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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 425/2001
av den 2 mars 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 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 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 2 mars 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
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
400
512
528
720
999

110,4
47,4
94,4
113,7
91,5
120,7
120,7
106,6
86,0
96,3
66,1
45,4
48,7
52,7
53,2
58,6
58,6
97,1
84,7
81,4
93,6
102,3
92,2
120,3
101,4
96,6
79,7
97,8
78,4
78,7
54,6
77,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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 426/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den tjugotredje anbudsinfordran som
görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt
artikel 10 i denna, och

(2)

På grundval av de anbud som mottagits bör det högsta
uppköpspriset fastställas till nedan angivna nivå.

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
I artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/
1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller
interventionsåtgärder på marknaden för smör och
grädde (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 213/
2001 (4), fastställs att mot bakgrund av de anbud som
mottagits för varje anbudsinfordran skall ett maximalt
uppköpspris fastställas på grundval av de gällande inter-

(1)

ventionspriserna, eller också får beslut fattas om att
anbudsförfarandet inte skall fullföljas.

För den tjugotredje anbudsinfordran som görs inom ramen för
den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr
2771/1999 och för vilken inlämningstiden för anbud utgick
den 27 februari 2001 skall det högsta uppköpspriset fastställas
till 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
333, 24.12.1999, s. 11.
37, 7.2.2001, s. 1.

L 63/4
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 427/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och
koncentrerat smör för den 70:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

grädde, smör och koncentrerat smör som kan varieras
enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i
smöret och iblandningsförfarandet, eller också skall det
fattas beslut om att inget kontrakt skall tilldelas med
avseende på en anbudsinfordran. Förädlingssäkerhetens
eller -säkerheternas belopp bör bestämmas i enlighet
med detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/
97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör
till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde,
smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (3) senast ändrad genom förordning (EG) nr 635/
2000 (4), använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter smör som de
innehar och beviljande av stöd för grädde, smör och
koncentrerat smör. I artikel 18 i den förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud som inlämnas för
varje enskild anbudsinfordran skall bestämmas ett lägsta
försäljningspris för smör och ett högsta stödbelopp för

(1)

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 70:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/
97, skall det lägsta försäljningspriset och det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas
enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
350, 20.12.1997, s. 3.
76, 25.3.2000, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 2 mars 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och
högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 70:e enskilda anbudsinfordran som utförs
inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Smör ≥ 82 %

95

91

—

91

Smör < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

—

—

40

38

Smör

105

—

—

—

Koncentrerat smör

129

—

129

—

—

—

44

—

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör
≥ 82 %

Förädlingssäkerhet

Högsta
stödbelopp

Koncentrerat smör
Grädde

Förädlingssäkerhet

B

Grädde
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 428/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 242:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr
429/90
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(2)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det
högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges
nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas
enligt detta.

(3)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/
90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom
anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett
för direkt förbrukning inom gemenskapen (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 124/1999 (4)
använder interventionsorganen stående anbudsinfordran
för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i
ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av
de anbud som inkommit i samband med en särskild
anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst
96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt
skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 242:a särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 429/90 skall det högsta stödbeloppet och beloppet på säkerheten för slutanvändningen fastställas på följande sätt:
— högsta stödbeloppet:
— säkerheten för slutanvändningen:

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
45, 21.2.1990, s. 8.
16, 21.1.1999, s. 19.

117 EUR/100 kg,
129 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 429/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den tjugosjätte enskilda
anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EG) nr 2799/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning
(EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till
foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 213/2001 (4),
har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de
innehar.

(1)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett
lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de
anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta
något anbud; beloppet på säkerheten för förädling bör
bestämmas med beaktande av skillnaden mellan mark-

(2)

nadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.
(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det
lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som
anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas
enligt detta.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den tjugosjätte enskilda anbudsinfordran som görs inom
ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning
(EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken
inlämningstiden för anbuden utgick den 27 februari 2001,
fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:
— Lägsta försäljningspris:
— Säkerheten för förädling:
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
340, 31.12.1999, s. 3.
37, 7.2.2001, s. 1.

144,03 EUR/100 kg,
133,00 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 430/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention
för det 262:a delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt
förordningarna (EEG) nr 1627/89 och (EG) nr 284/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Med tanke på att de erbjudna kvantiteterna för närvarande överstiger de kvantiteter som skulle kunna köpas
upp bör en nedsättningskoefficient fastställas för dessa
kvantiteter, i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG)
nr 562/2000.

(5)

Genom artikel 7 i förordning (EG) nr 2734/2000
öppnas en offentlig intervention för slaktkroppar eller
halva slaktkroppar av magra nötkreatur med fastställande av bestämmelser som kompletterar de som
fastställts för intervention av andra produkter. De prisskillnader som noterats inom denna ram leder till att det
skall fastställas olika nivåer för högsta uppköpspris i
Spanien jämfört med andra medlemsstater.

(6)

Med tanke på händelseutvecklingen bör denna förordning omedelbart träda i kraft.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 47.8 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 av den
15 mars 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för
offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (2),
ändrad genom förordning (EG) nr 2734/2000 (3), fastställs normer för offentliga interventionsuppköp. Enligt
den förordningen har ett anbudsförfarande öppnats
genom artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr
1627/89 av den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött
genom anbudsinfordran (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 376/2001 (5) samt genom artikel 1 i
kommissionens förordning (EG) nr 284/2001 av den 9
februari 2001 om inledande av intervention i enlighet
med artikel 47.5 i förordning (EG) nr 1254/1999 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 562/2000 fastställs att
ett högsta uppköpspris för kvalitet R3 skall fastställas för
varje delanbudsförfarande, med hänsyn till de anbud
som mottagits. Enligt artikel 36 i samma förordning
skall endast de anbud antas som högst motsvarar det
högsta priset, men som inte överstiger det genomsnittliga marknadspris som noterats i en medlemsstat eller
region ökat med beloppet i artikel 6.2 i förordning (EG)
nr 2734/2000.
Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
262:a delanbudsförfarandet, i enlighet med artikel 47.8 i
förordning (EG) nr 1254/1999, och med beaktande av
kraven på ett rimligt marknadsstöd samt säsongsfluktuationerna avseende slakt och priser, bör ett högsta
uppköpspris fastställas liksom de kvantiteter som kan
godkännas för intervention.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 68, 16.3.2000, s. 22.
(3) EGT L 316, 15.12.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 371/2001 (EGT L 55, 26.2.2001, s. 44).
(4) EGT L 159, 10.6.1989, s. 36.
5
( ) EGT L 55, 26.2.2001, s. 49.
(6) EGT L 41, 10.2.2001, s. 24.

För det 262:a delanbudsförfarandet som öppnas genom förordningarna (EEG) nr 1627/89 och (EG) nr 284/2001 gäller
följande:
a) För kategori A:
i) I de medlemsstater eller i områden i medlemsstaterna
som uppfyller villkoren i artikel 47.2 i förordning (EG)
nr 1254/1999:
— Högsta uppköpspris fastställs till 226,00 euro/
100 kg slaktkroppar eller halva slaktkroppar av
kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar och halva slaktkroppar
som tas emot fastställs till 34 057 ton.
— De kvantiteter som erbjuds till ett pris av minst 223
euro skall beräknas med en koefficient på 75 %, i
enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 562/
2000.
— De kvantiteter som erbjuds till ett pris av minst 223
euro skall beräknas med en koefficient på 40 %, i
enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr
562/2000.
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ii) I de medlemsstater eller i områden i medlemsstaterna
som uppfyller villkoren i artikel 47.5 i förordning (EG)
nr 1254/1999:

c) För de slaktkroppar eller halva slaktkroppar av magra
nötkreatur som avses i artikel 7 i förordning (EG) nr
2734/2000:

— Högsta uppköpspris fastställs till 188,6 euro/100 kg
slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar och halva slaktkroppar
som tas emot fastställs till 10 ton.

— Högsta uppköpspris fastställs till 361 euro/100 kg slaktkroppar eller halva slaktkroppar som säljs i Spanien och
till 381 euro/100 kg slaktkroppar eller halva slaktkroppar som säljs i de andra medlemsstaterna.
— Högsta kvantitet slaktkroppar och halva slaktkroppar
fastställs till 415 ton.

b) För kategori C:
— Högsta uppköpspris fastställs till 220 euro/100 kg slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar och halva slaktkroppar
som tas emot fastställs till 130 ton.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 431/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

farandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

(4)

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

av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2281/
2000 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsför-

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 23 februari till och med den 1 mars 2001
fastställas till 219,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2281/2000.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 7.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 432/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2282/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

(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 (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2282/
2000 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i
Europa, skall på grundval av anbud som lämnats in från och
med den 23 februari till och med den 1 mars 2001 fastställas
till 221,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2282/2000.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 10.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 433/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2283/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

(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 (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2283/
2000 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5) och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 23
februari till och med den 1 mars 2001, fastställas till 238,00
euro/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 2283/2000.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 434/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2284/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

(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 (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2284/
2000 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5), och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris enligt
KN-nummer 1006 30 67 avsett för vissa tredje länder, skall på
grundval av anbud som lämnats in från och med den 23
februari till och med den 1 mars 2001 fastställas till
314,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses
i förordning (EG) nr 2284/2000.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
260, 14.10.2000, s. 16.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS BESLUT nr 435/2001/EKSG
av den 2 mars 2001
om ändring av beslut nr 2277/96/EKSG om skydd mot dumpad import från länder som inte är
medlemmar i Europeiska kol- och stålgemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 74 i detta, och
av följande skäl:
I kommissionens beslut nr 2277/96/EKSG (1), ändrat
genom beslut nr 1000/1999/EKSG (2), anges gemensamma bestämmelser om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska koloch stålgemenskapen.

(1)

I artikel 2.7 a i beslut nr 2277/96/EKSG fastställs att i
fråga om import från länder som inte har marknadsekonomi, och särskilt sådana länder som anges i en fotnot
till den punkten, skall normalvärdet bestämmas bland
annat på grundval av priset eller det konstruerade värdet
i ett jämförbart tredje land med marknadsekonomi.

(2)

I artikel 2.7 b i beslut nr 2277/96/EKSG fastställs det
vidare att i fråga om import från Ryska federationen och
Folkrepubliken Kina skall normalvärdet bestämmas i
enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på
länder med marknadsekonomi i de fall det kan visas att
marknadsekonomiska förhållanden råder för en eller
flera tillverkare som omfattas av undersökningen vad
gäller produktion och försäljning av den berörda likadana produkten.

(3)

(4)

Reformprocessen i Ukraina, Vietnam och Kazakstan har
i grunden förändrat dessa länders ekonomier och har lett
till etablering av företag för vilka marknadsekonomiska
förhållanden råder. Dessa tre länder har till följd av detta
avlägsnat sig från de ekonomiska förhållanden som låg
till grund för att tillämpa metoden med jämförbart land.

(5)

Europeiska gemenskapens antidumpningsbestämmelser
enligt rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2238/2000 (4), beaktar nu de förändrade ekonomiska
förhållandena i Ukraina, Vietnam och Kazakstan. Enligt
förordning (EG) nr 384/96 bör nu samma behandling
beviljas för import från länder som är medlemmar i
Världshandelsorganisationen (WTO) den dag då den
relevanta antidumpningsundersökningen inleds.
Följaktligen bör de relevanta bestämmelserna i beslut nr
2277/96/EKSG snarast anpassas till bestämmelserna i
förordning (EG) nr 384/96 i syfte att säkerställa en

(6)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

308, 29.11.1996, s. 11.
122, 12.5.1999, s. 35.
56, 6.3.1996, s. 1.
257, 11.10.2000, s. 2.

enhetlig tillämpning av de antidumpningsbestämmelser
som anges i EG-fördraget respektive EKSG-fördraget.
Beslut nr 2277/96/EKSG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 2.7 i beslut nr 2277/96/EKSG skall ändras på följande
sätt:
1) Fotnoten i punkt a första stycket skall ersättas med följande:
”(*) Detta inbegriper Albanien, Armenien, Azerbajdzjan,
Georgien, Kirgizistan, Moldova, Mongoliet, Nordkorea,
Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Vitryssland.”
2) Punkt b skall ersättas med följande:
”b) I fråga om antidumpningsundersökningar rörande
import från Ryska federationen, Folkrepubliken Kina,
Ukraina, Vietnam, Kazakstan och alla andra länder som
inte är marknadsekonomier men som är medlemmar i
Världshandelsorganisationen (WTO) den dag då undersökningen inleds, skall normalvärdet bestämmas i
enlighet med punkterna 1–6, om det på grundval av
korrekt underbyggda ansökningar från en eller flera tillverkare som omfattas av undersökningen och i enlighet
med de kriterier och förfaranden som anges i punkt c
visas att marknadsekonomiska förhållanden råder för
tillverkaren eller tillverkarna i samband med produktion
och försäljning av den berörda likadana produkten. Om
så inte är fallet skall de regler som anges i punkt a
tillämpas.”

Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas på alla antidumpningsundersökningar som inleds efter det att detta beslut har trätt i kraft.
I fråga om import från länder som inte har marknadsekonomi
och som blir medlemmar i WTO efter det att detta beslut har
trätt i kraft, skall beslutet tillämpas på alla antidumpningsundersökningar avseende produkter med ursprung i dessa länder
som inleds efter den dag länderna i fråga har anslutits till WTO.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 436/2001
av den 2 mars 2001
om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

På flera språk är det nödvändigt att korrigera namnet på
produkten ”basisk slagg” så att det gäller samma
produkt. Produkten togs inte med i den portugisiska
versionen av kommissionens förordning (EG) nr 2381/
91 (3), i vilken avdelning A i bilaga II fastställdes. Därför
måste detta korrigeras.

(4)

Erfarenheterna av användning av kalk från sockerindustrin i ekologisk odling har visat att det är lämpligt att
tillåta detta bruk att fortgå efter den 31 mars 2002.

(5)

Många beredningar baserade på pyrethriner utvunna ur
Chrysanthemum cinerariaefolium innehåller piperonylbutoxid som synergist. Det är därför lämpligt att skärpa
villkoren för användning av dessa blandningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrrandet från den kommitté som avses i
artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den
24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter
och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2020/
2000 (2), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med förfarandet i artikel 7.4 i förordning
(EEG) nr 2092/91 har vissa medlemsstater sedan 1997
översänt uppgifter i syfte att få till stånd en ändring av
vissa bestämmelser i bilaga II.
Komposterat hushållsavfall och komposterat vegetabiliskt material är produkter som före antagandet av
förordning (EEG) nr 2092/91 allmänt användes i
enlighet med vedertagna regler för ekologisk odling
inom gemenskapen; dessa produkter är för närvarande
också tillgängliga efter annan fermentering än vanlig
kompostering, i synnerhet anaerob fermentering för
produktion av biogas. För dessa produkter bör ändringarna införas snabbt med tanke på den förestående
odlingssäsongen, när de i enlighet med de begränsningar
som fastställs i bilaga I avdelning A i förordningen skulle
kunna användas till gödning. Anaerobisk fermentering
för produktion av biogas är en process som i princip är
förenlig med den ekologiska odlingens miljöskyddsmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet
med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall omedelbart tillämpas.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.
(2) EGT L 241, 26.9.2000, s. 39.

(3) EGT L 255, 1.10.1994, s. 84.
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BILAGA
Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:
1. Under rubriken ”A. GÖDSELMEDEL OCH MARKBEREDNINGSMEDEL” skall följande ändringar göras:
a) I tabellen skall bestämmelserna om införandet av kompost av hushållsavfall ersättas med följande:
Namn

”Komposterat eller fermenterat hushållsavfall

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion
Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall
Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlingssystem som godtagits av medlemsstaten
Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:
kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink:
200; kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): 0 (*)
Behovet konstaterat av kontrollorgan eller kontrollmyndighet
Endast under en period som löper ut den 31 mars
2002

(*) Detektionsgräns.”

b) I tabellen skall bestämmelserna om införande av kompost av vegetabiliskt material ersättas med följande:
Namn

”Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Produkt från blandning av vegetabiliska material som
komposterats eller genomgått fermentering för biogasproduktion
Behovet konstaterat av kontrollorgan eller kontrollmyndighet.”

c) I den danska, tyska, grekiska, nederländska, svenska respektive finska versionen av tabellen skall följande namn
ersättas:
— på danska skall namnet ”Thomasslagger” ersättas med ”Jernværksslagger”,
— på tyska skall namnet ”Thomasphosphat” ersättas med ”Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung”,
— på grekiska skall namnet ”Σκωρίες αποφωσφατώσεως (σκωρίες του Θωµά)” ersättas med ”Σκωρίες αποφωσφατώσεως”,
— på nederländska skall namnet ”Thomasslakkenmeel” ersättas med ”Metaalslakken”,
— på finska skall namnet ”Tuomaskuona” ersättas med ”Kuona”,
— på svenska skall namnet ”Basisk slagg (Thomasslagg)” ersättas med ”Basisk slagg”.
d) i den portugisiska versionen skall följande produkt införas efter ”Fosfato de aluminio e calcio”:
Namn

”Escorias de desfosforação

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo”
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e) I tabellen skall bestämmelserna om införande av kalk från sockerindustrin ersättas med följande:
Namn

”Kalk från sockerindustrin

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Behovet konstaterat av kontrollorgan eller kontrollmyndighet”

2. I del B ”Bekämpningsmedel” skall tabellen ”1. Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung” ändras på följande
sätt:
Införandet av ”Pyrethriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium” skall ersättas av följande:
Namn

”Pyrethriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Insektsmedel
Behovet konstaterat av kontrollorgan eller kontrollmyndighet”

3.3.2001

3.3.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 437/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande för februari månad 2001 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall
utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

de belopp som skall utgå som ersättning från och med
den 1 januari 1999, efter införandet av detta datum av
en agromonetär ordning för euron, bör särskilda växelkurser endast fastställas mellan euron och de nationella
valutorna i de medlemsstater som inte har infört den
gemensamma valutan.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaderna för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om införande av en agromonetär ordning
för euron (3),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 1713/
93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna på sockerområdet (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/1999 (5), särskilt
artikel 1.3 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1713/93 föreskrivs att
det belopp som enligt artikel 8 i förordning (EG) nr
2038/1999 skall utgå som ersättning för lagringskostnader skall omräknas till nationell valuta med hjälp av
en särskild jordbruksomräkningskurs, vilken skall vara
lika med den tidsproportionellt beräknade genomsnittliga jordbruksomräkningskurs som gällt under lagringsmånaden. Denna särskilda jordbruksomräkningskurs
måste fastställas varje månad för föregående månad. För

(1)

(2)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att den
särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som
ersättning för kostnaderna för lagring av socker måste
fastställas för februari 2001 i de olika nationella valutorna i enlighet med bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den särskilda jordbruksväxelkurs som skall användas för de
olika nationella valutorna för omräkning av det belopp som
skall utgå som ersättning för de lagringskostnader som avses i
artikel 8 i förordning (EG) nr 2038/1999 skall fastställas för
februari månad 2001 på det sätt som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.
Den skall tillämpas från och med den 1 februari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

252,
175,
349,
159,
195,

25.9.1999, s. 1.
14.7.2000, s. 59.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 2 mars 2001 om fastställande för februari månad 2001 av den särskilda
växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker
Särskilda växelkurser

1 EUR =

7,46289
8,96633
0,63346

danska kronor
svenska kronor
pund sterling
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2001
av den 2 mars 2001
om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltningsoch kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kommissionen som förvaltningsmyndigheterna behöver
för att uppfylla de krav på förvaltning, övervakning och
utvärdering som ställs i den förordningen. Det är
nödvändigt att fastställa vad dessa uppgifter skall
omfatta liksom formatet på och överföringssättet för
datafilerna när uppgifter lämnas i elektronisk form i
enlighet med artikel 18.3 e i förordningen. Kommissionen bör garantera att datoriserade och andra
uppgifter förblir konfidentiella och säkra.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den
21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (1), särskilt artikel 53.2 i denna,
(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 2064/97 av den 15
oktober 1997 om fastställande av närmare bestämmelser
för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 4253/
88 i fråga om medlemsstaternas finansiella kontroll av
verksamhet som samfinansieras av strukturfonderna (2),
ändrad genom förordning (EG) nr 2406/98 (3), bör
ersättas. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 2064/97
bör emellertid fortsätta att tillämpas på stöd som beviljats för programperioden 1994–1999 enligt rådets
förordning (EEG) nr 2052/88 (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3193/94 (5).

(7)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av
bestämmelserna om övervakning på platsen av statliga
stöd i enlighet med artikel 22 i rådets förordning (EG) nr
659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (6).

(8)

Den här förordningen bör inte påverka tillämpningen av
bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EG) nr
2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller
och inspektioner på platsen som kommissionen utför
för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (7).

(9)

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr
1681/94 av den 11 juli 1994 om oriktigheter och återvinning av belopp som felaktigt har utbetalats i samband
med finansieringen av strukturpolitiken och om organisationen av ett informationssystem på detta område (8)
gäller stöd som beviljats enligt förordning (EG) nr 1260/
1999 med stöd av artikel 54 andra stycket och artikel
38.1 e i den förordningen.

(10)

Denna förordning bör tillämpas i enlighet med subsidiaritetsprincipen som anges i artikel 8.3 i förordning (EG)
nr 1260/1999 och utan att det påverkar de institutionella, rättsliga och finansiella system i den berörda
medlemsstaten som avses i artikel 34.1 sista stycket i
den förordningen.

efter samråd med kommittén enligt artikel 147 i fördraget,
efter samråd med Kommittén för jordbrukets struktur och
landsbygdens utveckling,
efter samråd med Kommittén för fiskets och vattenbrukets
struktur, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs
att medlemsstaterna skall vidta ett antal åtgärder för att
se till att gemenskapens medel används effektivt och
korrekt och i överensstämmelse med principerna för en
sund ekonomisk förvaltning.
Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna ger tillräcklig vägledning för hur den utbetalande myndighet
och den förvaltningsmyndighet som anges i artikel 32
och artikel 34 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall
fungera i sina olika uppgifter.

(3)

I artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999 åläggs
medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen för
att det skall kunna säkerställas att de har väl fungerande
förvaltnings- och kontrollsystem och för att på alla sätt
underlätta kommissionens kontroller, inklusive stickprovskontroller.

(4)

I syfte att harmonisera normerna för attestering av
utgifter för vilka det begärs utbetalningar från fonderna i
enlighet med artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr
1260/1999 bör det fastställas vilket innehåll sådana attester skall ha, och typen av och kvaliteten på de uppgifter
som dessa attester grundar sig på bör anges närmare.

(5)

För att kommissionen skall kunna utföra kontrollerna
enligt artikel 38.2 i förordning (EG) nr 1260/1999, bör
medlemsstaterna på begäran lämna de uppgifter till

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

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

290, 23.10.1997, s. 1.
298, 7.11.1998, s. 15.
185, 15.7.1988, s. 9.
337, 24.12.1994, s. 11.
83, 27.3.1999, s. 1.
292, 15.11.1996, s. 2.
178, 12.7.1994, s. 43.
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De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för utveckling och
omställning av regioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
Tillämpningsområde

Artikel 1
I denna förordning fastställs genomförandebestämmelser till
förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och
kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna och som förvaltas av medlemsstaterna.
KAPITEL II
Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att förvaltningsmyndigheterna och de utbetalande myndigheterna samt de förmedlande organen får tillräcklig vägledning beträffande de förvaltnings- och kontrollsystem som behövs för att garantera en
sund ekonomisk förvaltning av strukturfonderna i överensstämmelse med allmänt vedertagna normer och principer, och
särskilt för att se till att alla ansökningar om stöd från gemenskapen är korrekta, att de följer reglerna och att de kan anses
stödberättigande.
2.
I denna förordning avses med förmedlande organ alla
offentliga eller privata organ eller avdelningar som handlar på
förvaltningsmyndigheternas eller de utbetalande myndigheternas ansvar eller utför uppgifter på dessas vägnar i förhållande till slutliga stödmottagare eller organ eller företag som
utför insatser eller projekt (nedan kallade insatser).
Artikel 3
Förvaltnings- och kontrollsystemen för förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter samt förmedlande organ
skall med beaktande av den förvaltade stödvolymen tillgodose
följande:
a) En tydlig definition, en tydlig fördelning och, i den mån
sund ekonomisk praxis så kräver, en lämplig uppdelning av
funktioner inom den berörda organisationen.
b) Effektiva system för att garantera att funktioner utförs på ett
tillfredsställande sätt.
c) Att förmedlande organ rapporterar till den ansvariga
myndigheten om hur de fullgör sina skyldigheter och om
vilka medel de har använt för detta.
Artikel 4
Förvaltnings- och kontrollsystem skall omfatta förfaranden för
att kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats och att det rör sig om faktiska utgifter samt att säker-

3.3.2001

ställa efterlevnaden av villkoren i relevanta kommissionsbeslut
enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1260/1999, samt tillämpliga nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser,
särskilt om utgifternas berättigande till stöd från strukturfonderna under den aktuella stödformen, offentlig upphandling,
statligt stöd (även reglerna för kumulering av stöd), miljöskydd
och likaberättigande.
Förfarandena skall kräva att kontroller av enskilda insatser på
platsen registreras. Registren skall innehålla uppgift om det
utförda arbetet, resultatet av kontrollerna och de åtgärder som
vidtagits i fråga om avvikelser. Om någon fysisk eller administrativ kontroll inte är uttömmande utan genomförts på grundval
av ett urval av insatser, skall registren identifiera utvalda
insatser och beskriva urvalsmetoden.

Artikel 5
1.
För varje stödform skall medlemsstaterna senast tre
månader efter det att stödformen godkänts eller efter det att
den här förordningen trätt i kraft, beroende på vilken av dessa
frister som infaller senast, underrätta kommissionen om
förvaltningsmyndigheternas, de utbetalande myndigheternas
samt de förmedlande organens organisatoriska uppbyggnad, de
förvaltnings- och kontrollsystem som införts vid dessa myndigheter och organ, samt om förbättringar som planeras i enlighet
med den vägledning som avses i artikel 2.1.
2.
Underrättelsen skall för varje förvaltningsmyndighet,
utbetalande myndighet och förmedlande organ innehålla
följande:
a) Vilka funktioner som myndigheten eller organet ålagts.
b) Hur dessa funktioner fördelats mellan eller inom olika
avdelningar, däri inbegripet fördelningen mellan förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten om de
ingår i samma organ.
c) Hur ansökningar om ersättning för utgifter tas emot,
kontrolleras, förklaras giltiga och godkänns, samt hur utbetalningar till stödmottagare godkänns, görs och bokförs.
d) Vilka bestämmelser som gäller för revisionen av förvaltnings- och kontrollsystemen.
3.
Om ett gemensamt system används för flera stödformer
får en beskrivning av de gemensamma systemet översändas.

Artikel 6
Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna förvissa
sig om att de förvaltnings- och kontrollsystem som beskrivs i
artikel 5 uppfyller kraven enligt förordning (EG) nr 1260/1999
och denna förordning, och skall tillkännage eventuella hinder
som de innebär för insynen och öppenheten i kontrollerna av
fondernas verksamhet eller för kommissionens fullgörande av
sina skyldigheter enligt artikel 274 i fördraget. En översyn av
systemens funktionssätt skall göras med jämna mellanrum.
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Artikel 7
1.
I medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem skall
det finnas en tillfredsställande verifieringskedja.
2.
En verifieringskedja skall anses tillfredsställande om den
gör det möjligt
a) att kontrollera att de sammanlagda belopp som redovisats
till kommissionen överensstämmer med enskilda utgiftsposter och verifikationer på de olika administrativa nivåerna
och hos de slutliga stödmottagarna, inbegripet de organ
eller företag som utfört insatser, om de slutliga stödmottagarna inte är de som slutligen uppbär medlen,

L 63/23

återkrävs utan onödigt dröjsmål. Den utbetalande myndigheten
skall efter det att en otillåten utbetalning betalats tillbaka, återbetala denna tillsammans med erhållen dröjsmålsränta genom
att dra av berörda belopp i den utbetalande myndighetens nästa
utgiftsdeklaration och ansökan om utbetalning till kommissionen eller, om detta inte är tillräckligt, genom att göra en
återbetalning till gemenskapen. Den utbetalande myndigheten
skall varje år till kommissionen, som bilaga till den fjärde
kvartalsrapporten om återkrav enligt förordning (EG) nr 1681/
94, översända en redogörelse för de belopp som ännu inte efter
återkrav har betalats tillbaka vid den aktuella tidpunkten, fördelade på det år då förfarandena om återkrav inleddes.

KAPITEL III

b) att kontrollera hur de tillgängliga medlen från gemenskapen
och de nationella medlen fördelas och överförs.

Attestering av utgifter

I bilaga I finns en vägledande beskrivning av de informationskrav som en tillfredsställande verifieringskedja skall uppfylla.

Artikel 9

3.

Förvaltningsmyndigheten skall förvissa sig om följande:

a) Att det finns rutiner som garanterar att de dokument som
är relevanta för enskilda utgifter och stödutbetalningar
enligt stödformen och som krävs för en tillfredsställande
verifieringskedja förvaras i enlighet med kraven i artikel
38.6 i förordning (EG) nr 1260/1999 och bilaga I till denna
förordning.
b) Att det finns ett register över förvarande organ och organets
placering.
c) Att dessa dokument hålls tillgängliga för kontroll av
personer och organ som normalt har rätt att kontrollera
sådana dokument.
Med sådana personer och organ skall avses:
i) Den personal på förvaltningsmyndigheten, den utbetalande myndigheten och det förmedlande organet som
handlägger betalningsansökningar.
ii) De avdelningar som genomför revisioner av förvaltnings- och kontrollsystem.
iii) Den person eller avdelning inom den utbetalande
myndigheten som ansvarar för att attestera ansökningar
om löpande betalningar och slutbetalningar enligt
artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr 1260/1999,
samt den person eller avdelning som utfärdar den deklaration som avses i artikel 38.1 f.
iv) Bemyndigade tjänstemän från nationella revisionsorgan
och från Europeiska gemenskapen.
De får begära att utdrag ur eller kopior av de dokument eller
räkenskaper som avses i den här punkten överlämnas till dem.

Artikel 8
Förvaltningsmyndigheten eller den utbetalande myndigheten
skall bokföra de belopp som skall återkrävas i fråga om redan
utbetalade gemenskapsstöd, och de skall se till att dessa belopp

1.
De intyg om löpande och slutliga utgiftsdeklarationer
som avses i artikel 32.3 och 32.4 i förordning (EG) nr 1260/
1999 skall utfärdas i den form som anges i bilaga II av en
person eller avdelning inom den utbetalande myndigheten som
är fristående från de avdelningar som godkänner ansökningar
om utbetalning.
2.
Innan en viss utgiftsdeklaration attesteras, skall den utbetalande myndigheten förvissa sig om att följande villkor har
uppfyllts:
a) Förvaltningsmyndigheten och de förmedlande organen har
uppfyllt kraven i förordning (EG) nr 1260/1999, särskilt
artikel 38.1 c och 38.1 e och artikel 32.3 och 32.4, samt
iakttagit villkoren i kommissionens beslut enligt artikel 28 i
förordningen.
b) Att utgiftsdeklarationen endast omfattar utgifter
i) som faktiskt betalats inom den stödberättigande period
som anges i beslutet i form av utgifter som betalats av
den slutliga stödmottagaren, i den mening som avses i
punkterna 1.2, 1.3 och 2 i regel 1 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 (1), och som kan
verifieras med kvitterade fakturor eller bokföringsunderlag som har motsvarande bevisvärde,
ii) för insatser som valts ut för finansiering under stödformen i fråga i enlighet med urvalskriterierna och
urvalsförfarandena för detta, och som har omfattats av
gemenskapsregler under hela den period som utgifterna
hänför sig till,
iii) för åtgärder för vilka allt statligt stöd formellt har
godkänts av kommissionen, i den utsträckning det är
nödvändigt.
3.
För att hänsyn alltid skall kunna tas till att kontrollsystemet och verifieringskedjan är tillfredsställande innan en
utgiftsdeklaration lämnas in till kommissionen, skall förvaltningsmyndigheten se till att den utbetalande myndigheten hålls
underrättad om de förfaranden som förvaltningsmyndigheten
och de förmedlande organen använder för att
(1) EGT L 193, 29.7.2000, s. 39.
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a) kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats och att det rör sig om faktiska utgifter,
b) säkerställa att tillämpliga regler har följts,
c) säkerställa att verifieringskedjan är obruten.
4.
Om förvaltningsmyndigheten och den utbetalande
myndigheten ingår i eller tillhör samma organ, skall detta
organ se till att förfaranden som erbjuder samma kontrollnivå
som de som anges i punkterna 2 och 3 tillämpas.

KAPITEL IV
Urvalskontroll av insatser

Artikel 10
1.
Medlemsstaterna skall genomföra kontroller på ett lämpligt urval av insatser särskilt för att
a) kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen är effektiva,
b) selektivt, på grundval av en riskanalys, kontrollera de
utgiftsdeklarationer som upprättats på olika berörda nivåer.
2.
De kontroller som genomförs innan en stödform avslutas
skall omfatta åtminstone 5 % av de totala stödberättigande
utgifterna och grundas på ett representativt urval av godkända
insatser, med beaktande av kraven i punkt 3. Medlemsstaterna
skall bemöda sig om att sprida kontrollerna jämnt över den
berörda perioden. De skall se till att sådana kontroller på
lämpligt sätt skiljs från förfaranden för genomförande av
insatser och därmed sammanhängande utbetalningar.
3.
Vid urvalet av de insatser som skall kontrolleras skall
hänsyn tas till
a) behovet av att kontrollera en lämplig blandning av insatser
av olika typer och omfattning,
b) eventuella riskfaktorer som identifierats vid nationella
kontroller eller gemenskapskontroller,
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c) Att det finns en tillfredsställande verifieringskedja.
d) Att typen av utgiver för ett lämpligt antal utgiftsposter, och
den period till vilken de hänför sig, uppfyller kraven i
gemenskapens bestämmelser, samt att de motsvarar de
godkända specifikationerna av de insatser och det arbete
som faktiskt har utförts.
e) Att användningen eller den planerade användningen av
insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs
i ansökan om medfinansiering från gemenskapen.
f) Att gemenskapens finansiella bidrag ligger inom de gränser
som anges i artikel 29 i förordning (EG) nr 1260/1999 och
i andra tillämpliga gemenskapsbestämmelser, samt att de
betalas ut till de slutliga stödmottagarna utan avdrag eller
oskäliga förseningar.
g) Att den nationella medfinansiering som krävs faktiskt har
ställts till förfogande.
h) Att medfinansierade insatser har genomförts på ett sätt som
är förenligt med gemenskapens regler och politik i enlighet
med artikel 12 i förordning (EG) nr 1260/1999.
Artikel 12
Genom kontrollerna skall det fastställas huruvida eventuella
problem som förekommit är systematiska och således innebär
en risk för andra insatser som samma slutliga stödmottagare
utför eller som administreras av samma förmedlande organ. De
skall också identifiera orsakerna till sådana situationer, vilka
ytterligare undersökningar som kan bli nödvändiga, samt
nödvändiga korrigerande och förebyggande åtgärder.
Artikel 13
Medlemsstaterna skall senast den 30 juni varje år, och första
gången senast den 30 juni 2001, underrätta kommissionen om
hur de under det föregående kalenderåret tillämpat artiklarna
10–12, och de skall dessutom meddela eventuella nödvändiga
kompletteringar eller uppdateringar i beskrivningarna av deras
förvaltnings- och kontrollsystem som de lämnat underrättelse
om i enlighet med artikel 5.

c) insatsernas koncentration till vissa förmedlande organ eller
vissa slutliga stödmottagare, så att viktiga förmedlande
organ och slutliga stödmottagare kontrolleras åtminstone en
gång innan en stödform avslutas.

Bestämmelserna i detta kapitel skall i tillämpliga delar gälla
belopp som skall återkrävas och som avses i artikel 8.

Artikel 11

KAPITEL V

Vid kontrollerna skall medlemsstaterna bemöda sig om att
kontrollera följande:

Deklaration om att en stödform avslutats

a) Hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar i praktiken
och hur effektiva de är.

Artikel 15

b) Överensstämmelsen mellan ett lämpligt antal utgiftsposter
och motsvarande verifikationer som finns hos förmedlande
organ, slutliga stödmottagare och de organ eller företag som
genomför insatserna.

Den person eller avdelning som utsetts att utfärda den deklaration om att en stödform avslutats som avses i artikel 38.1 f i
förordning (EG) nr 1260/1999 skall vara fristående i förhållande till

Artikel 14
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a) den utsedda förvaltningsmyndigheten,
b) den person eller avdelning inom den utbetalande myndigheten som ansvarar för att utfärda de intyg som avses i
artikel 9.1,
c) förmedlande organ.
Personen eller avdelningen skall utföra sin granskning enligt
internationellt accepterad revisionssed. Förvaltningsmyndigheter, utbetalande myndigheter och förmedlande organ skall ge
denna person eller avdelning tillgång till all information som
krävs och till de räkenskaper och bokföringsunderlag som är
nödvändiga för att deklarationen skall kunna utfärdas.

L 63/25

utan att det påverkar kravet på att meddela uppdateringar av
finansieringsplanerna i enlighet med artikel 18.3 c i förordning
(EG) nr 1260/1999 och av finansiell information i enlighet
med artikel 32 i denna.

2.
Kommissionen skall sluta en överenskommelse med varje
medlemsstat om vad de räkenskaper som skall tillhandahållas
elektroniskt enligt punkt 1 skall innehålla, på vilket sätt de skall
översändas och om hur lång tid som behövs för att utveckla de
nödvändiga datasystemen, med beaktande av det avtal som
avses i artikel 18.3 e i förordning (EG) nr 1260/1999. Omfattningen av den information som kan begäras och vilka tekniska
krav som rekommenderas vid överföring av datafiler till
kommissionen anges i bilagorna IV och V.

Artikel 16
Deklarationer skall grundas på en granskning av förvaltningsoch kontrollsystemen, på resultaten av redan utförda kontroller
och, vid behov, på ett ytterligare urval av transaktioner. Den
person eller avdelning som utfärdar deklarationer skall genomföra alla nödvändiga undersökningar för att få rimliga försäkringar om att attesterade utgiftsdeklarationer är korrekta och
att de transaktioner som ligger till grund för dem är lagliga och
följer gällande regler.
Deklarationer skall utfärdas i enlighet med den vägledande
förlagan i bilaga III och skall åtföljas av en rapport som skall
innehålla all relevant information som styrker deklarationerna,
inklusive en sammanfattning av de för deklaranten tillgängliga
resultaten av samtliga kontroller som utförts av nationella
myndigheter och gemenskapsorgan, och som den som utfärdat
deklarationerna haft tillgång till.

Artikel 17
Om betydande svagheter uppdagas i förvaltningen eller
kontrollen, eller om det på grund av antalet konstaterade
oegentligheter inte är möjligt att lämna heltäckande garantier i
fråga om giltigheten i ansökan om slutbetalning och det slutliga intyget om utgifterna, skall dessa omständigheter tas upp i
deklarationen och en bedömning skall göras av omfattningen
av problemet och av de ekonomiska konsekvenserna.
I ett sådant fall får kommissionen begära att en ytterligare
kontroll görs, så att oegentligheterna kan identifieras och korrigeras inom en viss fastställd tid.

3.
På kommissionens skriftliga begäran skall medlemsstaten
inom tio arbetsdagar efter det att en begäran mottagits, till
kommissionen översända de räkenskaper som avses i punkt 1.
Kommissionen och medlemsstaten får komma överens om en
annan tidsfrist, särskilt om räkenskaperna inte är elektroniskt
tillgängliga.

4.
Kommissionen skall se till att den information som
medlemsstaterna översänt eller som samlats in vid kontroller
på platsen förblir konfidentiell och säker i enlighet med artikel
287 i fördraget och kommissionens regler för användning och
tillgång till information.

5.
Om inte annat följer av den relevanta nationella lagstiftningen, skall kommissionens tjänstemän ha tillgång till alla
dokument som utarbetats inför eller till följd av kontroller som
genomförts i enlighet med den här förordningen och till alla
uppgifter som finns, inklusive uppgifter som lagrats i datasystem.

KAPITEL VII

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

KAPITEL VI
Form och innehåll i den räkenskapsinformation som skall finnas
tillgänglig och översändas till kommissionen på begäran

Artikel 18
1.
De räkenskaper rörande insatser som beskrivs i bilaga I,
skall såvitt möjligt hållas tillgängliga elektroniskt. Räkenskaperna skall på särskild begäran hållas tillgängliga för kommissionen för dokumentkontroll och kontroller på platsen,

Artikel 19

Om det för en viss stödform finns stödmottagare i mer än en
medlemsstat, skall de berörda medlemsstaterna, med beaktande
av nationell lagstiftning, komma överens om de nödvändiga
gemensamma åtgärder som krävs för att garantera en sund
ekonomisk förvaltning, och underrätta kommissionen om
dessa åtgärder. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna
skall ge varandra all nödvändig administrativ hjälp.
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Artikel 20
Bestämmelserna i denna artikel påverkar inte den skyldighet för
medlemsstaterna som gäller enligt förordning (EG) nr 1260/
1999 att ge kommissionen tillräckliga upplysningar för bedömningen av planer, däri inbegripet upplysningar om åtgärder
som vidtagits för att genomföra artikel 34.1 i förordningen,
eller kommissionens rätt att inhämta ytterligare upplysningar
innan den fattar beslut enligt artikel 28 i förordningen.
Artikel 21
Ingenting i denna förordning skall hindra medlemsstaterna från
att tillämpa strängare regler än de som följer av denna förordning.

3.3.2001
Artikel 22

Förordning (EG) nr 2064/97 skall upphöra att gälla.
Dess bestämmelser skall dock fortsätta att tillämpas på stöd
som beviljats för programperioden 1994–1999 enligt förordning (EEG) nr 2052/88.
Artikel 23
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Michel BARNIER

Ledamot av kommissionen

3.3.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA I
VÄGLEDANDE BESKRIVNING AV DE INFORMATIONSKRAV SOM EN TILLFREDSSTÄLLANDE VERIFIERINGSKEDJA SKALL UPPFYLLA (artikel 7)
En tillfredsställande verifieringskedja som avses i artikel 7.2, finns när för varje stödform följande krav är uppfyllda:
1. Räkenskaper på lämplig förvaltningsnivå skall för varje medfinansierad insats ge utförlig information om de faktiska
utgifter som uppkommit för de slutliga stödmottagarna, inklusive de organ eller företag som utfört insatser i fall då de
slutliga stödmottagarna inte är de som slutligen uppbär medlen. I räkenskaperna skall datum för utgiftsposten anges,
samt dessutom beloppet för varje utgiftspost, beskrivning av verifikationer, datum för betalning och betalningssätt.
Nödvändiga styrkande handlingar, till exempel fakturor, skall bifogas.
2. För utgiftsposter som bara delvis hör till insatser som medfinansieras av gemenskapen skall det styrkas att utgiften
fördelas mellan den medfinansierade insatsen och andra insatser på ett korrekt sätt. Detsamma gäller för sådana
utgifter som endast är stödberättigande inom vissa gränser eller som är stödberättigande i förhållande till andra
kostnader.
3. Insatsens tekniska specifikationer och ekonomiska planering, lägesrapporter, dokumentation om beviljande av stöd,
anbuds- och kontraktsförfarande samt inspektionsrapporter avseende de under insatsen medfinansierade varorna och
tjänsterna skall också finnas tillgängliga på lämplig förvaltningsnivå.
4. När de faktiska utgifterna för medfinansierade insatser redovisas till ett förmedlande organ mellan de slutliga
stödmottagarna eller det organ eller företag som utför insatsen och den utbetalande myndigheten, skall den information som avses i punkt 1 sammanfattas i en detaljerad utgiftsdeklaration för varje insats, i vilken alla enskilda
utgiftsposter redovisas på så sätt att det totala attesterade beloppet kan beräknas. Denna detaljerade utgiftsdeklaration
skall utgöra verifikationer för de förmedlande organens räkenskaper.
5. De förmedlande organen skall föra räkenskaper över varje insats och de slutliga stödmottagarnas samlade attesterade
utgifter. Förmedlande organ som rapporterar direkt till den utbetalande myndighet som utsetts enligt artikel 9 o i
förordning (EG) nr 1260/1999 skall till denna redovisa en förteckning över de insatser som godkänts inom varje
stödform, med en beskrivning av varje enskild insats och med angivande av respektive slutliga stödmottagare, datum
för beviljandet av stödet, avsatta och utbetalade belopp, utgiftsperioden samt totala utgifter per åtgärd och underprogram eller prioriterat område. Denna information skall utgöra verifikationer för de utbetalande myndigheternas
räkenskaper och även ligga till grund för de utgiftsdeklarationer som skall läggas fram för kommissionen.
6. I fall då slutliga stödmottagare redovisar direkt till utbetalande myndighet skall den detaljerade utgiftsdeklaration som
avses i punkt 4 utgöra verifikationer för räkenskaperna hos den utbetalande myndighet som ansvarar för att upprätta
den i punkt 5 nämnda förteckningen över medfinansierade insatser.
7. Om det finns mer än ett förmedlande organ mellan den slutliga stödmottagaren eller det organ eller företag som utför
insatsen och den utbetalande myndigheten, skall varje förmedlande organ begära detaljerade utgiftsdeklarationer för sitt
ansvarsområde från organ på lägre nivå som verifikationer för sina egna räkenskaper, och från dessa redovisa
åtminstone en sammanfattning av utgifterna för varje enskild insats för organet på högre nivå.
8. I fall då överföringen av räkenskapsuppgifter sker elektroniskt skall alla berörda myndigheter och organ få tillräcklig
information från lägre nivå för att kunna styrka sina räkenskaper och de belopp som redovisas uppåt, så att en
tillfredsställande verifieringskedja säkerställs, från de totalbelopp som attesterats till kommissionen ner till de enskilda
utgiftsposterna och verifikationerna hos de slutliga stödmottagare och de organ och företag som utfört insatsen.
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BILAGA II
UTGIFTSINTYG OCH UTGIFTSDEKLARATION OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
FOND . . . . . . . . . . . . . . .
Utgiftsintyg och utgiftsdeklaration och ansökan om utbetalning
(skickas tjänstevägen till enhet . . . inom GD . . . . . . )

Stödformens namn

Kommissionens beslut

av den

Kommissionens referens (CCI-nr)
Nationell referens

(i förekommande fall)

INTYG
Härmed intygar undertecknad
som företräder den utbetalande myndighet som utsetts av (1)

,
, att alla

stödberättigade utgifter i den bifogade utgiftsdeklarationen som representerar bidragen från strukturfonderna och nationell
offentlig och/eller privat medfinansiering och som betalats efterhand som stödformen har fortskridit har betalats under
perioden

efter (2):

20

samt att de uppgår till:

euro
(exakt belopp, med två decimaler)

Den bifogade detaljerade utgiftsdeklarationen för varje åtgärd grundar sig på en preliminär avräkning den
20
och är en integrerad del av detta intyg.
Jag intygar också att tidsplanen för insatserna följs i enlighet med de mål som fastställdes i beslutet och i enlighet med
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1260/1999, särskilt beträffande följande:
1) Förenlighet med fördraget och de instrument som inrättas i enlighet med detta, samt med gemenskapens politik, särskilt
konkurrensreglerna, offentlig upphandling, miljöskydd, undanröjande av ojämlikheter och jämställdhet mellan kvinnor
och män (artikel 12 i förordningen).
2) Tillämpningen av förvaltnings- och kontrollförfaranden avseende stödformen, särskilt för att utreda att medfinansierade
varor och tjänster har levererats och att det rör sig om faktiska utgifter, samt för att förhindra, uppdaga och korrigera
oegentligheter, beivra bedrägerier och återkräva felaktigt utbetalda belopp (artiklarna 38 och 39 i förordningen).
I enlighet med artikel 38.6 i förordningen kommer verifikationer att vara tillgängliga i minst tre år efter kommissionens
slutbetalning.

(1) Ange vilket administrativt organ som har utsett vederbörande, i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1260/1999, med relevanta
hänvisningar och datum.
(2) Referensdatum i enlighet med beslutet och kraven i artiklarna 30.2 och 52.4 i förordningen.
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Jag intygar följande:

1) Denna utgiftsdeklaration är korrekt och har utarbetats med hjälp av ett bokföringssystem som grundar sig på kontrollerbara verifikationer.
2) I utgiftsdeklarationen och i ansökan om utbetalning beaktas eventuella belopp som efter återkrav betalats tillbaka och i
tillämpliga fall intäkter från de insatser som finansieras enligt stödformen samt ränteinkomster.
3) I möjligaste mån finns uppgifter om de underliggande transaktionerna registrerade i datafiler som på begäran är
tillgängliga för ansvariga avdelningar vid kommissionen.
Datum

20
Namn med versaler, stämpel, befattning samt
underskrift från behörig myndighet
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Utgiftsdeklarationen uppdelad per prioriterat område och åtgärd
Kommissionens referensnummer:
Beteckning:
Datum:

/

/

2000
Prioriterat område/Åtgärd

Offentliga medel
Gemenskapsstöd

Åtgärd 1.1
Åtgärd 1.2
etc.
Prioriterat område 2
Åtgärd 2.1
Åtgärd 2.2
ect.
Prioriterat område 3
etc.
Tekniskt stöd
Totalt ERUF-relaterat stöd
Totalt ESF-relaterat stöd
etc.

Övriga Privata
offentliga

2008

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Totalt

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Utgifter
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Prioriterat område 1

...

SV

Totalt faktiskt betalda och styrkta stödberättigande utgifter (euro)

Totalt
Totalt ERUF-relaterat stöd
Totalt ESF-relaterat stöd
Totalt EUGFJ-relaterat stöd
Totalt FFU-relaterat stöd
Prioriterat område/stöd under en övergångsperiod (1)

3.3.2001

3.3.2001

Totalt faktiskt betalda och styrka stödberättigande utgifter (euro)
2000
Prioriterat område/Åtgärd

...

Offentliga medel
Övriga Privata
offentliga

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Totalt

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Offentliga medel
Utgifter

Gemenskapsstöd

Övriga Privata
offentliga

Utgifter

SV

Gemenskapsstöd

2008

Prioriterat område 1
Regioner som inte får stöd under en övergångsperiod
Regioner som får stöd under en övergångsperiod
Prioriterat område 2

Prioriterat område 3
ect.
Tekniskt stöd
Regioner som inte får stöd under en övergångsperiod
Regioner som får stöd under en övergångsperiod
(1) Enbart för mål 1 och 2 och när så är lämpligt.
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Regioner som inte får stöd under en övergångsperiod
Regioner som får stöd under en övergångsperiod
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Tillägg till utgiftsdeklarationen: belopp som efter återkrav betalats tillbaka efter den sista attesterade utgiftsdeklarationen och tagits upp i förevarande utgiftsdeklarationen (förtecknade efter åtgärd)
Belopp som enligt krav skall återbetalas
Gäldenär
Datum då kravet på återbetalning utfärdades
Myndighet som utfärdat kravet på återbetalning
Datum då beloppet efter återkrav betalats tillbaka
Belopp som betalats tillbaka

3.3.2001

3.3.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 63/33

BETALNINGSANSÖKAN
Stödformens namn:
Kommissionens referens (CCI-nr)
I enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1260/1999 ansöker undertecknad (namn med versaler, stämpel, befattning och
underskrift från behörig myndighet) härmed om utbetalning av ett belopp
euro som löpande
utbetalning/slutbetalning (1). Denna ansökan är korrekt och fullständig därför att:
Stryk det ej tillämpliga

a) gällande programkomplement, antaget den

— har lämnats in
— bifogas

b) den senaste årsrapporten/slutrapporten (stryk endera) om genomförandet,
i enlighet med artikel 37 i förordningen

— har lämnats in
— bifogas
— Skall ännu inte lämnas in

c) utvärderingen efter halva tiden, i enlighet med artikel 42 i förordningen

— har lämnats in
— bifogas
— Skall ännu inte lämnas in

d) förvaltningsmyndighetens och övervakningskommitténs beslut är förenliga med det totalbelopp som fonden bidrar med till det prioriterade
området i fråga
e) eventuella rekommendationer från kommissionens sida för att förbättra
arrangemangen för övervakning och förvaltning, i enlighet med artikel
34.2

— har fullgjorts
— förklaringar har avgivits
— inga rekommendationer har gjorts

f) eventuell begäran om att åtgärda bristerna, i enlighet med artikel 38.4 i
förordningen

—
—
—
—

g) inga utbetalningar för attesterade utgifter har hållits inne i enlighet med
artikel 39.2 i förordningen

— har inte förekommit
— inga utgifter ingår

har fullgjorts
har kommenterats
inga utgifter ingår
ingen begäran har gjorts

h) ingen attesterad utgift hänför sig till en åtgärd för vilken ett statligt stöd
ännu inte har godkänts
Utbetalning till:
Stödmottagare
Bank
Kontonummer
Kontoinnehavare
(om annan än stödmottagaren)
Datum

20
Namn med versaler, stämpel, befattning och underskrift från behörig myndighet

(1) Stryk det ej tillämpliga.
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BILAGA III
VÄGLEDANDE FÖRLAGA FÖR DEKLARATION OM ATT EN STÖDFORM AVSLUTATS (Kapitel V)
Till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för
INLEDNING
1. Undertecknad, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (namn med versaler, titel och avdelning), har granskat den slutliga
utgiftsdeklarationen för . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ange stödformens namn, berörd strukturfond och
period) och ansökan till kommissionen om slutbetalning av gemenskapsstödet.
GRANSKNINGENS OMFATTNING
2. Granskningen har skett enligt bestämmelserna i kapitel V i förordning (EG) nr . . . . Jag har planerat och genomfört
granskningen för att få en tillräcklig visshet om att den slutliga utgiftsdeklarationen och ansökan till kommissionen om
slutbetalning av gemenskapsstödet inte innehåller några oriktiga uppgifter som är betydande. Det förfarande som följts
och de uppgifter som använts vid granskningen, inbegripet slutsatserna från kontroller som utförts tidigare år, sammanfattas i den bifogade rapporten.
PÅPEKANDEN
3. Granskningens omfattning har begränsats av följande:
a)
b)
c), etc.
(Ange alla hinder i granskningsförfarandet, till exempel systematiska problem, ledningsproblem, frånvaro av verifieringskedja, frånvaro av verifikationer, fall som är föremål för rättsliga undersökningar osv. Uppskatta omfattningen av de
utgifter som berörs av dessa hinder och motsvarande gemenskapsstöd.)
4. Granskningen, tillsammans med slutsatserna från andra nationella kontroller eller gemenskapskontroller som jag har haft
tillgång till, visar en hög/låg frekvens av fel/oegentligheter (ange det som stämmer bäst in, om hög, ge en förklaring).
Rapporterade fel/oegentligheter har hanterats på ett tillfredsställande sätt av förvaltningsmyndigheterna och de förefaller
inte påverka det gemenskapsstöd som skall betalas ut, med följande undantag:
a)
b)
c), etc.
(Ange fel/oegentligheter som inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt, och för varje fall problemets eventuella
systematiska karaktär, dess omfattning och de gemenskapsstöd som verkar ha blivit påverkade.)
SLUTSATS
Välj ett av nedanstående alternativ:
Om granskningsförfarandet har kunnat genomföras utan hinder, den konstaterade felfrekvensen är låg, och alla problem
hanterats på ett tillfredsställande sätt:
5 a) Mot bakgrund av denna granskning och med hänsyn tagen till slutsatserna från andra nationella kontroller eller
gemenskapskontroller som jag har haft tillgång till, är det min uppfattning att den slutliga utgiftsdeklarationen i alla
avgörande stycken på ett rättvisande sätt återger de utgifter som har betalats i enlighet med bestämmelserna och med
villkoren för stödformen. Ansökan till kommissionen om slutbetalning av gemenskapsstödet förefaller vara riktig.
Eller:
Om det förekommit vissa hinder vid granskningen, men den konstaterade felfrekvensen inte är hög, eller om det finns
problem som inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt:
5 b) Med undantag för de påpekanden som görs i punkt 3 och (eller) de fel/oegentligheter som avses i punkt 4 och som inte
tycks ha hanterats på ett tillfredsställande sätt, är det min uppfattning, mot bakgrund av denna granskning och med
hänsyn tagen till slutsatserna från andra nationella kontroller eller gemenskapskontroller som jag har haft tillgång till, att
den slutliga utgiftsdeklarationen i alla avgörande stycken på ett rättvisande sätt återger de utgifter som har betalats i
enlighet med bestämmelserna och med villkoren för stödformen. Ansökan till kommissionen om slutbetalning av
gemenskapsstödet förefaller vara riktig.
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Eller:
Om det förekommit avgörande hinder vid granskningen eller den konstaterade felfrekvensen är hög, även om rapporterade
fel/oegentligheter har hanterats på ett tillfredsställande sätt:
5 c) Med hänsyn till de påpekanden som görs i punkt 3 och (eller) med hänsyn till den höga felfrekvens som rapporteras enligt
punkt 4, kan jag inte uttrycka någon åsikt om den slutliga utgiftsdeklarationen och ansökan till kommissionen om
slutbetalning av gemenskapsstödet.

Datum, underskrift
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BILAGA IV
1. OMFATTNINGEN AV DEN INFORMATION OM INSATSER SOM PÅ BEGÄRAN SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIGA FÖR KOMMISSIONEN FÖR DOKUMENTKONTROLLER OCH KONTROLLER PÅ PLATSEN
De uppgifter som begärs kan vara sådana som anges nedan. Det exakta innehållet fastställs genom en överenskommelse
med medlemsstaten för den berörda fonden (ERUF, ESF, EUGFJ – Utveckling, FFU). Numren på fälten anger den
lämpligaste registreringsstrukturen för kompilering av datafiler för överföring till kommissionen (1).
A. UPPGIFTER OM INSATSEN (enligt beslut om godkännande av bidrag)
Fält 1.

Operativt program/Samlat programdokument CCI-kod: (se Gemensamma identifieringskoden)

Fält 2.

Namn på det operativa programmet/det samlade programdokumentet

Fält 3.

Kod för prioriterat insatsområde (eller tekniskt stöd)

Fält 4.

Namn för prioriterat insatsområde (eller tekniskt stöd)

Fält 5.

Kod för programkomponent (åtgärd, delåtgärd, insats, etc.)

Fält 6.

Namn på programkomponent (åtgärd, delåtgärd, insats, etc.)

Fält 7.

Strukturfond

Fält 8.

Utbetalande myndighet

Fält 9.

Förvaltningsmyndighet

Fält 10.

Förmedlande organ (utom förvaltningsmyndigheter) till vilken den slutliga stödmottagaren skall deklarera
utgifter

Fält 11.

Insatsens kod (2)

Fält 12.

Insatsens namn

Fält 13.

Namnet på den region eller det område där insatsen är lokaliserad/genomförs

Fält 14.

Regionens eller områdets kod

Fält 15.

Kort beskrivning av insatsen

Fält 16.

Startdatum för den period då utgifterna är stödberättigande

Fält 17.

Slutdatum för den period då utgifterna är stödberättigande

Fält 18.

Organ som utfärdar godkännande av bidrag (3)

Fält 19.

Datum för godkännande

Fält 20.

Den slutliga stödmottagarens referensnummer (4)

Fält 21.

Referensnumret för det organ eller företag som inför den slutliga stödmottagaren är ansvarigt för
insatsens genomförande (om den slutliga stödmottagaren inte själv genomför insatsen)

Fält 22.

Valuta (om ej euro)

Fält 23.

Totalkostnad för insatsen (5)

Fält 24.

Totala stödberättigande kostnader för insatsen (6)

Fält 25.

Utgifter för medfinansiering (7)

Fält 26.

Bidrag från gemenskapen

Fält 27.

Bidrag från gemenskapen i % (om det bokförts utöver fält 26)

Fält 28.

Nationell offentlig finansiering

Fält 29.

Nationell statlig finansiering

(1) Se anvisningar för kompilering av datafiler i punkt 2 i bilaga V.
(2) En ”insats” är ett projekt eller en åtgärd som genomförts av den ”slutliga stödmottagaren”, eller, i fall då den senare inte slutgiltigt
uppbär medlen, av ett organ eller företag under dess ansvar, som gäller liknande verksamhet och som vanligtvis omfattas av ett
enda beslut om godkännande av bidrag. Uppgifter krävs om enskilda insatser och får inte lämnas i form av aggregerade data som
omfattar verksamhet bedriven av ”slutliga stödmottagare” som inte själva genomför insatserna (se även bilaga I till denna förordning
och punkterna 1.2, 1.3 och 2 i regel 1 i bilagan till förordning (EG) nr 1685/2000 avseende stödberättigande utgifter. Efter
överenskommelse får aggregerade data dock lämnas om stödordningen avser många små stödmottagare.
3
( ) Se punkt 3 i bilaga I.
4
( ) Enligt tredje stycket i artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1260/1999 för deklaration av utgifterna.
(5) Inklusive icke stödberättigande kostnader som inte ingår i underlaget för beräkning av den offentliga finansieringen.
(6) Kostnader som ingår i underlaget för beräkning av den offentliga finansieringen.
(7) Artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1260/1999.
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Fält 30.

Nationell regional offentlig finansiering

Fält 31.

Nationell lokal offentlig finansiering

Fält 32.

Annan nationell offentlig finansiering

Fält 33.

Privat finansiering

Fält 34.

Finansiering från EIB

Fält 35.

Annan finansiering

Fält 36.

Insats per kategori eller underkategori enligt avsnitt 3 i den här bilagan

Fält 37.

Lokalisering i stadsområden/landsbygdsområden (1)

Fält 38.

Miljöpåverkan (2)

Fält 39.

Effekter på jämställdheten (3)

Fält 40.

Indikator (4)

Fält 41.

Måttenhet för indikatorn

Fält 42.

Insatsens indikatormålvärde

B. UTGIFTER SOM DEKLARERATS FÖR INSATSEN
De uppgifter som efterfrågas kan begränsas till uppgifter om de utgifter som den slutliga stödmottagaren har deklarerat
för varje insats (avsnitt 1). Enligt överenskommelse med medlemsstaten kan det begäras in uppgifter om enskilda
utbetalningar som gjorts av den slutliga stödmottagaren, eller det organ eller det företag som genomför insatsen i det fall
det inte är den slutgiltiga stödmottagaren själv som står för genomförandet (avsnitt 2).
1. Utgifter som den slutliga stödmottgaren deklarerat och som skall ingå i utgiftsdeklarationer till kommissionen
Fält 43.

Insatsens kod (= fält 11)

Fält 44.

Insatsens namn (= fält 12)

Fält 45.

Ansökans referensnummer

Fält 46.

Kostnader som uppgetts som berättigande till medfinansiering

Fält 47.

Bidrag från gemenskapen

Fält 48.

Bidrag från gemenskapen i % (om det bokförts utöver fält 47)

Fält 49.

Nationell offentlig finansiering

Fält 50.

Nationell statlig finansiering

Fält 51.

Nationell regional offentlig finansiering

Fält 52.

Nationell lokal offentlig finansiering

Fält 53.

Annan nationell offentlig finansiering

Fält 54.

Privat finansiering

Fält 55.

Finansiering från EIB

Fält 56.

Annan finansiering

Fält 57.

Namn på det organ som deklarerat utgifterna, om detta inte görs av den slutliga stödmottagaren (5)

Fält 58.

Bokföringsdatum (datum då utgiftsposten skapades) (6)

Fält 59.

Plats där de detaljerade verifikationerna för den slutliga stödmottagarens ansökan förvaras (7)

Fält 60.

Startdatum för den period till vilken utgifterna hänför sig

Fält 61.

Slutdatum för den period till vilken utgifterna hänför sig

Fält 62.

Eventuella intäkter som räknats av från deklarerade utgifter

Fält 63.

Eventuella finansiella korrigeringar som räknats av i ansökan

Fält 64.

Utgifter som deklarerats och intygats av den utbetalande myndigheten (euro)

Fält 65.

Datum för den utbetalande myndighetens utgiftsdeklaration

(1) Insatsen är a) i ett stadsområde, b) i ett landsbygdsområde eller c) utan geografiska begränsningar.
(2) Insatsen är a) huvudsakligen ett miljöprojekt, b) är miljövänlig, c) miljömässigt neutral.
(3) Insatsen a) har huvudmålsättningen att öka jämställdheten mellan könen, b) är positiv för jämställdheten mellan män och kvinnor,
c) är neutral beträffande jämställdhet.
(4) Ange de viktigaste indikatorerna för övervakningen (enligt överenskommelse med berörd medlemsstat).
5
( ) Om den slutgiltiga stödmottagaren deklarerar utgifter till förmedlande organ eller till förvaltningsmyndigheten som lämnar ansökan
vidare till den utbetalande myndigheten får kommissionen begära in uppgifter om utgiftsdeklarationerna på varje nivå för att följa
verifieringskedjan (se punkt 5 i bilaga I).
(6) Punkt 1 i bilaga I.
(7) Verifieringskedja: punkt 8 i bilaga I.

L 63/37

L 63/38

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV
Fält 66.

Tillämpad/e växlingskurser för euron (1)

Fält 67.

Datum för kontroll på plats

Fält 68.

Organ som genomför kontroller på plats

Fält 69.

Indikator (2) (= 40)

Fält 70.

Måttenhet för indikatorn (= 41)

Fält 71.

Grad av måluppfyllelse för insatsen vid datum för deklarationen ( %)

Fält 72.

Grad av måluppfyllelse för insatsen vid datum för deklarationen jämfört med prognosen i den ursprungliga planen ( %)

2. Uppgifter om enskilda utbetalningar som gjorts av den slutliga stödmottagaren eller det organ eller det
företag som genomför insatsen (enligt överenskommelse)
Fält 73.

Utbetalat belopp

Fält 74.

Referensnummer för utbetalningen

Fält 75.

Datum för utbetalningen (3)

Fält 76.

Bokföringsdatum (4)

Fält 77.

Plats där de detaljerade verifikationerna för den slutliga stödmottagarens betalning förvaras (5)

Fält 78.

Betalningsmottagare (varu- eller tjänsteleverantör; underleverantör): Namn

Fält 79.

Betalningsmottagare: Referensnummer
2. INDELNING AV INSATSOMRÅDEN I OLIKA KATEGORIER

A. Insatsområden
Den bifogade förteckningen över strukturfondernas insatsområden är baserad på artikel 36 i förordning (EG) nr
1260/1999 och har utarbetats som ett stöd för kommissionens rapportering om strukturfondernas verksamhet.
Förutom att förteckningen används för de årliga strukturfondsrapporterna och för information om gemenskapens politik
på olika områden, är sådan information, uppdelad på olika kategorier, nödvändig för att kommissionen skall kunna svara
på begäran om upplysningar från andra gemenskapsinstitutioner, från medlemsstaterna och från allmänheten.
Denna indelning i kategorier är en del av förvaltnings- och informationsverksamheterna på programnivå, och den är inte
avsedd att ersätta indelningar för programmens prioriteringar eller för särskilda effekter och åtgärder som identifieras i
utvärderingen.
När medlemsstaterna utarbetar åtgärder inom strukturfondernas program kan de följa den kategoriindelning som bäst
passar den egna nationella och regionala situationen och, om de så önskar, basera denna på kommissionens indelning.
Det viktiga för kommissionen är emellertid att kunna sammanfatta fondernas verksamhet per insatsområde. Därför bör
programkomplementet redovisa kopplingen mellan varje åtgärd och motsvarande kategori i kommissionens förteckning.
Denna koppling kan exempelvis redovisas genom att för varje åtgärd använda passande kod eller genom att förklara
sambandet mellan nationella koder och kommissionens kategorier. Denna koppling skall också anges i de årliga
genomföranderapporterna för programmen.
Förteckningen är inte helt ny eftersom den utgår från de 14 baskategorier som under den föregående programperioden
använts i mål 1-programmen i fråga om additionalitet.
B. Kompletterande information
Det bör påpekas att kommissionen inom ramen för den finansiella förvaltningen av åtgärderna har angivit vilken typ av
uppgifter som medlemsstaterna skall tillhandahålla, nämligen
1) om det är ett projekt a) för ett stadsområde, b) för ett landsbygdsområde, eller c) som inte är geografiskt avgränsat,
2) om det a) huvudsakligen är ett miljöprojekt, b) ett miljövänligt projekt, eller c) ett projekt som är miljömässigt
neutralt,
3) om det a) huvudsakligen är ett projekt för att öka jämställdhet mellan könen, b) ett projekt som är positivt för
jämställdheten, eller c) neutralt ur jämställdhetssynpunkt.
Att dessa uppgifter finns tillgängliga i samband med den finansiella förvaltningen, samt kravet på att följa denna
klassificering, gör det möjligt för kommissionen att motsvara de krav som medborgarna i Europa ställer.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ange den växlingskurs som den slutliga stödmottagaren har tillämpat för varje belopp om han har lämnat flera deklarationer.
Ange de viktigaste indikatorerna för övervakningen (enligt överenskommelse med berörd medlemsstat).
Punkt 1 i bilaga I.
Punkt 1 i bilaga I.
Punkt 8 i bilaga I.
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3. KLASSIFICERING
1. P r o d u k t i v m i l j ö
11 Jordbruk
111

Investeringar i jordbruksföretag

112

Unga jordbrukares etablering

113

Särskild yrkesutbildning inom jordbruket

114

Förbättringar i bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

12 Skogsbruk
121

Investeringar i skogsbruksföretag

122

Förbättringar i avverkning, bearbetning och saluföring av skogsprodukter

123

Främja nya avsättningsmöjligheter och användningsområden för skogsprodukter

124

Bilda samarbetsorganisationer för skogsägare

125

Återupprätta produktionspotentialen efter skador till följd av naturkatastrofer, samt vidta förebyggande
åtgärder

126

Skogsplantering på annan mark än jordbruksmark

127

Förbättra och bibehålla ekologisk stabilitet i skyddade skogsmarker

128

Särskild yrkesutbildning inom skogsbrukssektorn

13 Främja anpassning och utveckling i landsbygdsområden
1301

Markförbättring

1302

Omarrondering

1303

Avbytartjänster för jordbruksföretagen, tjänster för drift av jordbruksföretag

1304

Saluföring av jordbruksprodukter av hög kvalitet

1305

Grundläggande service för ekonomin och befolkningen på landsbygden

1306

Upprustning och utveckling i byar, skydd och bevarande av kulturarvet på landsbygden

1307

Diversifiering av verksamheter inom och med anknytning till jordbruket, i syfte att skapa alternativa
verksamheter eller kompletterande inkomster

1308

Hushållning med vattenresurserna inom jordbruket

1309

Utveckling och förbättring av infrastruktur med koppling till utveckling av jordbruket

1310

Uppmuntra verksamheter inom turismen

1311

Uppmuntra hantverk med koppling till jordbruksföretag

1312

Miljöskydd i samband med bevarande av mark, skog och landskap, samt när det gäller att förbättra djurens
välbefinnande

1313

Återupprätta jordbrukets produktionspotential efter skador på grund av naturkatastrofer, samt att införa
lämpliga förebyggande åtgärdsprogram

1314

Alternativa finansieringslösningar

14 Fiske
141

Anpassning av fiskeansträngningen

142

Förnyelse och modernisering av fiskeflottan

143

Beredning, salu- och marknadsföring av fiskeriprodukter

144

Vattenbruk

145

Utrustning i fiskehamnar och skydd och utveckling av vattenresurser

146

Socioekonomiska åtgärder och stöd för tillfälligt upphörande med verksamheten och annan ekonomisk
kompensation

147

Insatser av yrkesverksamma i branschen, småskaligt kustfiske och inlandsfiske

148

Åtgärder finansierade av andra strukturfonder (ERUF, ESF)
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15 Stöd till stora företag
151

Realinvesteringar (anläggningar och utrustning, medfinansiering med statligt stöd)

152

Miljövänlig teknik, ren och ekonomisk energiteknik

153

Rådgivning för företagen (inklusive internationalisering, export och miljötänkande, inköp av teknik)

154

Tjänster inom den sociala ekonomin (vård och tillsyn, omsorg om anhöriga)

155

Alternativa finansieringslösningar

16 Stöd till SMF och till hantverkssektorn
161

Realinvesteringar (anläggningar och utrustning, medfinansiering med statligt stöd)

162

Miljövänlig teknik, ren och ekonomisk energiteknik

163

Rådgivning till företagen (information, planering, konsulttjänster, marknadsföring, företagsledning, design,
internationalisering, export, miljötänkande, inköp av teknik)

164

Gemensamma tjänster för företagen (företagsbyar, forskningsbyar, stimulans, PR-tjänster, nätverkssamarbete,
konferenser, mässor)

165

Alternativa finansieringslösningar

166

Tjänster inom den sociala ekonomin (vård av anhöriga, hälsovård och tillsyn, kulturella verksamheter)

167

Särskild yrkesutbildning för SMF och hantverkssektorn

17 Turism
171

Realinvesteringar (informationscentra, inkvartering för turister, restauranger och serveringar, anläggningar)

172

Immateriella investeringar (utveckling och tillhandahållande av tjänster för turister, sport-, kultur- och
fritidsaktiviteter, kulturarvet)

173

Gemensamma tjänster för företagen inom turistbranschen (inklusive PR-åtgärder, nätverkssamarbete, konferenser, mässor)

174

Särskild yrkesutbildning inom turistnäringen

18 Forskning, teknisk utveckling och innovation (FoTUI)
181

Forskningsprojekt på universitet och forskningsinstitut

182

Teknik- och innovationsöverföring, nya nät och partnerskap mellan företag och/eller forskningsinstitut

183

FoTUI-infrastrukturer

184

Praktik för forskare

2. M ä n s k l i g a r e s u r s e r
21

Arbetsmarknadspolitik

22

Social integrering

23

Praktik på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet utan kopplingar till en viss sektor (enskilda, företag)

24

Arbetskraftens flexibilitet, företagaranda, innovation, informations- och kommunikationsteknik (enskilda,
företag)

25

Positiv särbehandling av kvinnor på arbetsmarknaden

3. G r u n d l ä g g a n d e i n f r a s t r u k t u r
31 Transportinfrastruktur
311

Järnvägar

312

Vägar
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3121

Riksvägar

3122

Regionala/lokala vägar

3123

Cykelbanor

313

Motorvägar

314

Flygplatser

315

Hamnar

316

Vattenvägar

317

Transporter i städer

318

Multimodala transporter

319

Intelligenta transportsystem

32 Infrastruktur för telekommunikationer och informationssamhället
321

Grundläggande infrastruktur

322

Informations- och telematikteknik (inklusive åtgärder för säkerhet och säkra överföringar)

323

Tjänster och tillämpningar för allmänheten (hälsovård, offentlig förvaltning, utbildning)

324

Tjänster och tillämpningar för SMF (handel och transaktioner på elektronisk väg, utbildning och kompetensutveckling, nätverkssamarbete)

33 Infrastrukturer på energiområdet (produktion och leverans)
331

Elektricitet, gas, oljeprodukter, fasta bränslen

332

Förnybara energikällor (solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa)

333

Energieffektivitet, samproduktion, energikontroll

34 Miljöinfrastrukturer (inklusive vatten)
341

Luft

342

Buller

343

Hushålls- och industriavfall (inklusive sjukhusavfall och farligt avfall)

344

Dricksvatten (vattentäkter, lagring, behandling, distribution)

345

Avlopp, rening

35 Fysisk planering och upprustning
351

Upprustning och ny användning av industriområden och militära anläggningar

352

Upprustning i stadsområden

353

Skydd, förbättring och återväxt av naturmiljön

354

Bevarande och återställande av kulturarvet

36 Social och folkhälsoinfrastruktur
4. Ö v r i g t
41 Tekniskt stöd och innovativa åtgärder (ERUF, ESF, EUGFJ, FFU)
411

Förberedelse, genomförande, övervakning, offentlighet och publicitet

412

Utvärdering

413

Studier

414

Innovativa åtgärder

415

Information till allmänheten

L 63/41

L 63/42

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA V
TEKNISKA SPECIFIKATIONER SOM REKOMMENDERAS VID ÖVERFÖRING AV DATAFILER TILL KOMMISSIONEN

1. Överföringssätt
De flesta vanliga överföringssätt kan användas, efter överenskommelse med kommissionen. Nedan följer en exemplifierande uppräkning av rekommenderade överföringssätt.
1. Magnetiska databärare
— Diskett 3,5 tum 1,4 Mb (Dos/Windows)
komprimering medges till ZIP-format
— DAT-kassett
4 mm DDS-1 (90 m)
— Cd-rom (WORM)
2. Elektronisk filöverföring
— Direkt via e-post
för filer på högst 5 Mb
komprimering medges till ZIP-format
— Överföring via FTP
komprimering medges till ZIP-format
2. Rekommenderad standard för sammanställande av utdrag från medlemsstaternas datafiler
Den rekommenderade standardfilen har följande egenskaper:
1. Varje post inleds med en kod (tre tecken) som identifierar den information som posten innehåller. Det finns två
posttyper:
a) Insatsposter identifieras med koden ”PRJ” och innehåller allmän information om insatsen. Posten beskrivs i
punkt 1.A i bilaga IV (fält 1–42).
b) Utgiftsposter identifieras med koden ”PAY” och innehåller detaljerade uppgifter om utgifter för insatsen. Posten
beskrivs i punkt 1.B i bilaga IV (fält 43–79).
2. ”PRJ”-poster med information om en insats skall omedelbart följas av flera ”PAY”-poster med information om
utgifter för insatsen. I annat fall kan PRJ- och PAY-poster tillhandahållas i seperata filer.
3. Fälten skall skiljas åt med ett semikolon (”;”). Två semikolon i följd visar att uppgifter i fältet saknas (”tomt fält”).
4. Postlängden får variera. Varje post skall avslutas med koden ”CR LF” eller ”Carriage Return – Line Feed”
(i hexadecimal form: ”0D 0A”).
5. Filen skall vara i ASCII-format.
6. Numeriska fält:
a) Decimaltecken: ”.”
b) Tecknet (”+” eller ”–”) skall placeras längst till vänster, omedelbart följt av siffror.
c) Fast antal decimaler.
d) Inga blanktecken inuti tal och inga tusentalsavgränsare.
7. Datumfält: ”DDMMYYYY” (dag anges med två tecken, månad med två tecken och år med fyra tecken).
8. Uppgifter i textfält får inte omges av citationstecken (” ”). Självfallet får ”;” inte användas som skiljetecken i textfält.
9. Alla fält: inga blanktecken i början eller slutet av fältet.
10. En godkänd fil kommer att se ut på följande sätt (exempel):
PRJ;1999FI161DO002;mål1ÖstraFinland;2;näringslivsutveckling;1;investeringsstöd
PAY;1234;Joensuu industriområde;2315;103300;51650;50 %
11. För filer från Grekland skall kodifieringen ELOT-928 eller ISO 8859-7 användas.

3.3.2001
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3. Dokumentation
Varje fil skall åtföljas av kontrollsummor för:
1. Antal poster
2. Sammanlagt belopp
3. Sammanlagt belopp av delsummorna för varje stödform.
Innebörden av alla koder som använts för att kodifiera fält skall bifogas filen.
Det sammanlagda postantalet i datafilen per stödform eller per delprogram skall motsvara de betalningsdeklarationer
som översänds till kommissionen. Alla differenser skall motiveras i en promemoria som bifogas filen.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 439/2001
av den 2 mars 2001
om rättelse av förordning (EG) nr 1174/2000 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för
import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2000–30 juni 2001)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 avslutats (2), särskilt artikel 1.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Det har uppstått fel i de tyska, franska, finländska,
svenska och danska versionerna av artikel 4.4 första
stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1174/2000
av den 31 maj 2000 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2000–30 juni 2001) och om ändring av
vissa andra förordningar inom nötköttssektorn (3). Följaktligen bör nödvändiga rättelser göras i de tyska,
franska, finländska, svenska och danska versionerna av
ovannämnda bestämmelse.

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 4.4 första stycket i förordning (EG) nr 1174/2000 skall
lyda på följande sätt:
”4.
En säkerhet skall ställas hos den behöriga myndigheten vid importtillfället för att säkerställa att de bearbetningsföretag som har tilldelats importrättigheter inom tre
månader efter importdagen bearbetar hela den importerade
kvantiteten kött till färdiga, godkända produkter i sin
anläggning vilken anges i licensansökan.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje 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 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
(3) EGT L 131, 1.6.2000, s. 30.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 440/2001
av den 2 mars 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 26
februari 2001 den angivna maximikvantiteten i nämnda
förordning för mars 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 26 februari 2001
och före den 26 mars 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 26 februari
2001 för vitlök som klassificeras enligt KN-nummer
0703 20 00 med ursprung i Kina, utfärdas för en kvantitet
motsvarande 0,43199 % av den ansökta kvantiteten, med
hänsyn tagen till de uppgifter som inkommit till kommissionen
den 28 februari 2001.
För ovannämnda produkter skall ansökningar om importlicenser som inlämnas efter den 26 februari 2001 och före den
26 mars 2001 avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 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.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 441/2001
av den 2 mars 2001
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

förtecknat i bilagan under KN-nummer 0202, visst kött
eller vissa slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-nummer 0206 och andra beredningar eller
konserver av kött eller slaktbiprodukter förtecknade i
bilagan under KN-nummer 1602 50 10.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 33.12 i denna, och

(6)

Med hänsyn till den stora variationen av produkter som
omfattas av KN-numren 0201 20 90 9700 och
0202 20 90 9100 vilka används i exportbidragssyfte,
bör exportbidrag endast beviljas för styckningsdelar vars
vikt av ben inte överskrider en tredjedel av den totala
vikten.

(7)

Beträffande nötkött, med eller utan ben, saltat eller
torkat, existerar det ett traditionellt handelsflöde till
Schweiz. För att denna handel skall kunna fortsätta bör
exportbidraget fastställas så att det täcker skillnaden
mellan priserna på den schweiziska marknaden och
exportpriserna i medlemsstaterna.

(8)

Beträffande vissa andra styckningsdelar och konserver av
kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-numren 1602 50 31 till 1602 50 80 kan gemenskapens andel i internationell handel bibehållas genom
beviljande av ett exportbidrag motsvarande det som för
närvarande beviljas exportörerna.

(9)

Beträffande andra nötköttsprodukter behöver ett exportbidrag inte fastställas eftersom gemenskapens andel i
internationell handel är obetydlig.

(10)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (8),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2849/2000 (9),
upprättas exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

(11)

I syfte att underlätta tullklareringen vid export för marknadsaktörerna bör exportbidragen för alla frysta styckningsdelar bringas i överensstämmelse med exportbidragen för färska eller kylda styckningsdelar med
undantag för delar från vuxna nötkreatur av hankön.

av följande skäl:

(1)

I artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999 fastställs att
skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de
produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning
och priserna för dessa produkter inom gemenskapen
kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I förordning (EEG) nr 32/82 (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 744/2000 (3), förordning (EEG) nr
1964/82 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2772/2000 (5), och förordning (EEG) nr 2388/84 (6),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3661/92 (7),
fastställs villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag på vissa styckningsdelar av nötkött och vissa
konserverade nötköttsprodukter.

Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förväntade situationen på marknaden för nötkött medför att
bidragen bör vara de som anges nedan.

(3)

Med hänsyn till den nuvarande situationen på gemenskapens marknad och möjligheterna till avyttring särskilt
i vissa tredje länder bör exportbidrag beviljas för dels
nötkreatur med en levande vikt om mer än 220 kg och
mindre än 300 kg avsedda för slakt, dels vuxna
nötkreatur med en levande vikt om minst 300 kg.

(4)

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilaga I och
omfattas av KN-nummer 0201, visst fryst kött

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
4, 8.1.1982, s. 11.
89, 11.4.2000, s. 3.
212, 21.7.1982, s. 48.
321, 19.12.2000, s. 35.
221, 18.8.1984, s. 28.
370, 19.12.1992, s. 16.

(8) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.
(9) EGT L 335, 30.12.2000, s. 1.
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Kontrollerna av produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 bör därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel
4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars
1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter (1), ändrad genom förordning (EEG) nr
2026/83 (2).
Exportbidrag för hondjur bör variera i förhållande till
djurens ålder för att undvika oegentligheter vid export av
vissa renrasiga avelsdjur.

(14)

Det förekommer möjlighet att exportera kvigor till tredje
land, förutom de djur som är avsedda för slakterier. För
att undvika missbruk bör regler för kontroll fastställas så
att det endast rör sig om djur som är yngre än 36
månader.

(15)

Villkoren i artikel 6.2 i förordning (EEG)nr 1964/82
leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den
mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till
mindre än 95 % av vikten av den sammanlagda
mängden styckningsdelar från urbeningen, dock utan att
vara mindre än 85 % av denna.

(16)

Föreslagna åtgärder i denna förordning överensstämmer
med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag i
enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999
beviljas, storleken av dessa bidrag samt destinationerna fast-

L 63/47

ställs i bilagan till denna förordning. Destinationerna är preciserade i bilaga II till denna förordning.
2.
Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning
som anges i:
— Bilaga I, kapitel XI till rådets direktiv 64/433/EEG (3).
— Bilaga I, kapitel VI till rådets direktiv 94/65/EG (4).
— Bilaga B, kapitel VI till rådets direktiv 77/99/EEG (5).
Artikel 2
För att bidrag skall beviljas för varor med produktnummer
0102 90 59 9000 i exportbidragsnomenklaturen för export till
tredje land 075, som förtecknas i bilagan till denna förordning,
skall det vid fullgörandet av tullformaliteterna läggas fram ett
veterinärintyg undertecknat av en legitimerad veterinär, i
original med en kopia. Intyget skall visa att det verkligen rör sig
om kvigor som är yngre än 36 månader. Originalet skall
återställas till exportören och kopian, vars överensstämmelse
med originalet skall kontrolleras av tullmyndigheterna, skall
bifogas begäran om utbetalning av exportbidrag.
Artikel 3
I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycker i förordning
(EEG) nr 1964/82 skall det bidrag som gäller för produkter
med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 14,00 EUR/
100 kg.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 62, 7.3.1980, s. 5.
(2) EGT L 199, 22.7.1983, s. 12.

(3) EGT L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
(4) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.
(5) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 2 mars 2001 om fastställande av exportbidrag för nötkött

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg levande vikt

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg levande vikt
kg levande vikt
kg levande vikt
kg levande vikt

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt
EUR/100 kg levande vikt

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

97,00
56,50
33,50
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Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50

0202 10 00 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50
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Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

46,00
13,00
15,00
37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg nettovikt

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9125 ( )

A00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 39 9325 ( )

A00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9425 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 39 9525 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg nettovikt

17,50

5
5

(1) För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82 framläggs.
(2) För att bidrag skall beviljas måste de villkor uppfyllas som fastställs i förordning (EEG) nr 1964/82 i dess ändrade lydelse.
(3) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2973/79 (EGT L 336, 29.12.1979, s. 44).
(4) I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EG) nr 2051/96 (EGT L 274, 26.10.1996, s. 18).
(5) EGT L 221, 18.8.1984, s. 28.
(6) Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT
L 210, 1.8.1986, s. 39).
Uttrycket ”genomsnittlig andel” avser det prov som anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 2457/97 (EGT L 340, 11.12.1997, s. 29).
Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.
(7) I artikel 33.10 i den ändrade förordningen (EG) nr 1254/1999 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som importeras
från tredje land och åter exporteras till tredje land.
(8) Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr
565/80.
(9) Beviljande av exportbidrag sker under förutsättning att villkoren i artikel 2 i denna förordning uppfylls.

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 förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).
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De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
B02: B08 och B09
B03: Ceuta, Melilla, Island, Norge, Färöarna, Andorra, Gibraltar, Heliga Stolen, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina,
Jugoslavien (Serbien–Montenegro), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, kommunerna Livigno och
Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Cypern, Magasin och skeppsfurnering (destinationer som avses i
artiklarna 36 och 45, och i förekommande fall i artikel 44, i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 i
dess ändrade lydelse)
B08: Malta, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldova, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien,
Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gazaremsan, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade
Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina,
Nordkorea, Hong Kong
B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea,
Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken,
Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo,
Rwanda, Burundi, St. Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda,
Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, Brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius,
Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 442/2001
av den 2 mars 2001
om krisdestillation av bordsviner i Portugal enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(6)

Det lämpliga förfarandet är det som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli
2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr
1493/1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2786/2000 (4). Utöver de artiklar i den förordningen i
vilka det hänvisas till destillation enligt artikel 30 i
förordning (EG) nr 1493/1999, finns det andra tillämpliga bestämmelser i förordning (EG) nr 1623/2000,
särskilt beträffande leveranser av alkohol till interventionsorganet och utbetalning av förskott.

(7)

Det pris som destillatören skall betala producenten
måste ligga på en nivå som gör det möjligt att åtgärda
problemen, samtidigt som producenterna får tillgång till
de möjligheter som erbjuds genom åtgärden. Å andra
sidan bör priset inte ligga på en nivå som inverkar
negativt på destillation enligt artikel 29 i förordning (EG)
nr 1493/1999.

(8)

Genom krisdestillation får endast råalkohol och neutral
alkohol framställas. För att inte orsaka störningar på
marknaden för spritdrycker, som i första hand får sina
leveranser genom destillation enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1493/1999, bör det var obligatoriskt att
leverera alkoholen till interventionsorganet.

(9)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organistionen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2826/2000 (2), särskilt artiklarna 30 och 33 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 får
krisdestillation vidtas om det uppstår en störning på
marknaden till följd av ovanligt stora överskott.
Åtgärden får begränsas till vissa kategorier vin eller till
vissa produktionsområden, och den får på den berörda
medlemsstatens begäran även tillämpas på kvalitetsviner
fso.

(2)

Den portugisiska regeringen har begärt att krisdestillation skall inledas av portugisiska bordsviner.

(3)

Vinproduktionen i Portugal uppgick 1997/1998 till 6,1
miljoner hektoliter och 1998/1999 till 3,8 miljoner
hektoliter. Den steg 1999/2000 till 7,8 miljoner hektoliter och 2000/2001 producerades 5,6 miljoner hektoliter.

(4)

Lagren av bordsvin uppgick i början av regleringsåret
1998 till 3,614 miljoner hektoliter och 1999 till 3,437
miljoner hektoliter. Under 2000 minskade de till 3,026
miljoner hektoliter. År 2001 har lagren däremot ökat
betydligt, till 4,039 miljoner hektoliter, dvs. med cirka
33 %. Denna ökning har inverkat negativt på priserna,
som under innevarande regleringsår har fallit med cirka
11 % jämfört med samma period under föregående regeringsår.

(5)

Eftersom villkoren i artikel 30.5 i förordning (EG) nr
1493/1999 är uppfyllda, bör en krisdestillation föreskrivas för högst 450 000 hektoliter bordsvin. Denna
volym bör göra det möjligt att minska lagren av
bordsvin till en tillfredsställande nivå. För att göra
åtgärden så effektiv som möjligt är den begränsad till en
viss period. Det är inte lämpligt att fastställa en högsta
destillationskvantitet för varje producent, eftersom lagerkvantiteterna kan variera avsevärt mellan producenterna
och snarare beror på försäljningsresultaten än på de
enskilda producenternas årliga produktion.

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Krisdestillation enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/
1999 skall inledas för högst 450 000 hektoliter bordsvin i
Portugal.

Artikel 2
Utöver de bestämmelser i förordning (EG) nr 1623/2000 i vilka
det hänvisas till artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999
skall följande bestämmelser i förordning (EG) nr 1623/2000
gälla för den åtgärd som vidtas genom den här förordningen:
— Artikel 62.5, beträffande det pris som interventionsorganet
skall betala enligt artikel 6.2.
— Artiklarna 66 och 67, beträffande det förskott som avses i
artikel 6.2.
(3) EGT L 194, 31.7.2000, s. 45.
(4) EGT L 323, 20.12.2000, s. 4.
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Artikel 3
Varje producent får ingå avtal enligt artikel 65 i förordning
(EG) nr 1623/2000 från och med den 5 mars 2001 fram till
och med 12 april 2001. I samband därmed skall det styrkas att
en säkerhet på 54 euro per hektoliter har ställts. Avtalen får
inte överlåtas.
Artikel 4
1.
Om avtalens sammanlagda volym är högre än den som
fastställs i artikel 1, skall medlemsstaten fatta beslut om en
procentuell nedsättning av volymerna i dessa.
2.
Medlemsstaten skall utfärda növdändiga föreskrifter för
att avtalen skall kunna godkännas senast den 27 april 2001,
och det skall i avtalen finnas en uppgift om den procentuella
nedsättningen och om den volym som den avtalsslutande
parten godtagit, samt om att producenten kan säga upp avtalet
om en nedsättning har gjorts. Medlemsstaten skall före den 4
maj 2001 meddela kommissionen vilka volymer som de
godkända avtalen omfattar.
3.
Vinerna skall levereras till destilleriet senast den 30 juni
2001. Den framställda alkoholen skall levereras till interventionsorganet senast den 30 november 2001.
4.
Säkerheten skall frisläppas i proportion till levererade
kvantiteter, mot att producenten styrker att leverans har skett
till destilleriet.

L 63/53

5.
Säkerheten skall vara förverkad om leverans inte sker
inom fastställda tidsfrister.
6.
Medlemsstaten får fastställa ett högsta antal destillationsavtal som en enskild producent får ingå.
Artikel 5
Det lägsta priset för vin som levereras till destillation enligt den
här förordningen skall vara 1,914 euro per volymprocent och
hektoliter.
Artikel 6
1.
Destillatören skall leverera den framställda produkten till
interventionsorganet. Produkten skall ha en alkoholhalt på
minst 92 volymprocent.
2.
För levererad råalkohol skall interventionsorganet betala
destillatören 2,2812 euro per volymprocent och hektoliter.
Destillatören kan få ett förskott på 1,1222 euro per volymprocent och hektoliter. Förskottet skall då dras av i slutbetalningen.
Artikel 7
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 5 mars 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 443/2001
av den 2 mars 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2728/2000 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 i vissa vinodlingsområden i Tyskland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(4)

Sedan de tyska myndigheterna ursprungligen begärde att
få inleda krisdestillation för en volym om högst 1 miljon
hektoliter har de gjort en ny bedömning av marknadssituationen. För den berörda perioden under innevarande
regleringsår är det enligt denna bedömning lämpligare
att fastställa denna volym till 500 000 hektoliter.

(5)

Samtidigt bör också förordningens datum anpassas när
det gäller perioden för ingående av avtal, för godkännandet av dessa avtal och för när kommissionen skall
meddelas vilka volymer som de godkända avtalen
omfattar.

(6)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2826/2000 (2), särskilt artiklarna 30 och 33 i denna, och

av följande skäl:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2728/
2000 (3) har krisdestillation enligt artikel 30 i förordning
(EG) nr 1493/1999 inletts för högst 1 miljon hektoliter
vita bordsviner och vita kvalitetsviner fso av alla druvsorter i vissa tyska vinodlingsområden.

(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2728/2000 ändras på följande sätt:

Enligt uppgifter som inkommit från de tyska myndigheterna hade till den 31 januari 2001 inga destillationsavtal ingåtts mellan producenter och destillatörer.
Avsaknaden av destillerier i vinodlingsområdena ger
höga transportkostnader, vilket hindrar destillatörer med
mindre anläggningar att ingå avtal inom ramen för de
priser som fastställs i artiklarna 5 och 6 i förordning
(EG) nr 2728/2000.

(2)

För att möjliggöra krisdestillation i Tyskland föreslås att
de berörda myndigheterna får göra udantag från artikel
65.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av
den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för vin (4), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2786/2000 (5). I förordning
(EG) nr 1623/2000 fastställs det lägsta pris som betalas
till producenten och i stället för att tillämpa detta pris på
nettovara, fritt producentens anläggning, skulle undantaget göra det möjligt för dessa myndigheter att föreskriva att det tillämpas på vara, fritt destillatörens
anläggning.

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

179,
328,
316,
194,
323,

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
15.12.2000, s. 14.
31.7.2000, s. 45.
20.12.2000, s. 4.

1. I artikel 1 skall ”1 miljon hektoliter” ersättas med ”500 000
hektoliter”.
2. I artikel 3 skall datumet ”16 december 2000” ersättas med
”5 mars 2001” och datumet ”31 januari 2001” ersättas med
”6 april 2001”.
3. I artikel 4.2 skall datumet ”15 februari 2001” ersättas med
”20 april 2001” och datumet ”20 februari 2001” ersättas
med ”27 april 2001”.
4. I artikel 5 skall följande mening läggas till:
”För att säkerställa åtgärdens tillämplighet får genom
undantag från artikel 65.6 i förordning (EG) nr 1623/2000
de tyska myndigheterna vid behov tillåta att ovannämnda
pris tillämpas på nettovara, fritt destillatörens anläggning.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 5 mars 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

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

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 26 februari 2001
om utnämning av en nederländsk ordinarie ledamot och en suppleant i Regionkommittén
(2001/173/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av rådets beslut av den 26 januari 1998 (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i
Regionkommittén, och
av följande skäl:
En plats som ordinarie ledamot och en plats som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av
att Anton ROMBOUTS avgått som ordinarie ledamot och Mathilde VAN DEN BRINK avgått som suppleant,
vilket meddelats rådet den 21 september 2000 respektive den 6 februari 2001.
Den nederländska regeringens förslag har beaktats.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
W. ZWAAN utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Anton ROMBOUTS och
herr VERKERK utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Mathilde VAN DEN BRINK under
återstoden av mandatperioderna, dvs. till och med den 25 januari 2002.
Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På rådets vägnar
A. LINDH

Ordförande

(1) EGT L 28, 4.2.1998, s. 19.
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RÅDETS BESLUT
av den 26 februari 2001
om utnämning av en brittisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén
(2001/174/EG, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 258 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 166 i
detta,
med beaktande av rådets beslut av den 15 september 1998 om utnämning av ledamöter i Ekonomiska och
sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 1998 till och med den 20 september
2002 (1), och
av följande skäl:
En plats i ovan nämnda kommitté har blivit ledig till följd av Tom JENKINS avgång, som meddelades rådet
den 17 december 1999.
De kandidater som den brittiska regeringen har föreslagit har beaktats.
Europeiska gemenskapernas kommission har hörts.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
David FEICKERT utnämns till ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för Tom JENKINS
under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 20 september 2002.
Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På rådets vägnar
M. WINBERG

Ordförande

(1) EGT L 257, 19.9.1998, s. 37.

L 63/58

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

3.3.2001

RÅDETS BESLUT
av den 26 februari 2001
om utnämning av en portugisisk ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén
(2001/175/EG, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 258 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 166 i
detta,
med beaktande av rådets beslut av den 15 september 1998 om utnämning av ledamöter i Ekonomiska och
sociala kommittén för perioden från och med den 21 september 1998 till och med den 20 september
2002 (1), och
av följande skäl:
En plats i ovan nämnda kommitté har blivit ledig till följd av Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS avgång,
som meddelades rådet den 14 september 2000.
De kandidater som den portugisiska regeringen har föreslagit har beaktats.
Europeiska gemenskapernas kommission har hörts.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA utnämns till ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén som ersättare för Manuel
António ARAÚJO DOS SANTOS under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 20
september 2002.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2001.
På rådets vägnar
A. LINDH

Ordförande

(1) EGT L 257, 19.9.1998, s. 37.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 december 2000
om ett förfarande i enlighet med artikel 86 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, vilket avser tillhandahållande i Italien av nya posttjänster som garanterar leverans till en
viss dag eller tid
[delgivet med nr K(2000) 4067]
(Endast den italienska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2001/176/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 86.3 i detta,
efter att genom en skrivelse av den 16 maj 2000 och en skrivelse av den 30 maj 2000 ha gett de italienska
myndigheterna respektive den dominerande postförvaltaren Poste Italiane SpA tillfälle att inkomma med
sina synpunkter om de invändningar som lagts fram av kommissionen med avseende på artikel 4.4 i den
italienska förordningen nr 261 av den 22 juli 1999, och
av följande skäl:

I. SAKFÖRHÅLLANDENA

A. Den statliga åtgärden i fråga
(1)

Förordning nr 261 av den 22 juli 1999 (1) (nedan kallad förordningen) trädde i kraft den 6 augusti
1999. I artikel 4.1 i förordningen ges det område som är förbehållet den offentliga operatören Poste
Italiane SpA (nedan kallad Poste Italiane) följande definition:
”insamling, transport, sortering och utdelning av inrikes och gränsöverskridande brevförsändelser, även ilförsändelser, vilkas pris är lägre än fem gånger den allmänna avgiften för en
brevförsändelse av första viktklassen inom den snabbaste normalkategorin, såvida de väger
mindre än 350 gram.”

(2)

I artikel 4.4 fastställs följande:
”med avseende på leveransfasen omfattar brevförsändelserna enligt punkt 1 även sådana försändelser som skapas genom användning av telematiska tekniker.”

(3)

Leverans av brevförsändelser som skapas genom ”telematiska” tekniker ingår i tjänsten för ”hybridpost”. Den exklusiva rättighet som tilldelas Poste Italiane genom artikel 4.4 i förordningen omfattar
all leverans av brevförsändelser som görs med hjälp av ”telematiska” medel, oberoende av om dessa
ger något mervärde i förhållande till den traditionella leveranstjänsten och oavsett om Poste Italiane
tillhandahåller leveranstjänsten som en mervärdestjänst eller inte. Detta innebär att privata operatörer
är utestängda från möjligheten att tillfredsställa den specifika efterfrågan på liknande typer av
postbefordran med mervärde.

(1) Fullständig titel: förordning (decreto legislativo) nr 261 av den 22 juli 1999, Italiens officiella tidning GURI, allmänna
serien, nr 182.
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Innan artikel 4.4 trädde i kraft fanns det ingen bestämmelse som garanterade Poste Italiane särskilda
eller exklusiva rättigheter för någon av de faser som ingår i hybridposttjänsten. I de ministeriella
förordningarna nr 333 av den 24 juni 1987 (1), nr 269 av den 29 maj 1988 (2) och nr 260 av den 7
augusti 1990 (3), som utgör den rättsliga grunden för Poste Italianes införande av en hybridposttjänst
i Italien, har leveransfasen i denna tjänst inte underkastats något förbehåll. I kraft av artikel 2.19 i lag
nr 662 från 1996 (4) är alla posttjänster som inte är i lag uttryckligen förbehållna Poste Italiane
öppna för konkurrens.
B. De relevanta tjänsterna

(5)

Den allmänna posttjänst som av Poste Italiane erbjuds i Italien omfattar:
— En tjänst för ordinarie post. Denna tjänst har ett icke bindande leveransmål på dag D + 3 för
80 %, D + 4 för 90 % och D + 5 för 99 % av brevförsändelserna.
— En tjänst för ordinarie hybridpost. Leveransmålet för denna tjänst är detsamma som för tjänsten
för ordinarie post.
— En tjänst för rekommenderad post. Denna tjänst kännetecknas av samma icke bindande mål som
gäller för tjänsten för ordinarie post. Enligt Poste Italiane omfattar tjänsten för rekommenderad
post två försök till överlämnande, ett system för att övervaka och spåra försändelsen under
befordran, möjligheten att ändra mottagaren under pågående befordran och ett system för
elektronisk certifiering av leveransen.
— En tjänst för prioriterad post (5). När mottagaren finns i en tätort omfattas denna tjänst av ett icke
bindande leveransmål på dag D + 1 för 80 %, D + 2 för 90 % och D + 3 för 99 % av brevförsändelserna. Om mottagaren inte finns i en tätort omfattas tjänsten av ett icke bindande leveransmål
på dag D + 2 för 85 %, D + 3 för 95 % och D + 4 för 99 % av brevförsändelserna. Enligt Poste
Italiane omfattar tjänsten för prioriterad post i Italien möjligheten att ändra destination eller
adressat under befordran, liksom tillhandahållande av detaljerade rapporter vid adressatens
adressändring eller obeställbara försändelser.

(6)

Privata operatörer har börjat erbjuda företagskunder nya pakettjänster som avser brevhantering
genom ”outsourcing”. Dessa tjänster omfattar produktion, behandling, befordran och leverans av
brevförsändelser som är känsliga för tidsfaktorn. På området för de mest avancerade outsourcingtjänsterna görs insamling, sortering och befordran av informationen elektroniskt, medan leveransen
efter utskriftsfasen görs fysiskt. Vid hybridpost är produktionsprocessen organiserad för att minska
behovet av fysisk transport av breven innan de skrivs ut och levereras. Outsourcing-paketet för
brevförsändelser möjliggör ökad snabbhet och tillförlitlighet i leveransfasen tack vare följande två
grundläggande tjänster:
— Garanterad leverans på en i förväg fastställd dag (leverans till en viss dag), eller
— garanterad leverans på en i förväg fastställd tid (leverans till en viss tid).

(7)

Betalningen för en tjänst som avser leverans till en viss dag eller tid beror på resultatet, dvs.
förutsättningen för betalning är att leveransen verkligen ägt rum senast den i förväg fastställda dagen
eller tiden. Det företag som tillhandahåller tjänsten förbinder sig att garantera att leveransen görs till
en viss dag eller tid åtminstone inom området för en hel italiensk region.

(8)

Dessa två grundläggande tjänster kan dessutom bland annat omfatta följande tilläggstjänster: 1) en
tjänst som garanterar leverans till en viss dag eller tid som kunden bestämmer i förväg, 2) vid
utebliven leverans till den första destinationen, försök till leverans till en viss dag till (en eller flera)
alternativa destinationer. Följande tjänster är i allmänhet knutna till tjänsten för leverans till en viss
dag eller tid: 1) ett system för att övervaka och spåra försändelsen under pågående befordran både
under den elektroniska fasen och under fasen för fysisk leverans, 2) elektronisk rapport om utförd
leverans till den i förväg fastställda dagen eller tiden, 3) elektronisk arkivering av leveransrapporter,
4) elektronisk arkivering av rapporter om utebliven leverans, 5) försök att spåra adressatens nya
adress, och 6) löpande uppdatering av de adressregister som tagits fram särskilt för kunden. I vissa
fall erbjuds dessutom möjligheten att kontrollera adressatens svar (till exempel mottagande av
betalning i samband med mottagandet av en betalningsavi för försäkringspremier).

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

Italiens officiella tidning GURI nr 184 av den 8 augusti 1987.
Italiens officiella tidning GURI nr 165 av den 15 juli 1988.
Italiens officiella tidning GURI nr 218 av den 18 september 1990.
Lag nr 62 av den 23 december 1996, Italiens officiella tidning GURI nr 303 av den 28 december 1996.
Tjänsten för prioriterad post infördes genom en ministerförordning av den 24 maj 1999, offentliggjord i Italiens
officiella tidning GURI nr 128 av den 3 juni 1999.
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(9)

Banker, försäkringsbolag och andra företag begär tjänster som garanterar leveransdag eller leveranstid
för vissa brevförsändelser som är särskilt känsliga för tidsfaktorn. Till dessa brevförsändelser hör
dokument som är föremål för en lagstadgad tidsfrist, meddelanden som avser betalningar som
förfaller (med avseende på en rad kredithandlingar, till exempel växlar, växelförbindelser och kreditbrev), tidsbestämda anbud som avser köp av en rad produkter och tjänster på områdena för finanser
och försäkringar, sista-minuten-uppdateringar av kontoutdrag, meddelanden om betalning av försäkringspremier, tidsbestämda marknadsföringsanbud som avser produktlansering. Brevförsändelser som
är känsliga för tidsfaktorn mister hela sitt värde när den lagstadgade svarstiden löper ut, både om
anbudstiden har gått ut och om den händelse som brevet avser har ägt rum. Kunderna måste därför
vara säkra på att brevförsändelser som är känsliga för tidsfaktorn har levererats exakt till den i förväg
fastställda dagen eller tiden.

(10)

I Italien har de privata operatörerna skapat den infrastruktur som krävs för att tillhandahålla
hybridposttjänsten genom ”outsourcing” inom ett betydande område av det nationella territoriet.
Deras infrastruktur för leveranser täcker för närvarande flera regioner och cirka 40 % av det
italienska territoriet. När den kritiska volymen väl nås kommer denna infrastruktur att utvidgas till
att täcka hela det nationella territoriet. Tillgången till den offentliga operatörens leveransnät innebär
inte någon möjlighet att garantera leverans till en viss dag eller tid. Detta beror på att de leveranstjänster som tillhandahålls av den offentliga operatören inte når upp till den kvalitetsnivå som krävs
för tjänsten i fråga.
C. Förfarande

(11)

Den 16 maj 2000 inledde kommissionen ett förfarande mot Italien för överträdelse av artikel 86 i
EG-fördraget jämförd med artikel 82 i samma fördrag. Kommissionen uppmanade samtidigt den
italienska regeringen att, inom två månader från mottagandet av den formella underrättelsen,
antingen översända uppgift om vilka åtgärder den avsåg att vidta för att få överträdelserna att
upphöra, eller inkomma med sina synpunkter på de frågor som lagts fram i den formella underrättelsen. Den italienska regeringen lämnade sina synpunkter den 26 juli 2000. Poste Italiane uppmanades den 30 maj 2000 att lämna sina synpunkter och lämnade sitt svar den 14 juli 2000. Innan
förfarandet inleddes hade kommissionen flera möten med den italienska regeringen och med Poste
Italiane i syfte att diskutera problemen i förhållande till artikel 4.4 i förordningen. Den 23 februari
2000 och den 28 mars 2000 hölls gemensamma möten med den italienska regeringen och Poste
Italiane. Ytterligare ett möte med Poste Italiane ägde rum den 13 mars 2000. De invändningar som
framförs i den formella underrättelsen har diskuterats vid ytterligare ett möte, som hölls med den
italienska regeringen och Poste Italiane den 11 september 2000. Ett nytt möte med den italienska
regeringen ägde rum den 23 oktober 2000. Ett möte med enbart företrädare för Poste Italiane hölls
den 11 oktober 2000. Kommissionen har på begäran av Poste Italiane flera gånger förlängt
tidsfristen för framläggande av synpunkter på den formella underrättelsen. Poste Italiane har dessutom givits möjlighet att lägga fram ytterligare synpunkter, vilka mottogs den 28 oktober 2000 och
den 30 oktober 2000. Den 15 november 2000 lade Poste Italiane fram ytterligare ett rättsligt
yttrande.
II. RÄTTSLIG BEDÖMNING

Artikel 86
(12)

I artikel 86.1 i fördraget fastställs att medlemsstaterna beträffande offentliga företag och företag som
de beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter inte skall vidta och inte heller bibehålla någon åtgärd
som strider mot reglerna i detta fördrag, i synnerhet konkurrensreglerna. Poste Italiane är ett
offentligt företag i enlighet med artikel 86.1 i fördraget eftersom det till alla delar ägs av den
italienska staten. Italienska staten har dessutom beviljat Poste Italiane exklusiva rättigheter i kraft av
artikel 4 i förordningen.

(13)

Genom artikel 86.1 förbjuds medlemsstaterna att genom lagar, förordningar eller administrativa
åtgärder försätta offentliga företag och företag som de beviljat särskilda eller exklusiva rättigheter i en
situation i vilken dessa företag inte skulle kunna försätta sig själva genom självständigt agerande utan
att överträda bestämmelserna i artikel 82 (1). Kommissionen får därför enligt artikel 86.3 ”utfärda
lämpliga … beslut” vad avser medlemsstaterna när den finner att en statlig åtgärd, vidtagits eller
bibehållits som strider mot artikel 86.1 i förening med artikel 82.

(1) Se dom av den 13 december 1991 i mål C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones mot GB-Inno-BM, Rec.
1991, s. I-5941, punkt 20, och dom av den 19 maj 1993 i mål C-320/91, Corbeau, Rec. 1993, s. I-2533, punkt 12.
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(14)

Det följer av artikel 86.3 i fördraget och av systematiken i samtliga bestämmelser i den artikeln att
kommissionen får vidta alla åtgärder som den anser vara nödvändiga för att säkerställa att konkurrensreglerna tillämpas (1). Kommissionen har befogenhet att skönsmässigt ta ställning om lämpligheten i att väcka talan mot en medlemsstat med stöd av artikel 226 eller av artikel 86.3 i
fördraget (2). Dessutom får kommissionen, om den anser det vara nödvändigt för att säkerställa
tillämpningen av konkurrensreglerna, inleda förfarande enligt artikel 86.3 i stället för artikel 226 (3)
Italiens regering kan sålunda inte hävda att kommissionens talan i fråga om artikel 4.4 i förordningen borde ha varit grundad på enbart artikel 226 eller att förfarandet är en lex specialis i
förhållande till det förfarande som avses i artikel 86.3.

(15)

För det första iakttas medlemsstaternas rätt till försvar (4) till fullo i det förfarande som inletts enligt
artikel 86.3 i fördraget. Förfarandet inleds genom översändandet av en formell underrättelse till den
berörda medlemsstaten, som ges tillfälle att inom två månader lägga fram sin ståndpunkt i frågan.
Kommissionen får inte fatta beslut enligt artikel 86.3 förrän den har utvärderat de synpunkter som
lagts fram av den berörda medlemsstaten inom denna tidsfrist (5). Kommissionen har dessutom, utan
att det finns någon rättslig skyldighet att göra det, i detta fall flera gånger förlängt tidsfristen på två
månader i syfte att ge Poste Italiane och den italienska regeringen en rad ytterligare möjligheter att
lägga fram sina argument. Slutligen är alla beslut som utfärdas av kommissionen underkastade
granskning från gemenskapens rättsorgan. Gemenskapens rättsorgan kontrollerar alla åtgärder som
vidtas av kommissionen med tillämpning av artikel 86.3, vilket säkerställer att jämvikten mellan
institutionerna bibehålls. Till skillnad från vad Poste Italiane hävdar förändrar förfarandet enligt
artikel 86.3 inte den institutionella jämvikten mellan medlemsstaterna, rådet och kommissionen.

A. Relevanta marknader

(16)

Följande två marknader är relevanta för detta beslut: 1) marknaden för icke traditionella leveranstjänster, som omfattar ovannämnda garanti för leverans till en viss dag eller tid, och 2) marknaden
för traditionella leveranstjänster, som beaktar leveransmål men inte erbjuder någon säkerhet eller
garanti med avseende på exakt leveransdag eller leveranstid.

(17)

Den tjänst som garanterar leverans till en viss dag eller tid skiljer sig på ett avgörande sätt från den
traditionella leveranstjänsten i fråga om 1) dess kännetecken och 2) de behov som den svarar mot.

1. Den traditionella leveranstjänsten erbjuder ingen garanti angående den dag eller tid då brevförsändelsen levereras (6). Den traditionella leveranstjänsten kännetecknas av allmänna leveransmål där
exakt dag eller tid för leverans aldrig specificeras. Den traditionella leveranstjänsten erbjuder ingen
garanti med avseende på brevförsändelsens exakta leveransdag eller leveranstid.

2. Den traditionella leveranstjänsten kan inte tillfredsställa ovannämnda efterfrågan på leverans till
en viss dag eller tid. De två tjänsterna är inte sinsemellan utbytbara. Som tidigare sagts är
leveranser till en viss dag eller tid avsedda för att tillfredsställa de särskilda krav som ställs av
(1) Se förstainstansrättens beslut av den 8 juli 1999 i mål T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, REG 1999, s.
II-2329, punkt 75.
(2) Förslag till avgörande av generaladvokat Mischo föredraget den 19 oktober 2000 i mål C-163/99, Portugal mot
kommissionen, punkt 46. Se även dom av den 19 mars 1991 i mål C-202/88, Frankrike mot kommissionen, Rec.
1991, s. I-1223.
(3) Se dom av den 12 februari 1992 i de förenade målen C-48/90 och C-66/90, Nederländerna mot kommissionen, Rec.
1992, s. I-627, punkterna 33–35.
(4) Se dom av den 12 februari 1992 i de förenade målen C-48/90 och C-66/90, Nederländerna mot kommissionen, Rec.
1992, s. I-627, punkterna 33–35 och punkt 37.
(5) Se dom av den 12 februari 1992 i de förenade målen C-48/90 och C-66/90, Nederländerna mot kommissionen, Rec.
1992, s. I-627, punkterna 33–35 och punkt 37.
(6) Den traditionella leveranstjänsten innehåller dessutom inte ovannämnda varianter av dessa två grundläggande tjänster,
dvs. 1) leverans till en viss dag eller tid på grundval av en av kunden i förväg fastställd befordringsgång och 2) vid
utebliven leverans till den första destinationen, försök till leverans till en viss dag till (en eller flera) alternativa destinationer. Eftersom dessa tjänster är varianter av de två huvudtjänsterna, dvs. leverans till en viss dag eller tid, utgör
deras existens utöver leverans till en viss dag eller tid inte något krav för att skilja den traditionella leveranstjänsten
från den icke traditionella.
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företagskunder, vilka har behov av att vissa brevförsändelser som är känsliga för tidsfaktorn
levereras på en exakt dag eller tid. Den traditionella leveranstjänsten tillfredsställer däremot
behoven hos de vanliga användarna, för vilka dagen eller datumet för brevens leverans inte är lika
viktiga (1).

(18)

Eftersom de två typerna av leveranstjänster var och en uppvisar olika kännetecken och tillfredsställer
mycket olika behov är Poste Italianes argument att jänsten för leverans till en viss dag eller tid bara
utgör en ”utveckling” och ”anpassning” av den traditionella leveranstjänsten helt felaktigt (2). Dessutom har, till skillnad från vad Poste Italiane hävdar, den ”plattform” som används för att producera
brevförsändelsen inte använts som ett kriterium för att definiera marknaden. Distinktionen mellan
traditionell leveranstjänst och tjänst för leverans till en viss dag eller tid är grundad på tjänsternas
olika kännetecken och de olika behov som de två tjänsterna tillfredsställer, vilket innebär att den inte
är beroende av huruvida brevförsändelsen insamlas och befordras fysiskt eller elektroniskt. Italiens
regering och Poste Italiane har därför fel när de hävdar att kommissionens definition av den relevanta
marknaden är grundad på brevförsändelsens produktionssätt.

(19)

Poste Italiane hävdar att det inte finns någon verklig efterfrågan på tjänster som avser leverans till en
viss dag eller tid (3). De privata operatörerna har dock genomfört investeringar för att skapa den
infrastruktur som krävs för att tillhandahålla hybridposttjänsten med leverans till en viss dag eller tid.
Detta pekar på att dessa operatörer har konstaterat att det finns en efterfrågan på en tjänst för
leverans till en viss dag eller tid. Det faktum att bankerna och försäkringsbolagen kan vara mer
känsliga för priset än för tidsfaktorn i fråga om vissa typer av standardförsändelser utesluter
dessutom inte (4) att de tvärtom är särskilt känsliga för leveranstiderna när det gäller de specifika
brevförsändelser som beskrivits ovan.

(20)

Slutligen skiljer sig tjänsten för leverans till en viss dag eller tid även från den tjänst för leverans ”efter
överenskommelse” som enligt Poste Italiane är inkluderad i tjänsten ”Postacelere” (5). Poste Italiane
beskriver denna tjänst som en tillfällig tjänst för leverans av enskilda brevförsändelser utom ramen
för brevbärarens vanliga utbärningstur (6). Enligt Poste Italiane gör brevbäraren när brevet nått
sorteringscentrumet en överenskommelse med adressaten för att i förväg fastställa en dag eller tid för
leverans som passar båda parter (7). Det är alltså tydligt att den här tjänsten i grunden skiljer sig från
tjänsten för leverans till en viss dag eller tid och detta i flera avseenden:
— Brevbäraren gör en ”överenskommelse” först när brevförsändelsen nått sorteringscentrumet. Den
tillfälliga leveranstjänsten förändrar inte att denna tjänst, liksom alla andra ovannämnda tjänster
som tillhandahålls av Poste Italiane, kännetecknas av leveransmål snarare än av garantier för att
leveransen verkligen sker på den i förväg fastställda dagen eller tiden. Ett system med icke
bindande leveransmål skiljer sig på ett avgörande sätt från garantin för att brevförsändelserna
levereras på en exakt och i förväg fastställd dag eller tid (8).
— Betalningen av tjänsten ”Postacelere” är inte underställd resultatet, dvs. att leveransen verkligen
fullgjorts till den garanterade dagen eller tiden. Betalningen för traditionella leveranstjänster är i
Europa, inklusive Italien, inte i något fall underställd kravet att leveransen verkligen äger rum på i
förväg fastställd dag eller tid.

(1) Som redan nämnts är följande tjänster vanligen knutna till tjänsten för leverans till en viss dag eller tid: 1) ett system
för att övervaka och spåra försändelsen under pågående befordran både under den elektroniska fasen och under fasen
för fysisk leverans, 2) elektronisk rapport om utförd leverans till i förväg fastställd dag eller tid, 3) elektronisk arkivering av leveransrapporter, 4) elektronisk arkivering av rapporter om utebliven leverans, 5) försök att spåra adressatens
nya adress, och 6) löpande uppdatering av de adressregister som tagits fram särskilt för kunden. I vissa fall erbjuds
dessutom möjligheten att kontrollera adressatens svar (till exempel mottagande av betalning i samband med
mottagandet av en betalningsavi för försäkringspremier). Medan dessa kännetecken för tilläggstjänster vanligen är
knutna till leveranser till en viss dag eller tid och underlättar erbjudandet av leveranser som kännetecknas av denna
garanti utgör de inte i sig något förhandskrav för att skilja den traditionella leveranstjänsten från den icke traditionella.
(2) Se Poste Italianes synpunkter av den 15 november 2000, s. 7.
3
( ) Se bilaga 2 till Poste Italianes synpunkter av den 11 oktober 2000, s. 2.
(4) Se bilaga 2 till Poste Italianes synpunkter av den 11 oktober 2000, s. 2.
(5) Se bilaga 3 till Poste Italianes synpunkter av den 11 oktober 2000 och s. 4 fotnot 1 i Poste Italianes synpunkter den
28 oktober 2000.
(6) Se bilaga 3 till Poste Italianes synpunkter av den 11 oktober 2000, s. 3. Poste Italiane hävdar själv att denna tjänst
inte är ”allmän”.
(7) Se bilaga 1 till Poste Italianes synpunkter av den 28 oktober 2000, s. 4.
8
( ) Italiens regering bekräftar själv att posttjänsterna huvudsakligen bygger på leveransmål och inte på avtalsmässiga
garantier. Ingen bank skall enligt denna vara intresserad av en tjänst som avser garanterad leverans en viss dag eller
tid.
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I kraft av dessa beaktanden kan de icke traditionella leveranstjänsterna inte definieras på grundval av
det faktum att de ger avtalsmässiga garantier för leverans till en viss dag eller tid. De identifierar en
marknad som skiljer sig från den som den traditionella leveranstjänsten riktar sig till. Den traditionella leveranstjänsten varken tillhandahåller eller garanterar leverans till en viss dag eller tid. Poste
Italiane kan på grundval av en liknande tydlig distinktion mellan traditionella och icke traditionella
leveranstjänster inte hävda att de privata operatörerna marknadsför tjänsten för leverans till en viss
dag eller tid enbart som en ”täckmantel” för tillhandahållandet av traditionella tjänster (1).
B. Den geografiska dimensionen för de relevanta marknaderna

(22)

Den geografiska dimensionen för de berörda marknaderna motsvarar italienska statens hela territorium. Detta är faktiskt det geografiska område som täcks av monopolet på ordinarie brevförsändelser, vilket omfattar leveransfasen i tjänsten för hybridpost som täcks av förbehållet i artikel 4.4 i
förordningen.
C. Dominerande ställning

(23)

I artikel 4 i förordningen ges den offentliga postoperatören ovannämnda exklusiva rättighet på hela
det italienska territoriet. Innehavaren av denna exklusiva rättighet har därför en dominerande
ställning med avseende på den tjänst som täcks av rättigheten i fråga. Enligt domstolens rättspraxis
kan ett företag som har ett rättsligt monopol inom en viss marknad anses ha en dominerande
ställning i den mening som avses i artikel 82 i fördraget (2). Dessutom kan en medlemsstats
territorium, som omfattas av detta monopol, utgöra en väsentlig del av den gemensamma marknaden (3).
D. Missbruk av dominerande ställning

(24)

Enligt domstolen utgör det faktum att ett företag som har en dominerande ställning på en viss
marknad utan att detta framstått som objektivt berättigat förbehåller sig annan verksamhet som hör
till en separat och avskild marknad (4), även om denna verksamhet skulle kunna utföras av ett annat
företag inom ramen för dess verksamhet på en närliggande men avskild marknad, missbruk enligt
artikel 82 i fördraget (5).

(25)

Domstolen har med hänvisning till artikel 86 jämförd med artikel 82 i fördraget dessutom ansett att
utvidgningen av ett monopol till en närliggande och konkurrensutsatt marknad, utan att det
framstått som objektivt berättigat, är förbjuden som sådan genom artikel 86.1 i förening med artikel
82, när denna utvidgning är ett resultat av en statlig åtgärd (6).

(26)

Poste Italiane har förklarat att man för närvarande inte erbjuder någon leveranstjänst som med
säkerhet garanterar dag eller tid för leverans (7). Trots detta utgör denna statliga åtgärd, som
förbehåller den offentliga operatören en närliggande men avskild marknad, en överträdelse av artikel
86.1 i förening med artikel 82, oberoende av om den offentliga operatören är verksam eller inte på
denna avskilda marknad:
— Om de exklusiva rättigheternas utvidgning till att omfatta tjänsten leverans till en viss dag eller tid
leder till att Poste Italiane börjar tillhandahålla denna form av leverans, innebär artikel 4.4 i
förordningen att Poste Italianes dominerande ställning på marknaden för den traditionella
leveranstjänsten utvidgas till den närliggande men avskilda marknaden för leverans till en viss dag
eller tid.
— Om Poste Italiane inte erbjuder tjänsten för leverans till en viss dag eller tid, leder artikel 4.4 i
förordningen till att Poste Italiane bara genom att utöva sin exklusiva rättighet begränsar utbudet
av tjänsten i fråga, eftersom de privata operatörerna utestängs från möjligheten att tillfredsställa
den särskilda efterfrågan på garanterad leverans till en viss dag eller tid (8).

(1) Se bilaga 3 till de synpunkter som lades fram den 11 oktober 2000.
(2) Se dom av den 19 maj 1993 i mål C-320/91, Corbeau, Rec. 1993, s. I-2533, punkt 9.
(3) Se dom av den 23 april 1991 i mål C-41/90, Höffner, Rec. 1991, s. I-1979, punkt 28, och dom av den 18 juni 991
i mål C-260/89, ERT, Rec. 1991, s. I-2925, punkt 31.
(4) Se dom av den 19 maj 1993 i mål C-320/91, Corbeau, Rec. 1993, s. I-2533, punkt 19.
5
( ) Se dom av den 3 oktober 1985 i mål 311/84, CBEM, Rec. 1985, s. 3261.
(6) Se dom av den 13 december 1991 i mål C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones mot GB-Inno-BM, Rec.
1991, s. I-5941, punkt 24.
(7) I de synpunkter som lades fram den 11 oktober 2000 bestrider Poste Italiane att det finns någon efterfrågan på
leveranser till en viss dag eller tid och följaktligen att det finns någon marknad för dessa tjänster. Enligt Poste Italiane
efterfrågar bankerna och försäkringsbolagen inte leveranser till en viss dag utan bara leveranser till bra priser (se
bilaga 2 till synpunkterna av den 11 oktober 2000, sidorna 1 och 2). I bilaga 3 till synpunkterna av den 11 oktober
2000 lämnar Poste Italiane dessutom en förteckning över alla leveranstjänster (förbehållna och icke förbehållna) som
man kan tillhandahålla. I denna förteckning finns inga leveranser till en viss dag eller tid.
8) Se dom av den 23 april 1991 i mål C-41/90, Höffner, Rec. 1991, s. I-1979, punkt 31.
(
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(27)

Det är inte relevant att fastställa om leveransfasen i tjänsten för hybridpost var öppen för konkurrens
innan artikel 4.4 i förordningen trädde i kraft. Även om leveransen av hybridposttjänster var
underställd förbehåll innan artikel 4.4 i förordningen trädde i kraft, vilket inte framgår av ovannämnda italienska lagstiftning, är artikel 4.4 i vart fall oförenlig med artikel 86 i förening med artikel
82 eftersom det enligt artikel 86.1 är förbjudet även att bibehålla en statlig åtgärd som strider mot
artikel 82.

(28)

Vad beträffar den invändning som framförts av den italienska regeringen, enligt vilken utvidgningen
av det förbehållna området är objektivt berättigad i syfte att skydda Poste Italianes finansiella balans
hänvisas till det som nedan sägs i fråga om artikel 86.2 i fördraget.

E. Inverkan på handeln mellan medlemsstater
(29)

Enligt artikel 86.1 och artikel 82 i fördraget gäller medlemsstaternas ansvar bara i den mån
missbruket kan vara till skada för handeln mellan medlemsstaterna. I detta fall finns en sådan effekt,
eftersom all begränsning av konkurrensen på marknader som är olika och skilda från det område
som är föremål för monopol hindrar företag som är etablerade i andra medlemsstater – och som kan
tillhandahålla tjänster som avser leverans till en viss dag eller tid – från att utvidga sin verksamhet till
den italienska statens territorium.

F. Artikel 86.2 i fördraget
(30)

Enligt artikel 86.2 i fördraget skall traditionella postföretag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse vara underkastade reglerna i fördraget, särskilt konkurrensreglerna, i
den mån tillämpningen av dessa regler inte rättsligt eller i praktiken hindrar att de särskilda uppgifter
som de tilldelats fullgörs. Det åligger medlemsstaten att bevisa att tillämpningen av konkurrensreglerna inte kan ge upphov till en sådan effekt. Den italienska regeringen och Poste Italiane kan av de
skäl som anges nedan inte hävda att 1) konkurrensen, vad beträffar leveranserna av brev till en viss
dag eller tid utgör en risk för Poste Italianes finansiella balans (1), eller att 2) tillträde för privata
operatörer till marknaden för den fas som avser leverans till en viss dag eller tid leder till en
orättfärdig utarmning av Poste Italianes intäkter (2)
— För det första erbjuder Poste Italiane, vilket tidigare nämnts, för närvarande inte någon posttjänst
som kännetecknas av en garanti för leverans till en viss dag eller tid (3). Poste Italianes omsättning
skulle följaktligen inte minska med avseende på den marknaden. För att kunna garantera att
leveranserna görs till en viss dag eller tid skulle Poste Italiane dessutom vara tvungen att vidta en
radikal omorganisering av sina sorterings- och leveransfaser. Detta innebär att det är osannolikt
att Poste Italiane på kort och medellång sikt går in på denna marknad. Den ytterligare omsättning
som skulle kunna uppstå genom tillhandahållandet av posttjänster som är mycket specialiserade
och särskilt inriktade på tidsfaktorn kommer i vart fall att förbli marginell med hänsyn till Poste
Italianes eftersläpning på detta område.
— För det andra tillfredsställer tjänsten för leverans till en viss dag eller tid ett mycket specifikt
behov som är begränsat enbart till brevförsändelser som är känsliga för tidsfaktorn. Tjänsten för
leverans av liknande brevförsändelser utgör en ny tjänst som skapar en extra postvolym. De
brevförsändelser som är känsliga för tidsfaktorn ingår dessutom inte i eller påverkar den
efterfrågan som avser traditionella leveranser (föremål för monopolet), vilket innebär att de inte
kommer att tära på volymen av brev som levereras på traditionellt sätt eller på den därtill
hörande omsättning som Poste Italiane skapar inom det förbehållna området.
— För det tredje täcker de privata operatörernas nät redan territoriet i flera italienska regioner, med
en täckning på 40 % av det nationella territoriet. Den här tjänsten täcker hela regioner och är inte
begränsad enbart till lönsamma storstadsområden, vilket innebär att Poste Italiane inte lämnas
ensam att tillhandahålla tjänsten i olönsamma landsbygdsområden.

(1) Se den italienska regeringens synpunkter av den 13 juli 2000, s. 19–21. Se dessutom Poste Italianes synpunkter den
14 juli 2000, s. 92–99, Poste Italianes synpunkter av den 11 oktober 2000, s. 1–2 och Poste Italianes punkter av
den 15 november 2000, s. 23.
2
( ) Se den italienska regeringens synpunkter av den 13 juli 2000, s. 11. Se dessutom Poste Italianes synpunkter av n 11
oktober 2000, punkt C, s. 3 och punkt F, s. 4 samt Poste Italianes synpunkter av den 14 juli 2000, punkterna 95
och 96.
3
( ) Se förteckningen över Poste Italianes tjänster (förbehållna och icke förbehållna) i bilaga 3 till de synpunkter som
lämnades den 11 oktober 2000.
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III. SLUTSATSER
(31)

Med hänsyn till ovanstående anser kommissionen att Italien genom att hindra konkurrensen på
området för den fas som avser leverans till en viss dag eller tid av hybridpost överträder artikel 86.1 i
fördraget i förening med artikel 82 i samma fördrag. Eftersom ingen annan medlemsstat än Italien
har antagit någon bestämmelse som liknar artikel 4.4 i förordningen, genom vilken fasen för
leverans av hybridpost omfattas av ett förbehåll utan hänsyn till de särskilda kännetecknen för denna
fas, måste kommissionen anta ett beslut som endast avser den italienska staten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De italienska bestämmelser som reglerar postsektorn och särskilt artikel 4.4 i förordning nr 261 av den 22
juli 1999 utgör en överträdelse av artikel 86.1 jämförd med artikel 82 i fördraget, eftersom de undanröjer
konkurrensen med avseende på den fas som avser leverans till en viss dag eller tid av hybridpost.
Italien skall vidta åtgärder för att denna överträdelse skall upphöra och upphäva de exklusiva rättigheter
som beviljats Poste Italiane SpA med avseende på fasen för leverans till en viss dag eller tid av hybridpost.
Artikel 2
Italien skall i framtiden avstå från att bevilja exklusiva rättigheter som avser leverans till en viss dag eller tid
av tjänster som avser hybridpost.
Artikel 3
Italien skall inom tre månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder
som har vidtagits för att få den överträdelse som avses i artikel 1 att upphöra.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.
Utfärdat i Bryssel den 21 december 2000.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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RÄTTELSER
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1995/2000 av den 18 september 2000 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullar som införts på import av karbamidammoniumnitratlösningar med ursprung i Demokratiska folkrepubliken Algeriet, Republiken Vitryssland, Republiken
Litauen, Ryska federationen och Ukraina och om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import
med ursprung i Slovakiska republiken
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 238 av den 22 september 2000)
På sidan 23, artikel 3 skall följande läggas till:
”I de fall den slutgiltiga antidumpningstullen överstiger den preliminära tullen skall endast de belopp för vilka säkerhet
ställts motsvarande de preliminära tullarna slutgiltigt tas ut.”.

Rättelse till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om ömsesidiga
åtgärder för handelsliberalisering och om ändring av protokollen om jordbruksprodukter som bifogas associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 336 av den 30 december 2000)
På sidan 99, i bilaga I 1, protokoll nr 1, fjärde posten, första två kolumnerna skall det
i stället för: ”ex 0805 10 80 Citroner, färska”
vara:

”ex 0805 30 10 Citroner, färska”.
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