, s. 2.

(4) REG 1999, s. I-2459.
(5) EGT L 8, 11.1.1997, s. 14.
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II. FÖRFARANDE

(10)

Efter att ha omprövat sitt beslut 1999/395/EG mot
bakgrund av Tubacexdomen beslöt kommissionen att
inleda ett förfarande i enlighet med artikel 88.2 i
fördraget. Ärendet registrerades under nr C5/2000.

(11)

Kommissionen underrättade den spanska regeringen om
sitt beslut i en skrivelse daterad den 16 februari 2000
(SG(2000) D/101521).

(12)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (6).
Kommissionen uppmanade berörda parter att lämna
sina synpunkter på omprövningen av åtgärderna med
anledning av Tubacexdomen samt följaktligen på det
planerade partiella upphävandet av beslut 1999/395/EG.

(17)

Vidare erinrar de spanska myndigheterna om att medan
en privat borgenär med gäldenären kan enas om vilken
räntesats som helst är socialförsäkringsmyndigheterna
bundna av artikel 20 i den allmänna socialförsäkringslagen (7), där det stadgas att den lagliga räntesatsen skall
tillämpas i skuldomläggningsavtal.

(18)

Kommissionen anser i sitt beslut om att inleda ett förfarande att jämförelsen mellan villkor som ingår i de
privata borgenärernas uppgörelse i oktober 1996 och
villkoren i skuldomläggningsavtalet mellan socialförsäkringsmyndigheten och SNIACE eventuellt inte är en
korrekt tillämpning av ”privatborgenärskriteriet” såsom
detta definierats av domstolen. I detta avseende menade
de spanska myndigheterna att offentliga borgenärers
omständigheter till följd av den offentliga förvaltningens
rättsliga begränsningar inte alls kan vara desamma som
privata borgenärers. Dock betonar de att det oaktat
skilda omständigheter bör noteras att avtalen mellan
socialförsäkringsmyndigheten och SNIACE samt avtalen
mellan Fogasa och SNIACE var mindre generösa än de
som uppnåtts i de privata borgenärernas uppgörelse.

(19)

Slutligen upprepade de spanska myndigheterna de
åsikter som uttryckts under förfarandet som ledde fram
till beslut 1999/395/EG.

III. SYNPUNKTER FRÅN ANDRA BERÖRDA PARTER

Några synpunkter har inte inkommit från berörda
parter.
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IV. KOMMENTARER FRÅN SPANIEN
(13)

I en skrivelse registrerad den 19 april 2000 under
nummer A/33374 besvarade den spanska regeringen
den skrivelse från kommissionen som inleder förfarandet. Huvudpunkterna är följande.

(14)

De spanska myndigheterna instämde inte i kommissionens beslut om att inleda ett formellt granskningsförfarande eftersom landet anser att denna undersökning inte
behövdes för att delvis upphäva beslut 1999/395/EG.

(15)

När det gäller skuldomläggningsavtalet mellan SNIACE
och socialförsäkringsmyndigheten ansluter sig de
spanska myndigheterna inte till kommissionens åsikt att
vid ”förlikningsavtal som rör skuldomläggning av tidigare skulder eller som leder till detta, torde en borgenär
rent logiskt försöka få gäldenären att betala en räntesats
på fordringarna som är högre än den lagliga räntesatsen
och detta som en kompensation för att avstå från indrivning av skulden efter rättsprocess”. Tvärtemot påstår de
att till följd av företagets ekonomiska situation liksom
kostnader, förseningar och osäkerheten i samband med
rättsprocesser torde föra likningsavtal ofta leda till
enighet om en räntesats som är lägre än den lagstadgade
räntesatsen.

(16)

Sålunda återupprepar de spanska myndigheterna sina
argument om att beviljandet av uppskov med tillämpningen av lagstadgade räntesatser på ett bättre sätt
skyddar socialförsäkringssystemets intressen i samband
med skuldindrivning än någon annan form av åtgärd
som en privat borgenär skulle kunna ha vidtagit.

(6) Se fotnot 1.

V. BEDÖMNING AV STÖDET

(20)

Kommissionen måste avgöra huruvida något av de
inslag som ansågs vara oförenligt med den gemensamma
marknaden i artikel 1 i beslut 1999/395/EG utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i
fördraget. Om sådant stöd skulle befinnas föreligga
måste kommissionen avgöra huruvida det var förenligt
med den gemensamma marknaden.

(21)

Tubacexdomens faktiska och rättsliga förhållanden
liknar de som togs upp av Spanien inför EG-domstolen i
mål C-479/98 och av SNIACE inför förstainstansrätten i
mål T-190/99 mot beslut 1999/395/EG. Kommissionen
anser att de argument som anfördes av domstolen i
denna dom även gäller för avtalen mellan SNIACE och
Fogasa samt mellan SNIACE och socialförsäkringsmyndigheten som ansågs innefatta statligt stöd i beslut
1999/395/EG.

(22)

Först bör det konstateras att SNIACE redan omfattades
av en förefintlig lagstadgad skyldighet att återbetala de
löner som förskottsutbetalats av Fogasa samt att betala
sina skulder avseende sociala avgifter. Avtalen i fråga
medförde därför inte att SNIACE häftade i någon ny
skuld till myndigheterna. Sålunda agerade staten i
Fogasas återbetalningsavtal och socialförsäkringsmyndigheternas skuldomläggningsavtal inte som en offentlig
investerare vars agerande skall jämföras med en privat

(7) BOE 154, 20.6.1994, s. 20658.
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investerares, som placerar sitt kapital i vinstsyfte, utan
som en offentlig borgenär, som i likhet med enskilda
borgenärer, försöker återfå belopp som han har att
utkräva. Följaktligen måste kommissionen i sin bedömning av det omtvistade statliga stödet jämföra dröjsmålsräntesatsen på skulder till offentliga borgenärer med den
ränta som tas ut för skulderna till enskilda borgenärer
som agerar under liknande omständigheter.

(23)

(24)

(25)

(26)

Dock bör det noteras att de särskilda omständigheter
som gäller för gäldenärer och borgenärer sannolikt blir
problematiska då ett gemensamt tillämpligt agerade skall
fastställas för privata borgenärer som försöker återfå de
belopp som de har att utkräva. Följaktligen måste
kommissionen bygga sin bedömning på en analys av
privata borgenärers agerande från fall till fall.

I det specifika fallet med SNIACE beslutade de spanska
domstolarna om betalningsinställelse i mars 1993 sedan
företaget lämnat in en ansökan. Med stöd av sin rättighet
att avstå (8) deltog de offentliga borgenärerna inte i
uppgörelsen mellan fordringsägarna från i oktober 1996
inom ramen för avtalet om betalningsinställelse. Såsom
kommissionen konstaterade i beslutet att inleda förfarandet (9) skyddade de offentliga borgenärerna samtliga
sina fordringar genom att utnyttja sin rätt att avstå från
att delta i uppgörelsen.

parterna saknas, måste gäldenären återbetala skuldens
lagstadgade värde (valor legal) när återbetalningen görs.
Därför skulle den lagstadgade räntesatsen vara den
högsta sats som en privat borgenär skulle kunna
förvänta sig att få om han driver in skulden med hjälp
av en rättslig process.
(28)

Som en följd av detta skulle privata borgenärer av sina
gäldenärer inte kunna få en räntesats på fordringarna
som är högre än den lagstadgade räntesatsen som ersättning för att avstå från en indrivning av skulden med
rättsliga medel.

(29)

Slutligen bör man understryka de särskilda omständigheter som rådde för SMACE vid tiden för skuldomläggningsavtalen med Fogasa och socialförsäkringsmyndigheten. Företaget hade varit i allvarliga ekonomiska
svårigheter som ledde till en inställelse av all återbetalning av skulder och allvarliga tvivel om dess framtida
existens. Såsom kommissionen konstaterade i sitt beslut
1999/935/EG agerade socialförsäkringsmyndigheten på
ett sätt som skulle maximera möjligheterna att få tillbaka
skulden genom att inte avancera till exekution, vilket
eventuellt hade tvingat fram en likvidation av företaget.

(30)

Mot bakgrund av det ovan anförda kan kommissionen
godta att Spanien, i detta särskilda fall, genom skuldomläggning och tillämpning av lagstadgad räntesats på
SMACE:s skulder försökte maximera indrivningen utan
att lida några ekonomiska förluster. Följaktligen agerade
Spanien som en hypotetisk privat borgenär skulle ha
agerat i samma position gentemot SNIACE.

De separata avtalen mellan Fogasa och SNIACE samt
mellan socialförsäkringsmyndigheten och SNIACE tillerkände inte SNIACE någon generösare behandling än den
som uppnåtts i den enskilda uppgörelsen med fordringsägarna.

Omständigheterna var dock inte desamma för de privata
borgenärerna som för offentliga borgenärer till följd av
deras status, de säkerheter som ställts samt de offentliga
institutionernas rätt att avstå från att delta i uppgörelsen.
Följaktligen anser kommissionen att en sådan jämförelse
i föreliggande fall inte är en korrekt tillämpning av
”privatborgenärskriteriet” såsom det definierats av
domstolen, vilket, som senare underströks i en dom av
den 29 juni 1999 i DMT-målet (C-256/97) (10), förutsätter att en offentlig borgenärs agerande bör jämföras
med en hypotetisk privat borgenär som, i den mån det
är möjligt, befinner sig i samma situation.

16.1.2001

SLUTSATS
(31)

Mot bakgrund av det ovan anförda leder omprövningen
av det stöd, som i beslut 1999/395/EG ansågs vara
oförenligt med den gemensamma marknaden, till slutsatsen att återbetalningsavtalen mellan Fogasa och
SNIACE samt skuldomläggningsavtalet mellan socialförsäkringsmyndigheten och SNIACE inte utgör statligt
stöd.

(32)

Följaktligen anser kommissionen det vara lämpligt att
ändra beslut 1999/395/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(27)

Kommissionen konstaterar att det i artikel 1108 i den
spanska civilrätten föreskrivs att den lagstadgade räntesatsen är den som är tillämplig för ersättning för skador
då gäldenären dröjer med betalningen och då någon
bestämd räntesats inte har fastställts. Därtill kommer att
det i artikel 312 i den spanska handelsrätten föreskrivs
att vid penninglån och då något särskilt avtal mellan

(8) Enligt den spanska lagstiftningen kan offentliga myndigheter som
socialförsäkringsmyndigheten avstå från att delta i sådana uppgörelser med fordringsägare.
9
( ) Se fotnot 3.
10
( ) REG 1999, s. I-3913.

Artikel l
Beslut 1999/395/EG ändras på följande sätt:
1. Första delen av artikel 1 fram till och med b) ersätts med:
”Nedan beskrivna statliga stöd som Spanien har vidtagit till
förmån för Sociedad National de Industrias y Aplicaciones de
Celulosa Española SA (SNIACE) utgör inte statligt stöd:
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a) Avtalet av den 8 mars 1996 (såsom det ändrats genom
avtal av den 7 maj 1996) mellan SNIACE och socialförsäkringsmyndigheten om omläggning av skulder med ett
kapital
på
2 903 381 848
spanska
pesetas
(17 449 676,34 euro), åter ändrat genom ett avtal av
den 30 september 1997 om omläggning av skulder med
ett kapital på 3 510 387 323 spanska pesetas
(21 097 852,72 euro).
b) Avtalen av den 5 november 1993 och den 31 oktober
1995 mellan SNIACE och lönegarantifonden Fogasa för
1 362 708 700 pesetas (8 190 044,23 euro) respektive
339 459 878 pesetas (2 040 194,96 euro).”
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2. Artikel 2 upphävs.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.
Utfärdat i Bryssel den 20 september 2000.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 december 2000
om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1
maj och 1 juni 2000 på löner till tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna som är placerade i
tredje länder
(2001/44/EG, EKSG, Euratom)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i
Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga
anställda vid gemenskaperna, fastställda genom förordning
(EEG, EKSG, Euratom) nr 259/68 (1), senast ändrad genom
förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2700/1999 (2), särskilt
artikel 13 andra stycket i bilaga X, och
av följande skäl:
I enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till
tjänsteföreskrifterna har rådet genom förordning (EG,
EKSG, Euratom) nr 1967/2000 (3) fastställt de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 januari
2000 skall tillämpas på löner till de tjänstemän som är
placerade i tredje länder och som betalas i det landets
valuta.

(1)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till
tjänsteföreskrifterna har kommissionen under de senaste
månaderna förberett antagande av ett antal sådana
korrigeringskoefficienter (4).

(2)

Mot bakgrund av de statistiska uppgifter som kommissionen haft tillgång till kan avvikelser i levnadsomkostnader konstateras i förhållande till när korrigerings-

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

56, 4.3.1968, s. 1.
327, 21.12.1999, s. 1.
235, 19.9.2000, s. 1.
233, 15.9.2000, s. 47.

koefficienter senast fastställdes. I vissa tredje länder överstiger dessa avvikelser 5 % efter att hänsyn tagits till
korrigeringskoefficient och växelkurs. Därför bör vissa
korrigeringskoefficienter med verkan från den 1 februari,
1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2000 fastställas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
De korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från den 1
februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2000 på löner som
betalas ut i det lands valuta där personen är placerad förtecknas
i bilagan.
Växelkurserna för beräkningen av dessa ersättningar är de som
gällde vid genomförandet av Europeiska gemenskapernas
allmänna budget månaden före den som avses i första stycket.
Utfärdat i Bryssel den 28 december 2000.
På kommissionens vägnar
Michaele SCHREYER

Ledamot av kommissionen
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

BILAGA

Anställningsort

Bulgarien

Korrigeringskoefficienter
februari 2000

68,9

Centralafrikanska republiken

109,4

Ekvatorialguinea

86,6

Georgien

93,9

Guyana

63,1

Libanon

99,6

Mali

85,1

Rumänien

51,0

Salomonöarna

87,6

São Tomé och Príncipe

80,1

Slovenien

77,1

Sudan

37,0

Swaziland

49,6

Syrien

97,6

Tonga

84,5

Ukraina

118,0

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter
mars 2000

Angola

76,8

Kap Verde

81,3

Moçambique

99,0

Turkiet

93,4

Zimbabwe

43,1

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter
april 2000

Burkina Faso

75,0

Mexiko

81,3

Tchad

95,6

Venezuela

122,4

L 11/51

L 11/52
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Anställningsort

Korrigeringskoefficienter
maj 2000

Angola

86,0

Costa Rica

96,1

Förbundsrepubliken Jugoslavien

61,1

Haiti

89,2

Madagaskar

56,2

Malawi

31,1

Rumänien

54,2

Surinam

80,1

Turkiet

96,8

Zimbabwe

48,6

Anställningsort

Korrigeringskoefficienter
juni 2000

Colombia

81,2

Guinea

92,1

Nicaragua

99,8
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