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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 215/2001
av den 29 januari 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2791/1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall
tillämpas i det område som avses i konventionen om multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

(3)

Rådets förordning (EG) nr 2791/1999 bör därför ändras
i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förslag (1),

Artikel 1

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

Förordning (EG) nr 2791/1999 ändras på följande sätt:

av följande skäl:

1. Fotnoterna till artikel 6.3 och artiklarna 8, 10 och 11 skall
utgå.

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2791/19991 (3) föreskrivs
det i artikel 30 att vissa artiklar skall fortsätta att tilllämpas på ad hoc-basis till och med den 31 december
2000 och att kommissionen senast den 30 september
2000 skall lägga fram förslag om antagande av en slutgiltig ordning.

(2)

I väntan på ett förslag om antagande av en slutgiltig
ordning bör det föreskrivas att tillämpningen på ad hocbasis av artikel 6.3 och artiklarna 8, 10 och 11 skall
förlängas till och med den 31 december 2002.

2. I artikel 30 skall datumet den ”31 december 2000” ersättas
med den ”31 december 2002” (2 gånger) och datumet den
”30 september 2000” ersättas med den ”30 september
2002”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft tjugonde dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2001.
På rådets vägnar
M. WINBERG

Ordförande

(1) Förslag av den 31 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).
(2) Yttrandet avgivet den 17 januari 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) EGT L 337, 30.12.1999, s. 1.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 216/2001
av den 29 januari 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 404/93 om den gemensamma organisationen av marknaden för
bananer
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

som förvaltas i enlighet med rekommendationerna från
organet för lösning av tvister. En första bastullkvot har
öppnats för upp till 2 200 000 ton till en tullsats på 75
euro som WTO konsoliderat. En andra kvot motsvarar
den tilläggstullkvot på 353 000 ton som öppnats för att
balansera den ökade konsumtionen till följd av att
gemenskapen utvidgades 1995, med tillämpning av
samma sats. För att garantera att gemenskapen får tillräcklig försörjning, bör en tredje, autonom, tullkvot
öppnas på 850 000 ton, för alla ursprungsländer. Inom
ramen för denna tredje tullkvot bör det föreskrivas en
möjlighet att enligt ett lämpligt förfarande minska den
tillämpliga tullsatsen för att möjliggöra en effektiv
import av bananer med ursprung i tredje land, vilka inte
åtnjuter den förmånstull som beviljas bananer med
ursprung i AVS-länderna.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Många och intensiva kontakter har ägt rum med leverantörsländerna liksom med andra berörda parter för att få
slut på de tvister som pågår med anledning av det
importsystem som upprättades genom förordning (EEG)
nr 404/93 (4) och för att ta hänsyn till slutsatserna från
den särskilda grupp som inrättats inom ramen för
Världshandelsorganisationens system för lösning av
tvister.
En analys av alla yttranden som lagts fram för kommissionen har lett till bedömningen att det på medellång
sikt bör upprättas ett importsystem grundat på tillämpningen av en tull med lämplig tullsats och tillämpningen
av en förmånstull för import från AVS-länderna för att
dels få de bästa garantier för att förverkliga målen för
den gemensamma organisationen av marknaden när det
gäller gemenskapens produktion och konsumenternas
efterfrågan, dels iaktta de internationella handelsbestämmelserna, för att förhindra nya tvister.
Ett sådant system bör dock inrättas genom förhandlingar
med gemenskapens partner enligt Världshandelsorganisationens (WTO) förfaranden, särskilt artikel XXVIII i
Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). Resultatet av
dessa förhandlingar skall föreläggas rådet för godkännande; rådet skall även i enlighet med fördragets bestämmelser fastställa den tillämpliga tullsatsen i den gemensamma tulltaxan.

(4)

Fram till dess att detta system träder i kraft bör gemenskapens försörjning ske inom ramen för flera tullkvoter,
som är öppna för import från alla ursprungsländer, och

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

EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 28.
Yttrandet avgivet den 13.12.2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 140, 18.5.2000, s. 6.
EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1257/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

(5)

Med tanke på de avtalsenliga åtaganden gentemot AVSländerna och med tanke på att det är nödvändigt att
garantera dem rimliga konkurrensvillkor, bör tillämpningen av import av bananer med ursprung i de länder
som åtnjuter en förmånstull på 300 euro per ton göra
det möjligt att behålla handelsflödet i fråga. Detta leder
främst till en tullfri import inom ramen för de tre första
tullkvoterna.

(6)

Kommissionen bör bemyndigas att inleda förhandlingar
med de leverantörsländer som har ett väsentligt intresse
av att försörja gemenskapens marknad för att försöka
förhandla fram en fördelning av de första två tullkvoterna. Kommissionen bör också ges befogenhet att
besluta om föreskrifter för förvaltning av de tullkvoter
som inrättas genom denna förordning.

(7)

Det bör beslutas om föreskrifter som gör det möjligt att
ändra tilläggstullkvoten på 353 000 ton för att ta
hänsyn till den ökning av konsumtionen i gemenskapen
som konstaterats inom ramen för försörjningsbalansen.
Det bör också föreskrivas om en mekanism som gör det
möjligt att vidta särskilda åtgärder för att kunna möta
exceptionella omständigheter som skulle kunna påverka
försörjningen av gemenskapens marknad.

(8)

Förordning (EEG) nr 404/93 bör därför ändras.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 404/93 skall ändras på följande sätt:
1. Artiklarna 16–20 skall ersättas med följande:
”Artikel 16
1.
Artiklarna 16–20 skall tillämpas på import av färska
produkter med KN-nummer ex 0803 00 19 fram till dess
att en gemensam tullsats träder i kraft för dessa produkter,
senast den 1 januari 2006, som upprättats enligt förfarandet
i artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).
2.
Fram till dess att den sats som avses i punkt 1 träder i
kraft skall import av de färska produkter som avses i punkt
1 ske inom ramen för de tullkvoter som öppnats genom
artikel 18.
Artikel 17
I den mån det är nödvändigt skall det vid import av bananer
till gemenskapen uppvisas en importlicens, vilken skall
utfärdas av medlemsstaterna till den som begär detta,
oavsett var denne är etablerad i gemenskapen, dock med
förbehåll för de särskilda tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 18 och 19.
Importlicensen skall gälla i hela gemenskapen. Om det inte
beviljas undantag i enlighet med förfarandet i artikel 27 får
licenserna utfärdas först när det ställts en säkerhet som
garanterar att åtagandet att importera enligt villkoren i
denna förordning under licensens giltighetstid fullföljs. Om
transaktionen inte sker under denna tid eller endast delvis
fullföljs skall säkerheten vara helt eller delvis förverkad,
förutom vid force majeure.
Artkel 18
1.
Från och med den 1 januari varje år skall följande
tullkvoter öppnas:
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har ett väsentligt intresse av bananleverans, fördela tullkvoterna A och B mellan leverantörsländerna.
2.
Import inom ramen för tullkvoterna A och B skall
beläggas med en tullavgift på 75 euro per ton.
3.
Import inom ramen för tullkvot C skall beläggas med
en tullavgift på 300 euro per ton.
Kommissionen kan minska den tullsats som fastställs i
första stycket under året i den mån det visar sig nödvändigt
för att säkerställa en möjlighet till effektiv import av
bananer med ursprung i tredje land som inte åtnjuter
förmånstullen i punkt 4.
Tillämpningsföreskrifterna för detta stycke skall fastställas
enligt det förfarande som avses i artikel 27.
4.
En förmånstull på 300 euro per ton skall tillämpas på
import med ursprung i AVS-länder inom ramen för tullkvoter samt utanför dessa.
5.
De tullbelopp som fastställs i denna artikel skall
konverteras till nationell valuta med hjälp av den kurs som
tillämpas för produkterna i fråga inom ramen för den
gemensamma tulltaxan.
6.
Den tilläggstullkvot som avses i punkt 1 b får ökas om
efterfrågan i gemenskapen ökar, på grundval av en försörjningsbalans, konsumtionen, import och export.
Både när balansen skall antas och när tullkvoten skall ökas
skall förfarandet i artikel 27 tillämpas.
7.
Om försörjningen av gemenskapsmarknaden påverkas
av exceptionella omständigheter som rör produktions- eller
importvillkoren skall kommissionen besluta om nödvändiga
särskilda åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 27.
I sådant fall får tilläggstullkvoten B anpassas på grundval av
den balans som avses i punkt 6. De särskilda åtgärderna får
utgöra ett undantag från de föreskrifter som fastställts i
enlighet med artikel 19.1. All diskriminering mellan olika
tredje länder skall undvikas.

a) En tullkvot på 2 200 000 ton nettovikt, kallad ’kvot A’.

8.
De bananer som återexporteras utanför gemenskapen
skall inte påföras motsvarande tullkvoter.

b) En tilläggstullkvot på 353 000 ton nettovikt, kallad ’kvot
B’.

Artikel 19

c) En autonom tullkvot på 850 000 ton nettovikt, kallad
’kvot C’.
Dessa tullkvoter skall öppnas för import av produkter med
ursprung i alla tredje länder.
Kommissionen bemyndigas att, på grundval av ett avtal med
de avtalsparter i Världshandelsorganisationen (WTO) som

1.
Tullkvoterna får förvaltas med tillämpning av den
metod som grundar sig på att hänsyn tas till traditionella
handelsmönster (enligt metoden ’nya/traditionella aktörer’)
eller på andra metoder.
2.
Oavsett vilken metod som valts skall denna ta hänsyn
till behovet av att bibehålla balansen i försörjningen av
gemenskapens marknad.
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Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för
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”— de kvantiteter gemenskapsbananer, bananer med
ursprung i AVS-länderna och i andra tredje länder, som
saluförts på deras territorium,”
3. Bilagan skall utgå.

a) Förvaltningsföreskrifter för de tullkvoter som avses i
artikel 18.

Artikel 2

b) Bestämmelser om garantier rörande produktens art och
ursprung.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

c) De åtgärder som krävs för att iaktta de skyldigheter som
följer av de avtal som gemenskapen slutit i enlighet med
artikel 300 i fördraget.”
2. I artikel 29 skall den sjunde strecksatsen ersättas med
följande:

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2001. Emellertid
får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27 flytta
detta datum längst till den 1 juli 2001, om detta visar sig
nödvändigt för att genomföra ändringar i förvaltningen av
systemet med gemenskapstullkvoter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2001.
På rådets vägnar
M. WINBERG

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 217/2001
av den 1 februari 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 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 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 1 februari 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
999
052
624
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

103,1
48,8
75,9
95,9
196,9
146,4
115,0
66,9
91,0
42,0
53,6
42,1
68,5
51,5
106,4
106,4

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

73,8
105,1
75,5
79,7
47,1
76,2
60,4
57,8
59,1
88,4
90,9
124,0
79,8
95,8
189,0
111,1
100,1
133,4

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 218/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som
inlämnas i januari 2001 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom
ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien, ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

av följande skäl:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

De ansökningar om importlicenser som inlämnats för de
produkter som anges i förordning (EG) nr 2508/97 avser, när
det gäller vissa produkter, kvantiteter som är större än de
tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför fastställas koefficienter
för tilldelning när det gäller vissa kvantiteter för vilka ansökningar inlämnats för perioden 1 januari–30 juni 2001.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1670/2000 (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2508/97
av den 15 december 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen
och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien,
Rumänien och Slovenien, för ordningen i frihandelsavtalen
mellan gemenskapen och de baltiska länderna (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2856/2000 (4), särskilt artikel 4.4 i
denna, och

Artikel 1
Ansökningar om importlicenser som inlämnats för perioden 1
januari–30 juni 2001 enligt förordning (EG) nr 2508/97 skall,
per ursprungsland och produkt enligt de KN-nummer som
anges i bilagan, godkännas för de begärda kvantiteterna efter
justering med den angivna tilldelningskoefficienten.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
345,
332,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
16.12.1997, s. 31.
28.12.2000, s. 49.

Land

Polen

L 31/8

BILAGA

Tjeckiska republiken

Slovakien

Ungern

Rumänien

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10

0406

0406

löpnummer

09.4813

09.4814

09.4815

09.4611

09.4612

09.4613

09.4611

09.4612

09.4613

09.4731

09.4733

09.4758

Tilldelningskoefficient

0,0045

0,0045

0,0097

0,0045

0,0043

0,0097

0,0047

0,0043

0,0078

0,0072

0,0084

0,1939

Bulgarien

Slovenien

Estland

KN-nummer
och

0406

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0401 30

0402 10 19
0402 21 19

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0405 10 11
0405 10 19

ex 0406

ex 0406 10

löpnummer

09.4660

09.4086

09.4087

09.4088

09.4578

09.4546

09.4579

09.4580

09.4547

09.4581

09.4582

Tilldelningskoefficient

1,0000

0,0411

—

0,0219

0,0121

0,0044

—

0,0449

0,0045

0,0065

0,0231

Land

Lettland

Litauen

KN-nummer
och

0402 10 19
0402 21 19

0402 29

0405 10

0406

0402 10 19
0402 21 19

0402 99 11

0405 10 11
0405 10 19

0406

löpnummer

09.4549

09.4550

09.4551

09.4552

09.4554

09.4567

09.4556

09.4557

Tilldelningskoefficient

0,0048

—

0,0044

0,0048

0,0044

—

0,0044

0,0049

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 219/2001
av den 1 februari 2001
om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2826/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1104/
2000 av den 25 maj 2000 om en skyddsåtgärd som är tilllämplig vid import av vitlök med ursprung i Kina (3), särskilt
artikel 1.3 i denna, och
av följande skäl:
Enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1859/93 (4),
ändrad genom förordning (EG) nr 2872/2000 (5), skall
övergången till fri omsättning i gemenskapen av vitlök
som importeras från tredje länder omfattas av uppvisandet av en importlicens.

(1)

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1104/2000
begränsas utfärdandet av importlicenser för vitlök med
ursprung i Kina, och för ansökningar som inkommer
från och med den 29 maj 2000 till och med den 31 maj
2001, till en månatlig maximikvantitet.

(2)

(3)

Med hänsyn till de kriterier som fastställs i artikel 1.2 i
nämnda förordning och till redan utfärdade importlicenser överstiger de ansökta kvantiteterna den 29
januari 2001 den angivna maximikvantiteten i nämnda
förordning för februari 2001. Det bör därför fastställas i
vilken omfattning importlicenser kan utfärdas för dessa
ansökningar. Det finns därför anledning att avslå licensansökningar som inlämnas efter den 29 januari 2001
och före den 26 februari 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De importlicenser som varit föremål för ansökan enligt artikel
1 i förordning (EEG) nr 1859/93 från och med den 29 januari
2001 för vitlök som klassificeras enligt KN-nummer
0703 20 00 med ursprung i Kina, utfärdas för en kvantitet
motsvarande 0,4597 % av den ansökta kvantiteten, med
hänsyn tagen till de uppgifter som inkommit till kommissionen
den 31 januari 2001.
För ovannämnda produkter skall ansökningar om importlicenser som inlämnas efter den 29 januari 2001 och före den
26 februari 2001 avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

297,
328,
125,
170,
333,

21.11.1996, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
26.5.2000, s. 21.
13.7.1993, s. 10.
29.12.2000, s. 49.

L 31/10

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 220/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1701/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom vissa AVS-länder har inletts genom
kommissionens förordning (EG) nr 1701/2000 (5),
ändrad genom förordning (EG) nr 2019/2000 (6).

(1)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 26 januari till
och med den 1 februari 2001 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/2000 är det
högsta exportbidraget för vete fastställt till 13,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181,
193,
147,
313,
195,
241,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
1.8.2000, s. 18.
26.9.2000, s. 37.

2.2.2001

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 221/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 2014/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4), särskilt artikel 7 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till
vissa AVS-Stater har inletts genom kommissionens
förordning (EG) nr 2014/2000 (5).

(2)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 26 januari till
och med den 1 februari 2001 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2014/2000 är det
högsta exportbidraget för vete fastställt till 15,50 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 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,
147,
313,
241,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
26.9.2000, s. 23.

L 31/12

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 222/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 2317/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1666/2000 (2),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till alla
tredje länder med undantag av Förenta staterna och
Kanada har inletts genom kommissionens förordning
(EG) nr 2317/2000 (5).

(1)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 26 januari till
och med den 1 februari 2001 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2317/2000 är det
högsta exportbidraget för korn fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 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,
147,
313,
267,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
20.10.2000, s. 23.

2.2.2001

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 223/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1740/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4), särskilt artikel 7 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla
tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1740/2000 (5).

(2)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 26 januari till
och med den 1 februari 2001 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1740/2000 är det
högsta exportbidraget för råg fastställt till 40,95 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 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,
147,
313,
199,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
5.8.2000, s. 3.

L 31/14
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 224/2001
av den 1 februari 2001
om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 2097/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(2)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 2097/2000 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att inte
fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att
ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

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

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 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2513/98 (4),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2097/
2000 av den 3 oktober 2000 om en särskild interventionsåtgärd för spannmål i Finland och Sverige (5), särskilt artikel 8 i
denna, och
av följande skäl:
En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som
producerats i Finland och Sverige för export från Finland
eller Sverige till alla tredje länder har inletts genom
förordning (EG) nr 2097/2000.

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 26 januari till och
med den 1 februari 2001 inom ramen för den anbudsinfordran
för exportbidrag för havre som avses i förordning (EG) nr
2097/2000 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 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,
147,
313,
249,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
4.10.2000, s. 15.

2.2.2001

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 225/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det
malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr
1766/92. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med
hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95.

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), särskilt artikel 13.8 i denna, och
av följande skäl:
Artikel 13.8 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då
ansökan om exportlicens lämnas in, justerat i förhållande till det tröskelpris som gäller under den månad då
exporten sker, på begäran måste tillämpas för export
som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid.
I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på
exportbidraget.

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av
den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av
exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall
vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2513/98 (4), är

(2)

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste
korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till
denna förordning.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 13.4 i förordning
(EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
193,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.

L 31/16
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 februari 2001 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på
exportbidraget för malt
(EUR/t)
Produktnummer

Destination

Nuvarande
2

Period 1
3

Period 2
4

Period 3
5

Period 4
6

Period 5
7

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Produktnummer

Destination

Period 6
8

Period 7
9

Period 8
10

Period 9
11

Period 10
12

Period 11
1

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243,
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 226/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda
krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden
mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste
korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till
denna förordning.

(6)

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

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), särskilt artikel 13.8 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

Artikel 13.8 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då
ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste
tillämpas för export som sker under exportlicensens
giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tilllämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av
den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av
exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall
vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2513/98 (4), är
det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de
produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr
1766/92. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med
hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a–c i förordning
(EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som
anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
193,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 februari 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas
på exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande
2

Period 1
3

Period 2
4

Period 3
5

Period 4
6

Period 5
7

Period 6
8

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

—
—
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
—
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
0,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
—
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
0,00
—
–2,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
0,00
—
–3,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
—
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
0,00
—
–4,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

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

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

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 227/2001
av den 1 februari 2001
om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.2 i denna, och

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på
destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och
särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden
medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp
som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

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

av följande skäl:
Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1
i den förordningen och priserna för dessa produkter
inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(1)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa
närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr
1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål
och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på
marknaden för spannmål (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2513/98 (4).

(2)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och
råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter
spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b
och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag av malt,
och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 februari 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
193,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 februari 2001 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för
mjöl och krossgryn av vete eller råg
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

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

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
21,25
19,50
18,00
16,75
15,75
—
—
56,25
44,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/84/EG
av den 19 januari 2001
om bestämmelser beträffande sommartid
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(7)

Eftersom en fullständig harmonisering av sommartiden i
syfte att underlätta transporter och kommunikationer
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå
kan gemenskapen vidta åtgärden i överensstämmelse
med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget.
Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå dessa mål.

(8)

Av geografiska skäl bör de gemensamma bestämmelserna om sommartid inte gälla för medlemsstaternas
utomeuropeiska territorier.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets åttonde direktiv
97/44/EG av den 22 juli 1997 om bestämmelser beträffande sommartid (4) infördes för åren 1998, 1999, 2000
och 2001 ett gemensamt datum och klockslag för
sommartidens början och upphörande i samtliga
medlemsstater.
Eftersom medlemsstaterna tillämpar bestämmelser om
sommartid är det viktigt för den inre marknadens funktion att även fortsättningsvis ett gemensamt datum och
klockslag för sommartidens början och upphörande fastställs för hela gemenskapen.
Medlemsstaterna anser att det är lämpligast att
sommartid gäller från slutet av mars fram till slutet av
oktober. Denna period bör därför behållas.
För att vissa sektorer skall fungera väl krävs en stabil och
långsiktig tidsplanering; detta gäller inte enbart transport- och kommunikationssektorerna utan även andra
sektorer inom näringslivet. Det är därför nödvändigt att
anta bestämmelser om sommartiden vilka gäller under
en ospecificerad tid. I artikel 4 i direktiv 97/44/EG föreskrivs att Europaparlamentet och rådet före den 1
januari 2001 skall anta bestämmelser om det system
som skall gälla från och med 2002.
Av tydlighets- och nogrannhetsskäl bör en tidsplan över
sommartidens början och upphörande offentliggöras
vart femte år för de fem efterföljande åren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I detta direktiv avses med sommartid den del av året under
vilken klockan ställs fram med 60 minuter jämfört med resten
av året.
Artikel 2
Från och med 2002 skall sommartiden i alla medlemsstater
börja klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time,
GMT) den sista söndagen i mars.
Artikel 3
Från och med 2002 skall sommartiden i alla medlemsstater
upphöra klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time,
GMT) den sista söndagen i oktober.
Artikel 4
Kommissionen skall för första gången vid offentliggörandet av
detta direktiv och därefter vart femte år offentliggöra ett
meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (5), som
innehåller en tidsplan som anger när sommartiden skall börja
och upphöra under de följande fem åren.
Artikel 5

Tillämpningen av detta direktiv bör dessutom följas upp
genom en rapport som kommissionen skall överlämna
till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och
sociala kommittén om hur dessa bestämmelser påverkar
de berörda sektorerna. Rapporten bör baseras på
uppgifter som i god tid tillhandahålls av medlemsstaterna, så att rapporten kan färdigställas inom den fastställda tidsfristen.

Kommissionen skall senast den 31 december 2007 överlämna
en rapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och
sociala kommittén om hur bestämmelserna i detta direktiv
påverkar de berörda sektorerna.

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 136.
(2) Yttrandet avgivet den 29 november 2000 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) Europaparlamentets yttrande av den 12 december 2000 (ännu ej
offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 20 december 2000.
(4) EGT L 206, 1.8.1997, s. 62.

Kommissionen skall vid behov lägga fram lämpliga förslag i
enlighet med slutsatserna i den rapport som avses i föregående
stycke.

(6)

Rapporten skall upprättas på grundval av uppgifter som
medlemsstaterna har överlämnat till kommissionen senast den
30 april 2007.

(5) EGT C 35, 2.2.2001.
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Artikel 6

Artikel 8

Detta direktiv gäller inte för medlemsstaternas utomeuropeiska
territorier.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Artikel 9

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den
31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen
om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

B. RINGHOLM

Ordförande

Ordförande

