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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1207/2001
av den 11 juni 2001
om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska
gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av varucertifikat EUR.1, upprättande av
fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer
att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 3351/83
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I rådets förordning (EEG) nr 3351/83 av den 14
november 1983 om förfarandet för att underlätta utgivandet av varucertifikaten EUR.1 och utformningen av
blanketterna EUR.2 enligt de bestämmelser som kontrollerar förmånshandel mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och vissa länder (1), fastställdes regler för
en korrekt tillämpning av reglerna om förmånsberättigat
ursprung med avseende på export från gemenskapen till
vissa tredje länder.
Det har skett många förändringar på tullområdet sedan
förordning (EEG) nr 3351/83 antogs.
Det har inom ramen för den inre marknaden konstaterats att företag som exporterar varor från en eller flera
andra medlemsstater än den medlemsstat de är etablerade i och som önskar använda förenklade förfaranden
för utfärdande av ursprungsintyg ibland är tvungna att
ansöka om ett separat tillstånd för varje exportmedlemsstat. Det är önskvärt att denna situation förenklas, samtidigt som systemet med förmånsbehandling skall kunna
fortsätta att fungera på ett korrekt sätt.
De myndigheter som ansvarar för utfärdande eller
kontroll av ursprungsintyg bör vara i stånd att inom
föreskrivna tidsfrister fullgöra gemenskapens åtaganden
inom ramen för förmånsavtalen.
Förordning (EEG) nr 3351/83 bör i klarhetens intresse
upphävas och ersättas med denna förordning.

(1) EGT L 339, 5.12.1983, s. 19.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde
I denna förordning fastställs regler som är avsedda att
a) underlätta för medlemsstaternas myndigheter att utfärda
varucertifikat EUR.1 och för gemenskapsexportörerna att
upprätta fakturadeklarationer och EUR.2-formulär,
b) underlätta utfärdande av tillstånd för ekonomiska aktörer att
fungera som godkända exportörer, som är giltiga i flera
medlemsstater, och
c) förbättra metoderna för administrativt samarbete mellan
medlemsstaterna.
Artikel 2
Leverantörsdeklarationer och deras användning
1.
Leverantörer skall i en deklaration tillhandahålla uppgifter
om produkters status med avseende på gemenskapens regler
om förmånsberättigat ursprung.
2.
Leverantörsdeklarationer skall användas av exportörer
som bevis, särskilt som stöd för ansökningar om utfärdande av
varucertifikat EUR.1 eller som grundval för upprättande av
fakturadeklarationer eller EUR.2-formulär.
Artikel 3
Upprättande av leverantörsdeklarationer
Leverantören skall, utom i sådana fall som avses i artikel 4,
tillhandahålla en separat deklaration för varje varusändning.
Leverantören skall ange deklarationen på den faktura som rör
sändningen eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling i vilken de berörda varorna beskrivs tillräckligt
väl för att de skall kunna identifieras.

L 165/2

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Leverantören får tillhandahålla deklarationen när som helst,
även efter det att varorna har levererats.
Artikel 4
Leverantörsdeklarationer för längre tid
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3.
Tullmyndigheterna skall utfärda INF 4-informationscertifikatet inom tre månader efter mottagandet av ansökan som
ingivits till dem av leverantören och skall i certifikatet ange om
leverantörens deklaration var korrekt.
4.
Det ifyllda certifikatet skall lämnas till leverantören, som
skall vidarebefordra det till exportören så att denne kan överlämna det till den behöriga tullmyndigheten.

1.
Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med
varor vars status med avseende på reglerna om förmånsberättigat ursprung förutses bli bestående under avsevärd tid, får
leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration –
nedan kallad ”leverantörsdeklaration för längre tid” som
omfattar flera varusändningar. En leverantörsdeklaration för
längre tid får utfärdas för en tid av upp till ett år från och med
dagen för utfärdandet av deklarationen.

1.
En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration
skall under minst tre år bevara alla handlingar som styrker att
deklarationen är korrekt.

2.
En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas med
retroaktiv verkan. I sådana fall får deklarationens giltighetstid
inte överstiga ett år från och med den första giltighetsdagen.

2.
En tullmyndighet till vilken en ansökan om utfärdande av
ett INF 4-informationscertifikat lämnats in skall bevara ansökningshandlingen under minst tre år.

3.
Leverantören skall omedelbart underrätta köparen när en
leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig för de
varor som levereras.

Artikel 8

Artikel 5
Blankett och ifyllande av leverantörsdeklarationer
1.
Leverantörsdeklarationer för produkter som har förmånsberättigad ursprungsstatus skall utformas i enlighet med bilaga
I eller, när det gäller leverantörsdeklarationer för längre tid, i
enlighet med bilaga II.
2.
Leverantörsdeklarationer för produkter som genomgått
bearbetning eller förädling i gemenskapen utan att ha erhållit
förmånsberättigad ursprungsstatus skall utformas i enlighet
med bilaga III eller, när det gäller leverantörsdeklarationer för
längre tid, i enlighet med bilaga IV.
3.
Leverantörsdeklarationer skall vara försedda med leverantörens egenhändiga namnteckning och får upprättas på
förtryckta blanketter. Om fakturor och leverantörsdeklarationer
upprättas med hjälp av dator, behöver deklarationerna dock
inte undertecknas, under förutsättning att leverantören lämnar
ett skriftligt åtagande till köparen, i vilket han förklarar sig ta
det fulla ansvaret för varje leverantörsdeklaration i vilken han
identifieras så som om deklarationen hade undertecknats av
honom.
Artikel 6
INF 4-informationscertifikat
1.
Tullmyndigheterna får i syfte att kontrollera en leverantörsdeklarations riktighet eller äkthet vända sig till exportören
och begära att denne av leverantören skall få ett INF 4-informationscertifikat enligt förlagan i bilaga V.
2.
INF 4-informationscertifikatet skall utfärdas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad.
Dessa myndigheter skall ha rätt att kräva att varje slag av bevis
uppvisas samt ha rätt att utföra alla sådana inspektioner av
leverantörens räkenskaper eller alla andra kontroller som de
anser nödvändiga.

Artikel 7
Bevarande av deklarationer och styrkande handlingar

Tillstånd att fungera som godkänd exportör
1.
En exportör som ofta exporterar varor från en annan
medlemsstat än den där han är etablerad kan få ställning som
godkänd exportör beträffande sådan export.
För detta ändamål skall han lämna in en ansökan till de behöriga tullmyndigheterna i den medlemsstat där han är både
etablerad och bevarar sådana handlingar som styrker varornas
ursprung.
2.
Om myndigheterna i punkt 1 är övertygade om att villkoren i ursprungsprotokollen till de berörda avtalen eller i
gemenskapslagstiftningen rörande de autonoma förmånsordningarna är uppfyllda och utfärdar ett tillstånd, skall de underrätta tullförvaltningarna i de berörda medlemsstaterna.
Artikel 9
Ömsesidigt administrativt bistånd
Medlemsstaternas tullmyndigheter skall bistå varandra vid
kontroller av riktigheten hos uppgifterna i leverantörsdeklarationer samt vid tillsynen av att systemet med tillstånd för
ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer
fungerar tillfredsställande.
Artikel 10
Kontroll av leverantörsdeklarationer
1.
Om en exportör inte kan inkomma med ett INF 4-informationscertifikat inom fyra månader från tullmyndigheternas
begäran, kan exportmedlemsstatens tullmyndigheter be
myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad
att bekräfta de berörda produkternas status med avseende på
reglerna om förmånsberättigat ursprung.
2.
Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i
exportmedlemsstaten sända alla för dem tillgängliga uppgifter
till tullmyndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran
riktas, samt ange de formella och sakliga skälen för sin
förfrågan.
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De skall till stöd för sin begäran tillhandahålla alla sådana
handlingar eller uppgifter som de erhållit som talar för att
leverantörsdeklarationen är oriktig.
3.
Kontrollen skall utföras av tullmyndigheterna i den
medlemsstat i vilken leverantörsdeklarationen utfärdats.
Myndigheterna i fråga får kräva att varje slag av bevis uppvisas
och får utföra alla sådana inspektioner av tillverkarens räkenskaper eller alla andra kontroller som de anser lämpliga.
4.
De tullmyndigheter som har begärt kontrollen skall, med
hjälp av ett INF 4-informationscertifikat, så snart som möjligt
underrättas om resultatet av denna.
5.
Om det inte kommit in något svar inom fem månader
från och med den dag då kontrollen begärdes eller om uppgifterna i svaret inte är tillräckliga för att styrka produkternas
faktiska ursprung, skall tullmyndigheterna i exportlandet ogiltigförklara de varucertifikat EUR.1 som utfärdats och fakturadeklarationer och EUR.2-formulär som upprättats på grundval
av det berörda dokumentet.
Artikel 11
Upphävande
Förordning (EEG) nr 3351/83 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som
hänvisningar till denna förordning.

L 165/3
Artikel 12

Övergångsbestämmelser
1.
Leverantörsdeklarationer, inbegripet leverantörsdeklarationer för längre tid, som upprättats före ikraftträdandet av
denna förordning skall fortsätta att gälla.
2.
Leverantörsdeklarationer som överensstämmer med förlagorna i förordning (EEG) nr 3351/83 får fortsätta att utfärdas
under tolv månader från och med ikraftträdandet av denna
förordning.
3.
INF 4-informationscertifikatformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga V till förordning (EEG) nr
3351/83 får fortsätta att användas under tolv månader från
och med ikraftträdandet av denna förordning.
Artikel 13
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2001.
På rådets vägnar
M. SAHLIN

Ordförande
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BILAGA V
INF 4-informationscertifikat och ansökan om ett INF 4-informationscertifikat
1.

TRYCKNINGSANVISNINGAR

1.1 Det formulär på vilket INF 4-informationscertifikatet utfärdas skall vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt
av mellan 40 och 65 gram/m2.
1.2 Formuläret skall ha formatet 210 × 297 mm.
1.3 Medlemsstaterna ansvarar för tryckningen av formulären, vilka skall vara försedda med ett löpnummer genom vilket
de kan identifieras. Formuläret skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk.
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Anmärkningar

1.

Certifikaten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Eventuella ändringar skall göras genom att felaktiga
uppgifter stryks och nödvändiga rättelser tillfogas. Ändringarna skall signeras av den person som upprättat certifikatet
och påtecknas av det utfärdande landets eller territoriets tullmyndigheter.

2.

Inget utrymme får lämnas mellan de varuposter som anges i certifikatet och varje varupost skall föregås av ett
varupostnummer. Ett horisontellt streck skall dras omedelbart under den sista varuposten. Oanvänt utrymme skall
strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

3.

Varorna skall beskrivas i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggarant för att möjliggöra identifiering av
varorna.

4.

Formuläret skall fyllas i på att av gemenskapens officiella språk. Tullmyndigheterna i den medlemsstat som skall
lämna eller som begär att få upplysningarna får begära en översättning av upplysningarna i dokumenten till den
medlemsstatens officiella språk.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1208/2001
av den 20 juni 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 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 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 20 juni 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
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

79,3
79,3
81,2
81,2
80,8
50,7
86,4
72,6
68,9
64,3
66,6
84,2
105,7
117,7
83,9
84,2
65,5
75,8
129,6
96,9
93,7
222,2
222,2
330,0
221,3
177,1
273,0
287,5
257,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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 1209/2001
av den 20 juni 2001
om undantag från förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kungariket som har överskridit den åldersgränsen. I
kommissionens beslut 2000/764/EG (6), ändrat genom
beslut 2001/8/EG (7) om testning av nötkreatur för att
upptäcka bovin spongiform encefalopati, föreskrivs dessutom att alla nötkreatur som är äldre än trettio månader
och som slaktas normalt för att användas som livsmedel
senast från och med den 1 juli 2001 undersökas med ett
av de godkända snabbtest som förtecknas i bilaga IV A
till kommissionens beslut 98/272/EG (8). Om syftet är
att senare avsätta dessa djur på marknaden, är det därför
inte möjligt att tillåta offentlig intervention för djur som
inte har testats på detta sätt.

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 artiklarna 38.2 och 47.8 i denna,
och
av följande skäl:
Händelserna i samband med bovin spongiform encefalopati (BSE) har lett till att konsumenterna i stor utsträckning förlorat förtroendet för nötköttets säkerhet. Detta
har lett till att nötköttskonsumtionen har minskat kraftigt och att priserna på detta kött sjunkit avsevärt. Den
efterföljande mul- och klövsjukeepidemin har förvärrat
situationen ytterligare. Även om det verkar ske en
gradvis förbättring av situationen, kännetecknas marknaden för nötkött fortfarande av störningar och det
finns risk för att den även i fortsättningen kommer att
vara instabil.

(1)

(2)

Mot bakgrund av det ovan nämnda marknadsläget och
för att insatserna skall få bättre verkan bör det för fler
produkter tillåtas intervention enligt 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), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1082/2001 (3). Slaktkroppar
vars vikt överstiger den högsta vikt som nu är tillåten
och som härrör från djur som på grund av svag efterfrågan har hållits kvar längre än vanligt bör även tillåtas.
För att beakta de högre omkostnaderna och de lägre
inkomsterna inom nötköttssektorn bör det vidare företas
en tillfällig justering av det tilläggsbelopp till det genomsnittliga marknadspris som används för att fastställa det
högsta uppköpspriset.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 716/96 av den 19
april 1996 om undantagsåtgärder till stöd för nötköttsmarknaden i Förenade kungariket (4), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1176/2000 (5), fastställdes
särskilda åtgärder för nötkreatur som fötts upp i Förenade kungariket och som är äldre än 30 månader. Dessa
åtgärder omfattar slakt och därefter destruering av
djuren i fråga. Följaktligen är det inte möjligt att tillåta
offentlig intervention för kastrerade djur från Förenade

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
68, 16.3.2000, s. 22.
149, 2.6.2001, s. 19.
99, 20.4.1996, s. 14.
131, 1.6.2000, s. 37.

(4)

För att interventionen skall få full effekt i den allvarliga
marknadssituationen bör det även tillåtas interventionsuppköp av framkvartsparter, genom att priset på dessa
produkter fastställs på grundval av slaktkroppspriserna.
Vidare bör det fastställas vissa regler beträffande övertagandet av kvartsparter.

(5)

Det har uppstått ytterligare störningar på marknaden
genom den betydande tillförseln av magra handjur
(beteskalvar) med ursprung i gemenskapen, som har
hållits kvar på de ursprungliga företagen på grund av
bristande efterfrågan och som dessa företag inte längre
har tillräcklig med foder för. Detta bör bekämpas genom
att nödvändiga stödåtgärder vidtas enligt artikel 38 i
förordning (EG) nr 1254/1999. För denna typ av djur
bör således interventionsuppköp av slaktkroppar tillåtas.
För att undvika att denna typ av intervention även
utnyttjas för nästan slutfodrade djur måste det dessutom
för de slaktkroppar som är stödberättigande inom denna
ordning fastställas en högsta tillåtna vikt. Djur som
tillhör de nötkreatursraser som förtecknas i bilaga I till
kommissionens förordning (EG) nr 2342/1999 av den
28 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för nötkött när det gäller
bidragstermen (9), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 192/2001 (10), betraktas inte som kor av köttras. De
bör därför inte omfattas av denna typ av intervention.
För att undvika att dubbla stöd betalas ut bör hela
inköpspriset bara betalas ut för de djur som inte
omfattas av en ansökan om det särskilda bidrag som
anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1254/1999. Det är
även nödvändigt att komplettera eller fastställa ytterligare undantag från den normala interventionsordning
som inrättades genom förordning (EG) nr 1254/1999.

(6) EGT L 305, 6.12.2000, s. 35.
(7) EGT L 2, 5.1.2001, s. 28.
(8) EGT L 122, 24.4.1998, s. 59.
(9) EGT L 281, 4.11.1999, s. 30.
(10) EGT L 29, 31.1.2001, s. 27.

L 165/16

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

21.6.2001

(6)

Det bör följaktligen fastställas vissa undantag från
förordning (EG) nr 562/2000.

utan bakkvartsparten, för att i förseglat transportmedel sedan
levereras till interventionsorten för slutligt övertagande.

(7)

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

6.
Genom undantag från artikel 36 i förordning (EG) nr
562/2000 skall följande gälla:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Genom undantag från artikel 4.1 i förordning (EG) nr
562/2000 får följande ytterligare produkter köpas upp för
intervention:

a) Vid anbudsinfordran enligt artikel 47.3 i förordning (EG) nr
1254/1999 skall tilläggsbeloppet till det genomsnittliga
marknadspriset uppgå till 14 euro per 100 kg slaktkroppsvikt.
b) Vid anbudsinfordran enligt artikel 47.5 i förordning (EG) nr
1254/1999 skall tilläggsbeloppet till det genomsnittliga
marknadspriset uppgå till 7 euro per 100 kg slaktkroppsvikt.

— Storbritannien – Nordirland; kategori C, klass O4.

7.
Offentlig intervention skall i enlighet med förordning
(EG) nr 562/2000 och den här förordningen även öppnas för
hela och halva slaktkroppar av djur av hankön med ursprung i
gemenskapen som är yngre än tolv månader för kategori A och
yngre än fjorton månader för kategori C.

2.
Genom undantag från eller tillägg till artikel 4.2 i förordning (EG) nr 562/2000

I detta fall gäller följande:

a) får följande inte köpas upp för intervention:

— Djuren skall vara av en annan nötkreatursras än de som
anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2342/1999.

— Kategori A, klasserna O2 och O3.
— Irland; kategori C, klass O4.

i) Hela och halva slaktkroppar från kastrerade djur som har
fötts upp i Förenade kungariket och som är äldre än
trettio månader.
ii) Hela och halva slaktkroppar från kastrerade djur som
kommer från övriga medlemsstater, som är äldre än
trettio månader och som inte har testats med hjälp av
något av de godkända snabbtest som anges i bilaga IV A
till beslut 98/272/EG.
b) får framkvartsparter köpas upp för intervention vilka erhållits genom att slaktkroppar eller halva slaktkroppar, enligt
artikel 4.2 i förordning (EG) nr 562/2000, avskurits rakt i
höjd med det femte revbenet. Priset på framkvartsparter
skall beräknas på slaktkroppspriset genom multiplikation
med koefficienten 0,80.
3.
Genom undantag från artikel 4.2 g i förordning (EG) nr
562/2000 skall under tredje kvartalet 2001 den maximala
vikten för slaktkroppar enligt ovannämnda bestämmelse vara
380 kg.
4.
För den sista anbudsinfordran i juli 2001 skall genom
undantag från artikel 16.2 i förordning (EG) nr 562/2000
tidsfristen för leverans löpa ut den 31 augusti 2001.
5.
Genom undantag från artikel 17 i förordning (EG) nr
562/2000, då övertagandet avser framkvartsparter, skall dessa
kvartsparter för att godkännas av interventionsorganet presenteras tillsammans med motsvarande bakkvartspart, så att maximivikt, presentation och klassificering av de slaktkroppar de
härstammar från kan kontrolleras.
Om det emellertid görs en preliminär kontroll av fram- och
bakkvartsparter i enlighet med punkt 3 i den artikeln, får
framkvartsparter som godkänts vid den kontrollen presenteras

— Djuren skall ha en slaktkroppsvikt på mellan 140 och
200 kg och skall inte förete några missbildningar eller
abnormiteter i fråga om vikt i förhållande till djurets ålder.
— När de hela eller halva slaktkroppar som erbjuds till intervention kommer från djur som är minst nio månader, skall
det inköpspris som skall betalas till den anbudsgivare vars
anbud antagits minskas med 68 euro per levererad halv
slaktkropp. Om det kan styrkas att det berörda djuret inte
omfattats av en ansökan om särskilt bidrag, skall denna
minskning inte tillämpas.
— Det föreslagna priset skall anges utan hänvisning till
produktkvalitet.
— Artikel 13.3 i förordning (EG) nr 562/2000 skall tillämpas
på offentlig intervention enligt den här punkten. Vid
offentlig intervention för andra produkter får dock fastställda koefficienter skilja sig från dem som fastställts enligt
den artikeln.
— Följande bestämmelser i förordning (EG) nr 562/2000 skall
inte tillämpas:
a) Artikel 4.3 b och 4.3 c, med undantag av bestämmelserna rörande märkning som visar kategori samt
anbringande av slaktnummer.
b) Artikel 18.3.
c) Artikel 20 för djur yngre än 12 månader.
d) Artikel 36.
e) Uppgifterna i bilaga II i fråga om produktklassificiering.
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För produkter som köpts upp i enlighet med den här punkten
skall vidare följande gälla:
— Genom undantag från artikel 11.5a i förordning (EG) nr
562/2000 skall varje anbud avse minst 5 ton.
— När interventionsorganen underrättar kommissionen om
anbuden, skall tillhörande kvantiteter anges.
— Produkterna skall lagras separat per anbud eller per månad,
i lätt identifierbara partier.

L 165/17

— De meddelanden som avses i artikel 31.1–31.4 i förordning
(EG) nr 562/2000 skall översändas separat från dem som
föreskrivs för andra produkter som omfattas av offentligt
intervention.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas på anbudsinfordringar under tredje kvartalet 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 165/18

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

21.6.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1210/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofjärde
delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i
förordning (EG) nr 1531/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2), särskilt artikel 18.5 tredje
stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i
fråga om socker.
(3)

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den fyrtiofjärde delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I kommissionens förordning (EG) nr 1531/2000 av den
13 juli 2000 om en stående anbudsinfordran för att
fastställa importavgifter och/eller exportbidrag för
vitsocker (3), krävs att delanbudsinfordringar skall
utfärdas för export av detta socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1531/
2000 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den
aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med
hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara

Artikel 1
Med avseende på den fyrtiofjärde delanbudsinfordran för
vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1531/
2000 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas
till 38,275 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EGT L 175, 14.7.2000, s. 69.

21.6.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 165/19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1211/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

kvantitet och inte är representativt för marknaden. Dessutom skall det bortses från anbudspriser som inte kan
antas vara representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.
(5)

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet
som är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till
de resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(6)

Ett representativt pris får i undantagsfall förbli oförändrat under en begränsad period när det anbudspris
som legat till grund för det föregående fastställandet av
det representativa priset inte har kommit till kommissionens kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga inte verkar vara tillräckligt representativa för den
faktiska marknadsutvecklingen och skulle medföra plötsliga och väsentliga förändringar av det representativa
priset.

(7)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör tillläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(8)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import
av produkterna i fråga bör fastställas så som anges i
bilagan till denna förordning.

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2038/1999 av den
13 september 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (3), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (4). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.

(1)

Det representativa priset för melass beräknas för ett
gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall
Amsterdam. Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i
de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden, vilka fastställs på grundval av noteringarna
eller priserna på den marknaden, justerade efter eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i
förordning (EEG) nr 785/68.

(2)

Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel och
som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.

(3)

Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

252,
175,
141,
145,

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

s.
s.
s.
s.

1.
59.
12.
12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tilllämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)

KN-nummer

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på
grund av det upphävande
som avses i artikel 5
i förordning (EG) nr 1422/95
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga (2)

1703 10 00 (1)

10,28

—

0

1703 90 00 (1)

13,31

—

0

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1212/2001
av den 20 juni 2001
om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2), särskilt artikel 18.5 tredje
stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens
förordning (EG) nr 1156/2001 (3).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 1156/2001 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande

exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 2038/1999, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 1156/2001 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EGT L 157, 14.6.2001, s. 6.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker
som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Destination

Måttenhet

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

32,42
32,42
32,42
32,42

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3524
35,24
35,24
35,24
0,3524

(1) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 19.4 i rådets förordning (EG) nr 2038/1999.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85 (EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning
(EEG) nr 3251/85 (EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243,
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1213/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter
samt fjäderfäkött som ges in under juni 2001 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och
(EG) nr 1251/96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1474/
95 (1) om öppnande och förvaltning av tulltaxor för ägg och
äggalbumin, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/
2001 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96
av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tulltaxor
om fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001, särskilt artikel 5.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De ansökningar om importlicens som lämnats in för
tredje kvartalet 2001 underskrider eller är lika med de
tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa
kan godkännas i sin helhet, medan de för andra
produkter överskrider de tillgängliga kvantiteterna och

därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att
säkerställa en rättvis fördelning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30
september 2001 som ges in i enlighet med förordningarna (EG)
nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det sätt
som avses i bilagan till denna förordning.
2.
För perioden 1 oktober–31 december 2001, får ansökningar lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/
95 och (EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den
totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 145, 29.6.1995, s. 19.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
(3) EGT L 161, 29.6.1996, s. 136.
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BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2001

Total disponibel kvantitet för perioden
1 oktober–31 december 2001
(t)

E1

—

67 500,00

E2

100,00

2 450,00

E3

100,00

7 603,04

P1

100,00

2 963,90

P2

100,00

1 912,00

P3

2,63

175,00

P4

100,00

325,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1214/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och
fjäderfäköttprodukter som ges in under juni 2001 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i
interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1899/97
av den 29 september 1997, om tillämpningsföreskrifter vad
avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs inom
ramen för Europaavtalen med de central- och östeuropeiska
länderna genom rådets förordningar (EG) nr 1727/2000, (EG)
nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG)
nr 2435/2000 och (EG) nr 2851/2000, och upphävande av
förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (2), särskilt
artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som har givits in för tredje
kvartalet 2001 gäller i fråga om vissa produkter kvantiteter
som är mindre än eller lika med de tillgängliga kvantiteterna
och kan därför godtas i sin helhet, men i fråga om andra

produkter gäller nämnda ansökningar kvantiteter som är större
än de tillgängliga och måste därför nedsättas med ett fastställt
procenttal för att säkerställa en rättvis fördelning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30
september 2001 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr
1899/97 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till
denna förordning.
2.
För perioden 1 oktober–31 december 2001, får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1899/97
för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 267, 30.9.1997, s. 67.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
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BILAGA

Gruppnummer

Procenttal godtagna importlicenser
för vilka ansökan givits in under perioden
1 juli–30 september 2001

Total disponibel kvantitet för perioden
1 oktober–31 december 2001
(t)

10

100,00

1 345,00

11

—

345,00

17

—

937,50

18

—

187,50

25

—

3 312,50

26

—

187,50

27

—

1 375,00

34

—

1 562,50

35

—

125,00

36

—

625 ,00

40

—

375,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1215/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2001
om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets
förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

terna och bör därför nedsättas med en fastställd procentsats för
att säkerställa en rättvis fördelning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94
av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom
fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet,
griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra
restprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 juli–30 september 2001 överskrider de tillgängliga kvantite-

Artikel 1
1.
Ansökningar om importlicens som lämnats in för
perioden 1 juli–30 september 2001 i enlighet med förordning
(EG) nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till
denna förordning.
2.
För perioden 1 oktober–31 december 2001, får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94
för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 9.
(2) EGT L 145, 31.5.2001, s. 24.
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BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2001

Total disponibel kvantitet för perioden
1 oktober–31 december 2001
(t)

1

1,65

1 775,00

2

1,66

1 275,00

3

1,71

825,00

4

2,18

450,00

5

2,42

175,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1216/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 2001–30 juni 2002 för tullkvoter för
nötkött med ursprung i Estland, Lettland och Litauen
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,

ansökningarna lämnas in i den medlemsstat där importören är registrerad för mervärdesskatt.
(3)

Det bör föreskrivas att importtillstånden skall tilldelas
efter en viss betänketid och eventuellt med tillämpning
av en enhetlig procentsats för nedsättning.

(4)

Samtidigt som bestämmelserna, i de avtal som är
avsedda att garantera produktens ursprung skall beaktas,
bör det föreskrivas att denna ordning skall förvaltas med
hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare
bestämmelser fastställas om inlämnande av ansökningar
och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna
och i licenserna, i förekommande fall som undantag från
eller tillägg till vissa, bestämmelser i kommissionens
förordning (EG) nr 1291/20 av den 9 juni 2000 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser
för jordbruksprodukter (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2001 (7) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2377/80 (8), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 24/2001 (9).

(5)

För att förhindra spekulation är det lämpligt att för en
och samma aktör begränsa utfärdandet av importlicenser
till den kvantitet för vilken han har erhållit importtillstånd.

(6)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1349/2000 av den
19 juni 2000 om fastställande av vissa koncessioner, genom
gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om
anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de
jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalet med
Estland (2), ändrad genom förordning (EG) nr 2677/2000 (3),
särskilt artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland (4), särskilt
artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2766/2000 av den
14 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Litauen (5), särskilt
artikel 1.3 i denna, och
av följande skäl:
I förordningarna (EG) nr 1349/2000, (EG) nr 2341/
2000 och (EG) nr 2766/2000 föreskrivs öppnandet av
vissa årliga tullkvoter för produkter baserade på nötkött.
Importen inom dessa kvoter omfattas av en nedsättning
med 80 % av tullsatserna enligt Gemensamma tulltaxan
(GTT), om ovannämnda produkter har sitt ursprung i
Lettland och Litauen, och av tullbefrielse, om produkterna har sitt ursprung i Estland. Det är nödvändigt att
fastställa tillämpningsföreskrifter för dessa kvoter för
perioden 1 juli 2001–30 juni 2002.

(1)

Den risk för spekulation som dessa ordningar medför
inom nötköttssektorn gör att exakta villkor bör faställas
för aktörernas deltagande i dessa ordningar. För att
ovannämnda villkor skall kunna kontrolleras krävs att

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

160,
155,
308,
271,
321,

26.6.1999, s. 21.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
24.10.2000, s. 7.
19.12.2000, s. 8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Under perioden 1 juli 2001–30 juni 2002 får i enlighet
med bestämmelserna i denna förordning följande importeras:.
— 1 950 ton färskt, kylt eller fryst nötkött som omfattas av
KN-nummer 0201 och 0202 och som har sitt ursprung i
Estland, Lettland eller Litauen. Denna kvot skall ha
löpnummer 09.4561.
— 250 ton produkter som omfattas av KN-nummer
16 025 010 och som har sitt ursprung i Lettland. Denna
kvot skall ha löpnummer 09.4562.
(6)
(7)
(8)
(9)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

152, 24.6.2000, s. 1.
150, 6.6.2001, s. 25.
143, 27.6.1995, s. 35.
3, 6.1.2001, s. 9.
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2.
För de kvantiteter som anges i punkt 1 skall tullsatserna i
Gemensamma tulltaxan
— minskas med 80 % för de kvantiteter som har sitt ursprung
i Litauen och Lettland,
— fastställas till 0 för de kvantiteter som har sitt ursprung i
Estland.

Artikel 2
1.
För att få utnyttja de importkvoter som avses i artikel 1
skall den sökande vara en fysisk eller juridisk person som vid
inlämnandet av ansökan, på ett för myndigheterna i den
berörda medlemsstaten tillfredsställande sätt, kan bevisa att han
under de senaste tolv månaderna åtminstone vid ett tillfälle
utövat handel med nötkött med tredje land.
2.
Ansökan om importtillstånd får endast lämnas in i den
medlemsstat där den sökande är inskriven i ett nationellt
register för mervärdesskatt.
3.
För var och en av de produktgrupper som avses i artikel
1.1 första eller andra strecksatsen skall följande gälla:
— Ansökan om importtillstånd skall omfatta minst 15 ton i
produktvikt utan att den tillgängliga kvantiteten överskrids.

2.

21.6.2001

Ansökan om importlicens får endast lämnas in

— i den medlemsstat där ansökan om importtillstånd har
lämnats in, och
— av den aktör som har tilldelats importtillstånd i enlighet
med artikel 3.3. De importtillstånd som tilldelats en aktör
ger honom rätt till importlicenser för en kvantitet som
motsvarar de tilldelade tillstånden.
3.

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8:
— Uppgift om ursprungsland i det fall som avses i artikel
1.1 första strecksatsen.
— Uppgiften ”Lettland” i det fall som avses i artikel 1.1
andra strecksatsen.
Licensen skall förpliktiga till import från ett eller flera av de
länder som anges i detta fält.
b) I fält 16, en av följande grupper av KN-nummer som anges i
en och samma strecksats:
— 0201, 0202,
— 1602 50 10.
c) I fält 20, åtminstone en av följande beteckningar:

— Varje aktör får endast lämna in en ansökan.

— Reglamento (CE) no 1216/2001

— Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan
för en produktgrupp skall inte någon av hans ansökningar
för denna grupp beaktas.

— Forordning (EF) nr. 1216/2001
— Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001
— Regulation (EC) No 1216/2001

Artikel 3
1.
Ansökningar om importtillstånd får endast lämnas in
under perioden 6–16 juli 2001.
2.
Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall
medlemsstaterna senast den femte arbetsdagen efter det att
perioden för inlämnandet av ansökningarna har löpt ut, för
varje löpnummer överlämna en förteckning till kommissionen
över de sökande och vilka kvantiteter de ansökt om.
Samtliga sådana meddelanden, även meddelanden om att inga
ansökningar tagits emot, skall göras via telefax och utformas
enligt förlagorna i bilagorna I och II.
3.
Kommissionen skall snarast möjligt och för varje
produktgrupp som omfattas av strecksatserna i artikel 1.1,
besluta om i vilken utsträckning ansökningarna får godkännas.
Om de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in överstiger de disponibla kvantiteterna, skall kommissionen minska
kvantiteterna i ansökningarna med en enhetlig procentsats för
varje produktgrupp som omfattas av strecksatserna i artikel
1.1.

Artikel 4
1.
För att de tilldelade kvantiteterna skall få importeras krävs
det att en eller flera importlicenser uppvisas.

— Règlement (CE) no 1216/2001
— Regolamento (CE) n. 1216/2001
— Verordening (EG) nr. 1216/2001
— Regulamento (CE) n.o 1216/2001
— Asetus (EY) n:o1216/2001
— Förordning (EG) nr 1216/2001.
4.
De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

Artikel 5
Utan att det påverkar bestämmelserna i denna förordning skall
bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG)
nr 1445/95 tillämpas.

Artikel 6
Produkterna skall omfattas av de tullsatser som avses i artikel 1
vid framläggandet av antingen, ett varucertifikat EUR.1, som
utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll 3
till Europaavtalen med de baltiska staterna, eller av en
förklaring som är utfärdad av exportören i enlighet med
bestämmelserna i nämnda protokoll.
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Artikel 7

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 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Fax (32-2) 296 60 27
Tillämpning av förordning (EG) nr 1216/2001
Löpnummer: 09.4561
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BILAGA II
Fax (32-2) 296 60 27
Tillämpning av förordning (EG) nr 1216/2001
Löpnummer: 09.4562
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1217/2001
av den 20 juni 2001
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser
importtullar inom rissektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96
under två veckor före nästa period för fastställande.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de marknadskurser
som fastställs under en referensperiod fortsätta att tilllämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1503/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilagorna i
denna förordning.

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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96
av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom
rissektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2831/
98 (4), särskilt artikel 4.1 i denna, och
av följande skäl
I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med en särskild
procentsats, om det rör sig om råris eller helt slipat ris,
minskat med cif-importpriset, om denna importtull inte
överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(1)

Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa priser för produkten i fråga på världsmarknaden
eller på gemenskapens importmarknad för produkten.

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1 och
11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall fastställas i bilaga I i
denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i
bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329,
193,
189,
351,

30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
30.7.1996, s. 71.
29.12.1998, s. 25.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(EUR/t)
Importtull (5)
KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS
och Bangladesh) (3)

AVS
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
209,23
264,00
264,00
264,00
209,23
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,89
88,06
88,06
88,06
68,89
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
100,27
127,66
127,66
127,66
100,27
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati från
Indien
och Pakistan (6)

0,00

0,00

Egypten (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,92
198,00
198,00
198,00
156,92
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade
förordning (EG) nr 1706/98 (EGT L 215, 1.8.1998, s. 12) och kommissionens förordning (EG) nr 2603/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 22).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och som
direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom
rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut
91/482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
(7) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr
2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn

Paddyris

Indicaris

Japonicaris

Brutet ris

Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

209,23

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-pris ARAG (EUR/ton)

—

338,60

262,97

239,40

263,53

—

b) Pris fritt ombord (EUR/ton)

—

—

—

204,37

228,50

—

c) Sjöfrakt (EUR/ton)

—

—

—

35,03

35,03

—

d) Källa

—

USDA och
operatörer

USDA och
operatörer

Operatörer

Operatörer

—

1. Importtull (EUR/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1218/2001
av den 20 juni 2001
om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2038/1999 av
den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen
av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2), särskilt artikel 18.5 a och
artikel 18.15 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

De exportbidragssatser som från och med den 1 juni
2001 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan,
och som exporteras i form av varor som inte omfattas
av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens
förordning (EG) nr 1068/2001 (3).

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som
fastställs i förordning (EG) nr 1068/2001 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång
till, medför att de exportbidrag som för närvarande
gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr
1068/2001 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
Bidragssats i EUR/100 kg
Produkt

Vitt socker:

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EGT L 148, 1.6.2001, s. 49.

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

35,24

35,24
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1219/2001
av den 20 juni 2001
om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2) särskilt artikel 18.5 tredje
stycket i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
1060/2001 (3).

(2)

Tillämpningen av bestämmelserna och kriterierna i
förordning (EG) nr 1060/2001, i dess ändrade lydelse,
på de uppgifter som kommissionen har tillgång till

innebär att de nu gällande exportbidragen bör ändras i
enlighet med bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som skall beviljas för de produkter som
förtecknas i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 2038/
1999, exporterade i obearbetat skick, och som fastställs i
bilagan till förordning (EG) nr 1060/2001 skall ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EGT L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EGT L 148, 1.6.2001, s. 26.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om ändring av exportbidrag för sirap och vissa andra
sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
KN-nr

Destination

Måttenhet

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg torrvara
EUR/100 kg torrvara
EUR/100 kg torrvara

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt
EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

35,24 (2)
35,24 (2)
66,96 (4)
0,3524 (1)
35,24 (2)
0,3524 (1)
0,3524 (1)
0,3524 (1) (3)
35,24 (2)
0,3524 (1)

(1) Basbeloppet skall inte tillämpas på sirap med en renhetsgrad som understiger 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten
fastställs i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 2135/95.
(2) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.
(3) Basbeloppet tillämpas inte på den produkt som avses i punkt 2 i bilagan till förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).
(4) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243,
28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1220/2001
av den 20 juni 2001
om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2038/1999 av
den 13 september 1999 om den gemensamma organisationen
av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1527/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
produkter inom sockersektorn med undantag av melass (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (4), särskilt
andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och
av följande skäl:
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr

(1)

1411/2000 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1141/2001 (6).
(2)

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som
anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp
som nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/
95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

252, 25.9.1999, s. 1.
175, 14.7.2000, s. 59.
141, 24.6.1995, s. 16.
85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EGT L 161, 1.7.2000, s. 22.
(6) EGT L 154, 9.6.2001, s. 20.

21.6.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 165/41

BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 juni 2001 om ändring av de representativa priser och de tilläggsbelopp
som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

25,94
25,94
25,94
25,94
34,69
34,69
34,69
0,35

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt
av produkten i fråga

3,50
8,56
3,37
8,13
7,89
3,93
3,93
0,31

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431/68 (EGT L 89, 10.4.1968,
s. 3), såsom den ändrats.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 793/72 (EGT L 94, 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2001
av den 19 juni 2001
om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga
varor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2700/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/
93 av den 2 juli 1993 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92 om upprättandet av
en tullkodex för gemenskapen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001 (4), särskilt artikel 173.1 i denna, och
av följande skäl:
I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93
fastställs kommissionens kriterier för bestämmande av
de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses
i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(1)

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som
fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som
meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna
i artikel 173.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan
enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i
enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG)
nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i
tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

302,
311,
253,
141,

19.10.1992, s. 1.
12.12.2000, s. 17.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
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BILAGA
Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Färskpotatis
0701 90 50

a)
b)
c)

47,08
279,90
431,21

647,77
308,79
1 899,00

92,07
37,07
28,95

350,97
91 149,91

16 040,81
103,74

7 832,62
9 437,69

1.30

Lök (annan än sättlök)
0703 10 19

a)
b)
c)

48,44
287,99
443,68

666,50
317,72
1 953,92

94,73
38,15
29,79

361,12
93 785,95

16 504,70
106,74

8 059,14
9 710,63

1.40

Vitlök

a)
b)
c)

159,72
949,63
1 463,00

2 197,75
1 047,67
6 442,95

312,38
125,79
98,23

1 190,77
309 254,46

54 423,43
351,97

26 574,61
32 020,30

1.50

Purjolök
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

52,40
311,56
479,98

721,04
343,72
2 113,81

102,49
41,27
32,23

390,67
101 460,55

17 855,30
115,47

8 718,63
10 505,26

1.60

Blomkål
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
506,36

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,00

412,14
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Vitkål och rödkål
0704 90 10

a)
b)
c)

53,85
320,17
493,26

740,98
353,23
2 172,28

105,32
42,41
33,12

401,47
104 266,78

18 349,15
118,67

8 959,77
10 795,82

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
680,50

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
45,69

553,87
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Salladskål
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

63,62
378,28
582,78

875,46
417,33
2 566,51

124,43
50,11
39,13

474,34
123 189,76

21 679,26
140,20

10 585,84
12 755,11

1.110

Huvudsallad
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
827,70

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
55,57

673,68
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Morötter
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,94
512,93

770,53
367,31
2 258,90

109,52
44,10
34,44

417,48
108 424,73

19 080,88
123,40

9 317,07
11 226,33

1.140

Rädisor
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

138,63
824,26
1 269,85

1 907,59
909,35
5 592,32

271,14
109,18
85,26

1 033,56
268 425,11

47 238,17
305,50

23 066,09
27 792,82

1.160

Ärter (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

388,16
2 307,91
3 555,57

5 341,23
2 546,18
15 658,44

759,18
305,70
238,72

2 893,95 132 266,37
751 587,40
855,40

64 584,81
77 819,59

0703 20 00
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

1.170

Bönor:

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

Bönor (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

21.6.2001

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

208,76
1 241,21
1 912,21

2 872,55
1 369,35
8 421,22

408,29
164,41
128,39

1 556,38
404 208,95

71 133,78
460,04

34 734,16
41 851,92

a)
b)
c)

141,60
841,92
1 297,06

1 948,46
928,84
5 712,13

276,95
111,52
87,08

1 055,70
274 175,83

48 250,20
312,05

23 560,26
28 388,25

Bondbönor
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 444,90

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
97,01

1 176,03
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Kronärtskockor
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Sparris:

1.200.1

— grön
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

360,90
2 145,82
3 305,85

4 966,10
2 367,35
14 558,68

705,86
284,23
221,95

2 690,69 122 976,74
698 800,23
795,32

60 048,74
72 353,99

1.200.2

— annan
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

215,01
1 278,38
1 969,47

2 958,58
1 410,36
8 673,41

420,52
169,33
132,23

1 602,99
416 313,73

73 264,01
473,82

35 774,34
43 105,25

1.210

Auberginer (äggplantor)
0709 30 00

a)
b)
c)

72,77
432,68
666,58

1 001,35
477,35
2 935,58

142,33
57,31
44,75

542,54
140 904,50

24 796,75
160,37

12 108,09
14 589,30

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.)
Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,48
1 237,84

1 859,51
886,43
5 451,36

264,30
106,43
83,11

1 007,50
261 659,20

46 047,49
297,80

22 484,69
27 092,28

1.230

Kantareller
0709 51 30

a)
b)
c)

1 154,86
6 866,46
10 578,48

15 891,17
7 575,36
46 586,79

2 258,70
909,52
710,24

1.240

Paprika
0709 60 10

a)
b)
c)

224,85
1 336,88
2 059,60

3 093,97
1 474,90
9 070,32

439,76
177,08
138,28

1 676,35
435 365,28

76 616,75
495,50

37 411,46
45 077,86

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)
0714 20 10

a)
b)
c)

76,86
457,02
704,08

1 057,68
504,20
3 100,71

150,33
60,54
47,27

573,06
148 830,43

26 191,58
169,39

12 789,18
15 409,95

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 616,56

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
108,54

1 315,75
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananas, färsk
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

82,26
489,08
753,48

1 131,89
539,57
3 318,26

160,88
64,78
50,59

613,27
159 272,92

28 029,28
181,27

13 686,51
16 491,17

8 610,03 393 517,28 192 151,92
2 236 113,61
2 544,97 231 527,90

21.6.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

L 165/45

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocado, färsk
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

132,71
789,08
1 215,66

1 826,19
870,55
5 353,69

259,57
104,52
81,62

989,45
256 971,10

45 222,47
292,46

22 081,83
26 606,87

2.50

Guava och mango, färska
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

97,83
581,66
896,10

1 346,14
641,71
3 946,37

191,33
77,05
60,16

729,36
189 421,23

33 334,86
215,58

16 277,19
19 612,73

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

— Blod och halvblodapelsiner
0805 10 10

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

67,45
401,01
617,80

928,07
442,41
2 720,74

131,91
53,12
41,48

502,84
130 592,31

22 981,99
148,63

11 221,95
13 521,57

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.3

— Andra
0805 10 50

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande
citrushybrider, färska:

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

102,53
609,63
939,19

1 410,87
672,57
4 136,13

200,54
80,75
63,06

764,43
198 529,83

34 937,81
225,95

17 059,91
20 555,84

2.70.2

— Monreales och satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

77,60
461,41
710,85

1 067,85
509,05
3 130,52

151,78
61,12
47,73

578,57
150 261,33

26 443,39
171,02

12 912,14
15 558,10

2.70.3

— Mandariner och wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

114,50
680,81
1 048,86

1 575,61
751,10
4 619,08

223,95
90,18
70,42

853,69
221 710,85

39 017,27
252,33

19 051,88
22 956,01

2.70.4

— Tangeriner och andra
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

70,53
419,36
646,06

970,53
462,65
2 845,22

137,95
55,55
43,38

525,84
136 567,25

24 033,47
155,43

11 735,39
14 140,22

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),
färska
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

135,38
804,94
1 240,10

1 862,89
888,05
5 461,28

264,78
106,62
83,26

1 009,34
262 135,33

46 131,28
298,34

22 525,60
27 141,57

2.90

Grapefrukter, färska:

2.90.1

— blonda
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

74,84
445,00
685,57

1 029,88
490,94
3 019,20

146,38
58,94
46,03

558,00
144 918,19

25 503,09
164,93

12 452,99
15 004,87

2.90.2

— blod
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

79,81
474,54
731,07

1 098,23
523,53
3 219,59

156,10
62,86
49,08

595,03
154 536,61

27 195,77
175,88

13 279,52
16 000,77

2.100

Bordsdruvor
0806 10 10

a)
b)
c)

226,39
1 346,05
2 073,72

3 115,18
1 485,01
9 132,50

442,78
178,30
139,23

1 687,84
438 349,84

77 141,98
498,90

37 667,93
45 386,88
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

2.110

Vattenmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

21.6.2001

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

48,30
287,16
442,39

664,57
316,80
1 948,26

94,46
38,04
29,70

360,07
93 514,48

16 456,93
106,43

8 035,81
9 682,52

a)
b)
c)

51,92
308,69
475,58

714,42
340,56
2 094,40

101,54
40,89
31,93

387,08
100 528,62

17 691,30
114,41

8 638,54
10 408,76

a)
b)
c)

73,87
439,21
676,65

1 016,48
484,56
2 979,93

144,48
58,18
45,43

550,74
143 033,43

25 171,41
162,79

12 291,03
14 809,73

2.120.2

— andra slag
ex 0807 19 00

2.140

Päron:

2.140.1

Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Päron — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

77,44
460,45
709,37

1 065,63
507,99
3 124,01

151,46
60,99
47,63

577,37
149 949,20

26 388,46
170,66

12 885,31
15 525,79

2.140.2

Andra
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

73,39
436,34
672,22

1 009,82
481,38
2 960,40

143,53
57,80
45,13

547,13
142 096,08

25 006,45
161,72

12 210,49
14 712,67

2.150

Aprikoser
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Körsbär
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Persikor
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nektariner
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Plommon
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Jordgubbar
0810 10 00

a)
b)
c)

178,42
1 060,84
1 634,33

2 455,11
1 170,36
7 197,44

348,96
140,52
109,73

1 330,21
345 469,29

60 796,61
393,19

29 686,59
35 770,00

2.205

Hallon
0810 20 10

a)
b)
c)

531,08
3 157,65
4 864,68

7 307,80
3 483,65
21 423,67

1 038,70
418,26
326,61

3 959,46 180 965,14 88 364,09
1 028 312,14
1 170,34 106 471,76

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus
0810 40 30

a)
b)
c)

2 145,22
12 754,90
19 650,22

29 518,87
14 071,72
86 537,96

4 195,69
1 689,50
1 319,31

15 993,69 730 983,71 356 934,57
4 153 725,13
4 727,44 430 078,00

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

134,53
799,88
1 232,30

1 851,18
882,46
5 426,96

263,12
105,95
82,74

1 002,99
260 487,95

45 841,37
296,47

22 384,04
26 971,00
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Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr
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Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Granatäpplen
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

199,46
1 185,94
1 827,05

2 744,63
1 308,37
8 046,20

390,11
157,09
122,67

1 487,07
386 208,41

67 966,00
439,55

33 187,35
39 988,14

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

384,75
2 287,61
3 524,29

5 294,25
2 523,78
15 520,70

752,50
303,01
236,62

2 868,49 131 102,88
744 976,01
847,87

64 016,68
77 135,05

2.250

Litchiplommon
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

549,15
3 265,11
5 030,24

7 556,51
3 602,21
22 152,77

1 074,05
432,49
337,73

4 094,21 187 123,78 91 371,32
1 063 307,90
1 210,17 110 095,23
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 8 juni 2001
om de regelbundna kontroller av den allmänna hygienen som skall göras av driftsledaren på en
anläggning enligt direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött
inom gemenskapen och enligt direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med
färskt kött av fjäderfä
[delgivet med nr K(2001) 1561]
(Text av betydelse för EES)

(2001/471/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Dessa metoder bör utformas efter de allra senaste metoderna för riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP).

(5)

Anläggningens driftsledare, ägaren eller dennes företrädare skall på begäran av den behöriga myndigheten
kunna informera den officiella veterinären om vilka
kontroller som utförts i detta syfte, hur ofta kontroller
ägt rum samt vad resultatet blivit.

(6)

Den officiella veterinären bör regelbundet analysera
resultaten av de allmänna hygienkontroller som driftsledaren på anläggningen gjort av produktionsförhållandena.

(7)

Det kan vara svårare för små köttanläggningar att utföra
de föreslagna kontrollerna på grund av ekonomiska
begränsningar, personalbrist, brist på sakkunskap, otillräcklig infrastruktur eller andra relevanta orsaker; dessa
förhållanden kan också skilja sig åt mellan olika
medlemsstater.

(8)

Det är alltså lämpligt att möjliggöra en längre övergångsperiod för små anläggningar, förutsatt att de medlemsstater som använder sig av detta undantag förser
kommissionen med den information som behövs för att
bedöma om undantaget leder till snedvridning av
konkurrensen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni
1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt
kött inom gemenskapen (1), senast ändrat genom direktiv 95/
23/EG (2), särskilt artikel 10.2 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 71/118/EEG av den 15
februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med
färskt kött av fjäderfä (3), senast ändrat genom direktiv 97/
79/EG (4), särskilt artikel 6.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Driftsledaren på en köttanläggning måste låta utföra
regelbundna kontroller av de allmänna hygieniska
förhållandena vid produktionen.

(2)

Kontrollerna bör omfatta redskap, utrustning och
maskiner i alla produktionsled, och vid behov även
produkterna. Också mikrobiologiska kontroller bör
göras.
För att skapa enhetlighet bör det fastställas vilka
kontroller som skall göras och hur ofta detta skall ske,
liksom vilka metoder som skall användas vid provtagning och bakteriologisk undersökning.

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

121, 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243, 11.10.1995, s. 7.
L 55, 8.3.1971, s. 23.
L 24, 30.1.1998, s. 31.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

L 165/49

god hygienisk sed som har utvärderats av de behöriga myndigheterna.
Artikel 2

1.
Driftsledaren på en köttanläggning skall regelbundet låta
utföra kontroller av de allmänna hygieniska förhållandena vid
tillverkningen på anläggningen genom att införa och tillämpa
fasta rutiner med följande HACCP-mål:

De mikrobiologiska kontroller som avses i artikel 10.2 i
direktiv 64/433/EEG skall utföras enligt förfarandet i bilagan av
den person som driver anläggningen.

a) Identifiera de faror som måste förebyggas, undanröjas eller
reduceras till en godtagbar nivå.

Prov skall tas från de ställen där risken för mikrobiologisk
kontaminering är störst.

b) Identifiera kritiska styrpunkter i det steg eller de steg i vilka
kontroll är av yttersta vikt för att förebygga eller undanröja
en fara eller minska den till en godtagbar nivå.

Andra förfaranden än det som beskrivs i bilagan får användas
när det på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande
sätt har visats att de nya förfarandena åtminstone är likvärdiga
det förfarande som anges i bilagan.

c) Fastställa kritiska gränsvärden mellan kategorierna ”godtagbart” och ”ej godtagbart” för de kritiska styrpunkterna i syfte
att förhindra, undanröja eller reducera de faror som identifierats.
d) Införa och tillämpa effektiva rutiner för att övervaka de
kritiska styrpunkterna.
e) Fastställa vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas när
övervakningen visar att en kritisk styrpunkt inte kan
kontrolleras.
f) Införa rutiner för att kontrollera att de åtgärder som avses i
punkterna a–e fungerar effektivt. Kontrollerna skall göras
regelbundet.
g) Upprätta dokumentation och register avpassade för företagets storlek och verksamhet för att visa att de åtgärder som
avses i punkterna a–f tillämpas effektivt och för att underlätta offentliga kontroller.
2.
Som en del av det system som avses i punkt 1 får
driftsledare på köttanläggningar tillämpa sådana riktlinjer för

Artikel 3
Medlemsstaterna skall se till att köttanläggningar inför kraven i
detta beslut senast 12 månader efter den dag beslutet fattas.
Medlemsstaterna får emellertid besluta om att tillämpa en
period på upp till 24 månader för små köttanläggningar, förutsatt att de i förväg meddelar kommissionen vilka villkor som
undantaget är förenat med.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 8 juni 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
1. MIKROBIOLOGISK PROVTAGNING PÅ SLAKTKROPPAR (NÖTKREATUR, SVIN, FÅR, GETTER OCH
HÄSTAR) VID SLAKTERIER
I denna handledning beskrivs den bakteriologiska bedömningen av slaktkroppars yta. Den omfattar provtagning, provhantering och analys samt presentation av resultat.
PROVTAGNINGSMETOD
Om en förstörande metod används skall fyra vävnadsprover på totalt 20 cm2 tas från slaktkroppen efter putsning men
före kylning. Vävnadsdelar tas ut med hjälp av en steril borr (2,5 cm Ø) eller genom att skära ut en bit på 5 cm2 som är
högst 5 mm tjock från slaktkroppen med hjälp av ett sterilt instrument. Proven skall under aseptiska förhållanden föras
över till en provbehållare eller till en plastpåse med lösning på slakteriet, transporteras till laboratoriet och sedan
homogeniseras (homogeniseringsapparat av peristaltisk typ – Stomacher eller roterande Blender).
Om en icke-förstörande metod används skall svabbarna fuktas innan rovet tas. Svabbarna fuktas under minst 5
sekunder med en steril lösning av 0,1 % pepton + 0,85 % NaCI. Den yta som provtas med svabben skall omfatta minst
100 cm2 per provtagningsställe. Svabben skall först strykas vertikalt, sedan horisontellt och därefter diagonalt under
minst 20 sekunder över hela köttytan som avgränsats med en mall. Svabben skall strykas med så stor kraft som möjligt.
Samma provtagningsställe skall sedan strykas med en andra, torr svabb. För att få så jämförbara resultat som möjligt skall
provtagningstekniken vara likformig för alla prov, slaktkroppar och provtagningsdagar.
PROVTAGNINGSSTÄLLEN FÖR SLAKTKROPPSPROV
(se figurer)

Cattle carcass = slaktkropp av svin, ham = skinka, back = rygg, belly = mage, jowl = käke.
Pig carcass = slaktkropp av nötkreatur, rump = lårets baksida, flank = flank, brisket = bringa, neck = hals.
Följande provtagningsställen är normalt lämpliga för kontroller:
Nötkreatur: Hals, bringa, flank och lårets baksida (figur 1).
Får, getter: Flank, den laterala delen av bröstet, bringa och bröstsida.
Svin: Rygg, käke (eller kind), skinka och mage (figur 2).
Hästar: Flank, bringa, rygg och lårets baksida.
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Efter tillstånd av den officiella veterinären får andra ytor användas för provtagning. Om det på grund av slakttekniken på
den enskilda anläggningen kan misstänkas att andra områden på slaktkroppen är utsatta för större föroreningsrisk, kan
dessa provtas.
PROVTAGNINGSRUTIN OCH ANTAL PROV
Prov skall tas från fem till tio slaktkroppar en dag per vecka. Provtagningsfrekvensen får minskas till var fjortonde dag om
de prov som tagits under sex på varandra följande veckor har gett tillfredsställande resultat. Provtagningsdagen bör ändras
varje vecka så att veckans alla dagar täcks in. Antalet prov på slaktkroppar i anläggningar med låg kapacitet enligt
definitionen i artikel 4 i direktiv 64/433/EEG och i anläggningar som inte drivs på heltid bör fastställas av den officiella
veterinären baserat på dennes bedömning av de hygieniska förhållandena vid slakt på varje anläggning.
Efter halva slaktdagen och innan kylningen påbörjas skall ett prov tas från fyra provtagningsställen på varje slaktkropp.
Identitet på slaktkroppen, dag och tidpunkt för provtagning skall dokumenteras för varje prov. Proven skall poolas från
slaktkroppens olika provtagningsställen (dvs. lår, flank, bringa och hals) innan de undersöks. Om resultaten inte är
godtagbara och korrigerande åtgärder inte leder till bättre hygien skall inga ytterligare prover poolas förrän problemen
med putsningen har lösts.
MIKROBIOLOGISK UNDERSÖKNINGSMETOD
Prov som tagits med destruktiv metod och prov som tagits med svabbar genom en icke-destruktiv metod skall förvaras i
kylrum i 4 °C tills de undersöks. Proven skall homogeniseras i en plastpåse med 100 ml spädningsmedium (0,1 % buffrat
peptonvatten och 0,9 % koksaltlösning) under minst två minuter, motsvarande cirka 250 cykler i en homogeniseringsapparat av periataltisk typ – Stomacher eller roterande Blender. Prov som tagits med svabbar kan alternativt skakas kraftigt i
lösningen. Proven skall undersökas inom 24 timmar från det att de tagits.
Spädning före applicering på odlingsplattan skall göras i tio steg i 0,1 % pepton + 0,85 NaCI-lösning. Suspensionen av det
prov som tagits med svabbar och den homogeniserade köttsuspensionen i Stomacher-påsen utgör inte spädningar; hänsyn
skall tas till dessa vid 10°-spädningen.
Analyser skall utföras för total bakterieräkning och Enterobacteriaceae. Efter godkännande från den behöriga myndigheten
och efter det att lämpliga kriterier ställts upp får emellertid räkning av E.-coli-bakterier användas istället för räkning av
bakterier av typen Enterobacteriaceae.
Utöver ovan beskrivna metoder kan också ISO-metoder användas för att undersöka prov. Andra kvantitativa metoder för
att analysera ovan nämnda bakterier får användas om de är godkända av CEN eller ett erkänt vetenskapligt organ och efter
godkännande från den behöriga myndigheten.
DOKUMENTATION
Alla provresultat skall anges som kolonibildande enheter per ytenhet (cfu/cm2). För att resultaten skall kunna utvärderas
måste det finnas dokumentation i form av kontrollkort eller tabeller med provresultaten från de 13 föregående veckorna i
löpande ordning. Dokumentationen skall innehålla uppgifter om provens typ, ursprung och identitet; datum och
klockslag för provtagning, namn på den person som tagit proven och adress till det laboratorium där proven analyserades,
datum för undersökning och uppgifter om den metod som använts, inbegripet vilka agartyper som använts, inkubationstemperatur och tid och resultat i form av antalet cfu på de plattor som använts för att beräkna resultatet i cfu/cm2.
Dokumentationen skall undertecknas av ansvarig person vid laboratoriet.
Dokumenten skall förvaras i anläggningen under minst 18 månader och visas upp för den officiella veterinären på dennes
begäran.
TILLÄMPNING AV MIKROBIOLOGISKA KRITERIER PÅ PROVRESULTAT FRÅN UTSKURNA PROV (tabell 1)
Medelvärde av de dagliga resultaten uttryckta i logaritmer skall klassificeras enligt tre olika kategorier för att resultaten
från processkontrollen skall kunna verifieras, nämligen ”godtagbart”, ”gränsfall” respektive ”ej godtagbart”. M och m
betecknar den övre gränsen för kategorierna ”gränsfall” respektive ”godtagbart” för prov som tagits med den destruktiva
metoden.
För att skapa industriell standardisering och för att underlätta upprättande av en databas med grundläggande information
är det av största vikt att använda den mest tillförlitliga metod som finns tillgänglig. Det är viktigt att komma ihåg att
provtagning med svabb endast får med en del (ofta 20 % eller mindre) av den totala floran på köttytan. Den är därför
endast en indikator på ythygienen.
Om andra metoder än den destruktiva metoden används skall mikrobiologiska kriterier fastställas för var och en av dessa
metoder, så att de kan jämföras med den destruktiva metoden och godkännas av den behöriga myndigheten.
VERIFIKATIONSKRITERIER
Testresultaten skall kategoriseras enligt respektive mikrobiologiska kriterier i den ordning som proven samlas in. För varje
nytt testresultat skall verifikationskriterierna tillämpas för att utvärdera processkontrollens effektivitet när det gäller hygien
samt faekal kontominering. Vid ej godtagbart resultat eller tendens till gränsfall bör åtgärder vidtas för att se över
processtyrningen samt om möjligt fastställa orsaken och förhindra upprepning.
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FEEDBACK
Provtagningsresultaten skall meddelas ansvarig personal så snart som möjligt. Dessa resultat skall användas för att
bibehålla och förbättra hygienen vid slakt. Om resultaten inte är godtagbara kan orsakerna till detta klargöras genom att
man rådfrågar slakteripersonalen. Följande faktorer kan i sådan fall spela en roll: 1) olämpliga arbetsrutiner, 2) obefintlig
eller bristfällig utbildning och/eller instruktioner, 3) användning av olämplig utrustning och olämpliga kemikalier för
rengöring och/eller desinfektion, 4) bristfälligt underhåll av rengöringsutrustningen, eller 5) otillräcklig övervakning.
Tabell 1:
Medelvärde av de dagliga resultaten för gränsfall och ej godtagbara resultat av bakterietester på nötkreatur, svin, får, getter
och häst (cfu/cm2) när det gäller prov som tagits med den destruktiva metoden.
Godtagbart

Gränsfall
(> m men ≤ M)

Ej godtagbart
(> M)

Nötkreatur/svin/får/
get/häst

Nötkreatur/svin/får/
get/häst

Nötkreatur/får/
get/häst

Svin

Totalt antal viabla
mikroorganismer (total
viable count, TVC)

< 3,5 log

< 4,0 log

< 3,5 log (svin: < 4,0 log)
5,0 log

> 5,0 log

Enterobakteriaceae

< 1,5 log

< 2,0 log

1,5 log (svin: 2,0 log)
2,5 log (svin: 3,0 log)

> 2,5 log
(svin: > 3,0 log)

2. BAKTERIOLOGISK PROVTAGNING FÖR KONTROLL AV RENGÖRING OCH DESINFEKTION VID SLAKTERIER OCH STYCKNINGSANLÄGGNINGAR
Den nedan beskrivna metoden för bakteriell provtagning skall tillämpas i enlighet med de SSOP-förfaranden (sanitation
standard operating procedures) som anger vilka hygienkontroller som skall göras före driftsstarten på de områden som
direkt påverkar produkternas hygieniska standard.
PROVTAGNINGSMETOD
I denna handledning beskrivs hur man använder kontaktplattor och svabbar för provtagning. Dessa metoder skall bara
användas för undersökning av ytor som först rengjorts och desinficerats och som är torra, platta, tillräckligt stora och
släta.
Metoderna skall alltid användas innan produktionen satts igång – aldrig under produktion. Om synlig smuts upptäcks
skall rengöringen bedömas som ej godtagbar utan att någon mikrobiologisk undersökning behöver göras.
Denna metod lämpar sig inte för provtagning av kött eller köttprodukter.
Metoder som ger likvärdiga garantier får användas om de först godkänts av de behöriga myndigheterna.
TRYCKPLATTOR
För metoden med tryckplattor används små plastskålar med lock (inre diameter 5,0 cm) som är fyllda med plate-countagar (PCA enligt gällande ISO-standard) och plattor som är fyllda med ”violet red bile glucose agar” (VRBG-agar enligt
gällande ISO-standard). Plattorna pressas mot varje provtagningsställe och inkuberas därefter. Kontaktytan på varje platta
skall vara 20 cm2.
Om färdigberedd agar förvaras i tillslutna flaskor vid 2–4 °C har den en hållbarhetstid på ungefär 3 månader. Vid
framställningen av plattorna smälts agar strax före användning genom att upphettas till 100 °C och kyls därefter till
46–48 °C. Plattorna placeras i ett utrymme med laminärt luftflöde och fylls med agar tills ytan blir konvex. De färdiga
plattorna bör torkas före användning genom att de läggs upp och ned och inkuberas över natten vid 37 °C. På så vis
kontrolleras också om någon kontaminering skett vid framställningen av plattorna; plattor med synliga kolonier skall
kastas.
Om de färdiggjutna plattorna förvaras i tillslutna plastpåsar har de en hållbarhetstid på en vecka vid 2–4 °C.
PROVTAGNING MED SVABBAR
Prov skall tas med svabbar som fuktats i 1 ml 0,1 % NaCl-peptonlösning (8,5 g NaCl, 1 g trypton-kaseinpepton, 0,1 %
agar, och 1 000 ml destillerat vatten) från en yta på företrädesvis 20 cm2 som avgränsas med en steril mall. Om
provtagningen görs efter rengöring och desinfektion skall 30g/l Tween 80 och 3g/l lecitin (eller andra produkter med
likartad effekt) tillsättas den lösning som används för att fukta svabbarna. För våta partier kan torra svabbar användas.
Svabbarna, som skall hållas med en steril tång, pressas mot den yta som skall provtas och stryks över denna tio gånger
uppifrån och ned. Proven samlas in i en flaska med 40 ml buffrad pepton med 0,1 % agar-NaCl-lösning. De kyls sedan
ned till 4 °C före vidare behandling. Flaskan skall skakas kraftigt innan provet späds. Spädning görs i steg på 1/10 med
40 ml 0,1 % NaCl-peptonlösning, och därefter görs den mikrobiologiska undersökningen (t.ex. genom att lösningen
appliceras på odlingsmediet droppvis [drop-plating technique]).
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FREKVENS
Minst 10 och – i stora produktionslokaler – upp till 30 prov skall tas inom varje 2-veckorsperiod. Från stora objekt skall
tre prov tas. Om resultaten är tillfredsställande under en längre tidsperiod får provtagningsfrekvensen minskas efter
godkännande av den officiella veterinären. Särskild vikt skall fästas vid de ytor som säkert eller eventuellt kommer i
kontakt med produkten. Omkring två tredjedelar av det totala antalet prov skall tas från ytor som kommer i kontakt med
livsmedlet.
För att säkerställa att alla ytor hinner undersökas under en månad skall ett schema upprättas där det anges vilka ytor som
skall provtas vilka dagar. Resultaten skall noteras och regelbundet redovisas i form av stapeldiagram så att utvecklingen
över tiden blir tydlig.
TRANSPORT
De använda kontaktplattorna behöver inte kylas under transport före inkubering.
Prov som tagits med svabbar skall kylas till 4 °C före vidare behandling.
BAKTERIOLOGISKA METODER
Förutom de metoder som beskrivs här får också ISO-metoder användas.
Resultaten skall redovisas i form av antalet organismer per cm2 yta. Inokulerade tryckplattor inkuberas i 24 timmar vid
37 ± 1 °C under aeroba förhållanden för räkning av totalantalet kolonier (TVC). Inkubering skall påbörjas inom två
timmar efter provtagning. Antalet bakteriekolonier räknas och antecknas.
För kvantitativa uppskattningar av Enterobacteriaceae skall VRBG-agar användas. Inkubering under aeroba förhållanden av
inokulerade plattor och agar-kontaktplattor skall påbörjas inom två timmar efter provtagning. Efter inkubering i 24
timmar vid 37 ± 1 °C undersöks plattorna med avseende på växt av Enterobacteriaceae.
Antalet bakteriekolonier räknas och antecknas. Provtagning med avseende på Enterobacteriaceae är frivillig om den inte
begärs av den officiella veterinären.
PROVTAGNINGSSTÄLLEN
Exempel på provtagningsställen som kan användas är: steriliseringsutrustning för knivar, knivar (skarven mellan blad och
skaft), hålknivar för avblodning, maskiner för anbringning av gummiband (elastrators), skållkar, maskiner för att skära loss
och försluta ändtarmen (bung bagging machines), bord för skrapning och upphängning på galge (svin), sågblad och
skärmaskiner, utrustning för avhudning av nötkreatur, andra redskap för putsning av slaktkroppar, trimningsmaskiner,
transportkrokar och transportbehållare, löpande band för transport, skyddsförkläden, styckbord, svängdörrar – om dessa
kommer i beröring med förbipasserande slaktkroppar, rännor för organ som skall användas som livsmedel, delar av
slaktlinjen som ofta kommer i kontakt med slaktkroppar, högt belägna anordningar varifrån fukt kan droppa ner etc.
BERÄKNING AV RESULTAT
Resultaten från bestämningen av totalantalet viabla mikroorganismer och antalet Enterobacteriaceae skall fyllas i på ett
särskilt formulär. När det gäller kontroll av processtyrning för rengöring och desinfektion har bara två kategorier fastställts
för det totala antalet viabla mikroorganismer och Enterobacteriaceae: godtagbart eller ej godtagbart. Det godtagbara
intervallet för antalet kolonier en agan-kontaktplatta samt antal kolonier när det gäller TVC eller Enterobacteriaceae
(testresultat för prov som tagits med bomullspinnar) anges i tabell 2.
Tabell 2:
Medelvärden för antal kolonier vid provtagning från ytor
Godtagbart

Ej godtagbart

Totalt antal viabla mikroorganismer
(total viable count, TVC)

0–10/cm2

> 10/cm2

Enterobakteriaceae

0–1/cm2

> 1/cm2

FEEDBACK
Provtagningsresultaten skall meddelas ansvarig personal så snart som möjligt. Dessa resultat skall användas för att
bibehålla och förbättra hygienen. Om resultaten inte är godtagbara kan orsakerna till detta klargöras genom att man
rådfrågar städpersonalen. Följande faktorer kan i sådana fall spela en roll: 1) obefintlig eller bristfällig utbildning och/eller
instruktioner, 2) användning av olämplig utrustning och olämpliga kemikalier för rengöring och/eller desinfektion, 3)
bristfälligt underhåll av rengöringsutrustningen, eller 4) otillräcklig övervakning.
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BESLUT nr 1/2001 AV BLANDADE EG–EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING
av den 7 juni 2001
om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande
(2001/472/EG)
BLANDADE KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

(7)

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett
gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a i
denna, och

Datoriseringen kommer att göra det möjligt att väsentligt nedbringa den tid som hinner förflyta innan ett
efterlysningsförfarande inleds.

(8)

Tillgång till transiteringsdata i elektronisk form underlättas genom att transiteringsreferensnumret (MRN)
trycks med en standardiserad streckkod; detta gör förfarandet snabbare och effektivare.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Den rättsliga ramen för det datoriserade transiteringssystemet måste vidareutvecklas, kompletteras och vid
behov aktualiseras, i syfte att se till att ett till fullo
datoriserat förfarande kan fungera på ett enhetligt och
tillförlitligt sätt.
Informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna
vid avgångs- och transitkontoren med hjälp av informationsteknik och datanät kommer att möjliggöra en mer
effektiv kontroll av transiteringarna, samtidigt som det
befriar fraktförarna från formaliteten att uppvisa en
gränsövergångsattest för varje transitkontor.
För övervakningen av användningen av samlad säkerhet
och befrielse från ställande av säkerhet är det nödvändigt
att fastställa ett antaget belopp för de tullar och andra
pålagor som står på spel vid varje transitering i de fall då
de uppgifter som behövs för beräkningen av detta inte är
tillgängliga; de behöriga myndigheterna kan dock fastställa ett annat belopp grundat på annan information
som de kan känna till.

(4)

Det är inte nödvändigt att på papper upprättade
borgensförbindelser uppvisas för avgångskontoret när
det gäller säkerheter som övervakas via det datoriserade
transiteringssystemet.

(5)

För datoriserad kontroll av individuell säkerhet med
garantikuponger för individuell säkerhet bör en skyldighet för borgensmannen att tillhandahålla garantikontoret alla erforderliga uppgifter om utfärdade garantikuponger fastställas.

(6)

För att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer
skall kunna dra största möjliga fördel av det datoriserade
transiteringssystemet bör även godkända mottagare
omfattas av en skyldighet att utbyta information med
bestämmelsekontor med hjälp av dataförfaranden.

(1) EGT L 226, 13.8.1987, s. 2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I skall ändras i enlighet med bilaga A till detta beslut.
Artikel 2
Bilaga III skall ändras i enlighet med bilaga B till detta beslut.
Artikel 3
1.

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.

Det skall tillämpas från den 1 juli 2001.

3.
Varje tillstånd i vilket ställning som godkänd mottagare
beviljas måste överensstämma med artikel 74a i bilaga I vid en
tidpunkt som bestäms av de behöriga myndigheterna, dock
senast den 31 mars 2004.
Före den 1 januari 2004 skall den blandade kommittén utvärdera tillämpningen av artikel 74a i förhållande till kapitel VII i
avdelning II i bilaga I. Denna utvärdering skall grundas på en
rapport som utarbetas av kommissionen utifrån bidrag från
länderna. På denna grund kan blandade kommittén besluta om
och på vilka villkor ett senareläggande av tidpunkten i första
stycket är nödvändig.
Utfärdat i Senohraby, den 7 juni 2001.
På blandade kommitténs vägnar
Vendulka HOLÁ

Ordförande
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BILAGA A
Bilaga I skall ändras på följande sätt:
1. I artikel 13.1 skall följande stycke läggas till:
”Om data rörande säkerheten utbyts mellan garantikontoret och avgångskontoret med hjälp av informationsteknik
och datanät, skall originalet till borgensförbindelsen dock behållas vid garantikontoret; ingen papperskopia behöver
uppvisas för avgångskontoret.”
2. I artikel 14 skall följande punkt läggas till:
”(3a)
Om garantikontoret utbyter information rörande säkerheten med avgångskontoret med hjälp av informationsteknik och datanät, skall borgensmannen i enlighet med vad som beslutas av de behöriga myndigheterna
tillhandahålla garantikontoret alla erforderliga uppgifter om de garantikuponger för individuell säkerhet som han
utfärdat.”
3. Artikel 32.2 skall ersättas med följande:
”(2)
Fraktföraren skall för varje transitkontor uppvisa en gränsövergångsattest som upprättats på ett formulär som
överensstämmer med förlagan i bilaga III, och transitkontoren skall behålla dessa attester. Om transiteringsdata utbyts
mellan avgångskontoret och transitkontoret med hjälp av informationsteknik och datanät, skall dock ingen gränsövergångsattest uppvisas.”
4. I artikel 39 skall följande punkt läggas till:
”(1a)
Om bestämmelserna i avdelning II kapitel VII tillämpas och de behöriga myndigheterna i avgångslandet inte
mottagit något meddelande om ankomst vid den tid inom vilken varorna skall uppvisas för bestämmelsekontoret,
skall dessa myndigheter underrätta den huvudansvarige och uppmana denne att styrka att förfarandet har avslutats.”
5. I artikel 40 skall följande stycke läggas till:
”Om bestämmelserna i avdelning II kapitel VII tillämpas skall de behöriga myndigheterna utan dröjsmål inleda ett
efterlysningsförfarande varje gång de inte mottagit något meddelande om ankomst vid den tid inom vilken varorna
skall uppvisas för bestämmelsekontoret eller något meddelande om kontrollresultat inom sex dagar efter mottagandet
av meddelandet om ankomst.”
6. Följande artikel skall införas:
”Säkerheter
Artikel 44a
Meddelanden som används för utbyte av data rörande säkerheter när garantikontoret och avgångskontoret är belägna
i olika länder skall överensstämma med den struktur och de krav som fastställs i samförstånd mellan de fördragsslutande parterna.”
7. Artikel 45 skall ersättas med följande:
”Förhandsmeddelande om ankomst och förhandsmeddelande om gränspassering
Artikel 45
Vid frigörandet av varorna skall avgångskontoret genom ett förhandsmeddelande om ankomst och ett förhandsmeddelande om gränspassering underrätta det deklarerade bestämmelsekontoret respektive varje deklarerat transitkontor
om transiteringen enligt förfarandet för gemensam transitering. Dessa meddelanden skall upprättas med användning
av de – i förekommande fall rättade – data som anges i transiteringsdeklarationen, och skall kompletteras på
vederbörligt sätt. De skall överensstämma med den struktur och de krav som fastställs i samförstånd mellan de
fördragsslutande parterna.”
8. Följande artikel skall införas:
”Meddelande om gränspassering
Artikel 45a
Transitkontoret skall registrera gränspasseringen på grundval av det förhandsmeddelande om gränspassering som
erhållits från avgångskontoret. Eventuell inspektion av varorna skall utföras på grundval av förhandsmeddelandet om
gränspassering. Avgångskontoret skall underrättas om gränspasseringen med hjälp av ett meddelande om gränspassering. Detta meddelande skall överensstämma med den struktur och de krav som fastställs i samförstånd mellan de
fördragsslutande parterna.”
9. I artikel 56.1 skall följande stycke läggas till:
”Vid tillämpning av första stycket skall en beräkning göras av beloppet av den skuld som står på spel vid varje
transitering. När erforderliga data inte är tillgängliga skall beloppet antas vara 7 000 euro, om inte annan för de
behöriga myndigheterna känd information leder till ett annat belopp.”
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10. I artikel 60.2 skall följande stycke läggas till:
”Om information rörande säkerheten utbyts mellan garantikontoret och avgångskontoret med hjälp av informationsteknik och datanät, behöver dock inget intyg uppvisas för avgångskontoret.”
11. Artikel 74.1b skall ersättas med följande:
”b) att utan dröjsmål och – utom när dessa uppgifter meddelas med hjälp av dataförfaranden – med uppgift om
ankomstdag och eventuella förseglingars skick sända de varorna åtföljande exemplaren 4 och 5 i transiteringsdeklarationen till bestämmelsekontoret.”
12. Följande artikel skall införas:
”Godkänd mottagare tillämpning av bestämmelserna i avdelning II kapitel VII
Artikel 74a
1.
Personer kan om bestämmelsekontoret tillämpar bestämmelserna i avdelning II kapitel VII beviljas ställning som
godkänd mottagare om de, förutom att de uppfyller villkoren i artikel 49, använder dataförfaranden för att
kommunicera med de behöriga myndigheterna.
2.

En godkänd mottagare skall underrätta bestämmelsekontoret om varors ankomst innan varorna lossas.

3.
I tillståndet skall bl.a. anges på vilket sätt och inom vilken tid den godkände mottagaren skall få uppgifterna i
förhandsmeddelandet om ankomst från bestämmelsekontoret, för tillämpning – på tillämpligt sätt – av artikel 47.”
13. I tillägg IV, punkt 3 skall andra strecksatsen ersättas med följande:
”— utom när data rörande säkerheten utbyts mellan garantikontoret och avgångskontoret med användning av
informationsteknik och datanät får denna individuella säkerhet användas endast på det avgångskontor som
angivits i garantidokumentet”.
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BILAGA B
Bilaga III skall ändras på följande sätt:
1. I kolumnen ”Andra erforderliga uppgifter” i tabellen till de uppgifter i tillägg A9 som gäller fält 52 skall följande läggas
till rörande koden ”2”:
”— hänvisning till borgensförbindelse
— garantikontor”
2. I avdelning II punkt B i tillägg D1 skall följande läggas till i slutet av den förklarande texten till attributet
”Referensnummer” i datagruppen ”REFERENS FÖR SÄKERHET”:
”Referensnumret skall fastställas av garantikontoret för att identifiera varje enskild säkerhet, och skall ha följande
struktur:
Fält

Innehåll

Typ av fält

Exempel

1

De två sista siffrorna för året för godtagandet av säkerheten
(ÅÅ)

Numerisk 2

97

2

Landskoden för det land där säkerheten ställts (ISO alfa-2landskod)

Alfabetisk 2

IT

3

Av garantikontoret fastställt, per år och land unikt identifieringsnummer för godtagandet

Alfanumerisk 12

1234AB788966

4

Kontrollsiffra

Alfanumerisk 1

8

5

Identifieringsnummer för individuell säkerhet med användning av garantikupong (1 bokstav + 6 siffror), eller NULL
för andra typer av säkerhet

Alfanumerisk 7

A001017

Fält 1 och 2 skall fyllas i enligt ovan.
I fält 3 skall ett av garantikontoret fastställt, per år och land unikt identifieringsnummer för godtagandet av säkerheten
fyllas i. Nationella förvaltningar som önskar införa garantikontorets tullkontorsreferensnummer i referensnumret kan
använda upp till de första sex tecknen i detta fält för garantikontorets nationella nummer.
I fält 4 skall ett värde som är en kontrollsiffra för fälten 1–3 i referensnumret fyllas i. Detta gör det möjligt att
upptäcka fel när de första fyra fälten i referensnumret matas in.
Fält 5 skall användas enbart när referensnumret avser i det datoriserade transiteringssystemet registrerade individuella
säkerheter med användning av garantikuponger för individuell säkerhet. I det fallet skall garantikupongens identifieringsnummer fyllas i i detta fält.”
3. I avdelning II punkt B i tillägg D1 skall den förklarande texten till datagruppen ”REFERENS FÖR SÄKERHET” ersättas med
följande:
”Antal: 99
Datagruppen skall användas om attributet ’Typ av säkerhet’ innehåller koden ’0’, ’1’, ’2’, ’4’ eller ’9’.”
4. I avdelning II punkt B i tillägg D1 skall den förklarande texten till dataattributet ”Referensnummer” ersättas med
följande:
”Typ/Längd: an24
Attributet skall användas för att införa referensnumret om attributet ’Typ av säkerhet’ innehåller koden ’0’, ’1’, ’2’, ’4’
eller ’9’. I det fallet får attributet ’Annan referens för säkerhet’ inte användas.”
5. I avdelning II punkt B i tillägg D1 skall den förklarande texten till dataattributet ”Annan referens för säkerhet” ersättas
med följande:
”Typ/Längd: an35
Attributet skall användas om attributet ’Typ av säkerhet’ innehåller en annan kod än ’0’, ’1’, ’2’, ’4’ eller ’9’. I det fallet
får attributet ’Referensnummer’ inte användas.”
6. I avdelning II punkt B i tillägg D1 skall den förklarande texten till attributet ”Tillträdeskod” i datagruppen ”REFERENS
FÖR SÄKERHET” ersättas med följande:
”Typ/Längd: an4
Attributet skall användas om attributet ’Referensnummer’ används; i annat fall är attributet icke obligatoriskt för
länderna. Tillträdeskoden fastställs, beroende på vilken typ av säkerhet det gäller, av garantikontoret, borgensmannen
eller den huvudansvarige, och används som skydd för en viss säkerhet.”
7. I punkt A 1 i tillägg D4 skall följande mening läggas till:
”MRN skall även skrivas ut med streckkod, med användning av standarden ’kod 128’, typset ’B’.”
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 54/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 42/2001 av den 30
mars 2001 (1).

(2)

I enlighet med EES-rådets beslut nr 1/95 av den 10 mars 1995 (2) skall Liechtenstein – med förbehåll
för en översyn i gemensamma EES-kommittén under 1999 – före den 1 januari 2000 genomföra
bestämmelserna i kapitel I, Veterinära frågor, i bilaga I till avtalet.

(3)

Denna översyn visade att de särskilda omständigheter i Liechtenstein som låg till grund för fastställandet av övergångsperioden inte har ändrats och troligen inte kommer att ändras inom överskådlig
framtid.

(4)

Det är därför lämpligt att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2001, i
avvaktan på att ett varaktigt arrangemang genomförs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Första stycket i avsnittet anpassing för detta område i bilaga I till avtalet skall ersättas med följande:
”Liechtenstein ges dispens från bestämmelserna i kapitel I, Veterinära frågor, till och med den 31
december 2001. Gemensamma EES-kommittén skall se över situationen under 2001, i syfte att finna ett
varaktigt arrangemang.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.
(1) EGT L 158, 14.6.2001.
(2) EGT L 86, 20.4.1995, s. 58.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 55/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga VII till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 89/2000 av den 27
oktober 2000 (1).

(2)

I enlighet med anpassning a II 1 i punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en
andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som
kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (2)) i bilaga VII till avtalet har Norge begärt att
det, inom ramen för avtalet, införs ändringar i bilaga C till direktiv 92/51/EEG.

(3)

På grund av ändringar i utbildningsstrukturen för lärare i tekniska och yrkesinriktade ämnen,
landskapsarkitekter och tandtekniker bör det första yrket läggas till i bilaga C och de två senare
strykas ur denna.

(4)

Den arbetsgrupp som avses i anpassning a II 1 b i punkt 1a (direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till
avtalet har gjort en positiv bedömning av Norges begäran.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I anpassning b b i punkt 1 a (rådets direktiv 92/51/EEG) i bilaga VII till avtalet, skall stycket som inleds med
orden ”I Norge” och slutar med orden ”...titeln ’Mester’” ersättas av följande:
”I Norge
utbildning till:
— lärare i tekniska och yrkesinriktade ämnen (’yrkesfaglærer’)
Denna utbildning omfattar sammanlagt arton till tjugo år, varav nio till tio års grundskoleutbildning,
minst tre till fyra års lärlingsutbildning – eller två års yrkesförberedande gymnasieutbildning och två års
lärlingsutbildning – med avslutande yrkesexamen eller gesällbrev, minst fyra års praktisk erfarenhet av
yrket, minst ett års ytterligare teoretisk yrkesutbildning samt en ettårig utbildning i teoretisk och
praktisk pedagogik.”

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
(1) EGT L 7, 11.1.2001, s. 9.
(2) EGT L 209, 24.7.1992, s. 25.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 56/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga XX till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 8/2001 av den 31
januari 2001 (1).

(2)

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (2) bör införlivas med
avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande nya punkt skall införas efter punkt 32ca (kommissionens beslut 94/774/EG) i bilaga XX till avtalet:
”32d. 399 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L
182, 16.7.1999, s. 1 ).”
Artikel 2
Texterna till direktiv 1999/31/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska gemenskapernas offciella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande

(1) EGT L 66, 8.3.2001, s. 50.
(2) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
(*) Konstitutionella krav finns angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 57/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artikel 98
i detta, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga XXI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2001 av den 30
mars 2001 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den 8 september 2000 om genomförande av
rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader
avseende definition och överföring av information om lönernas struktur och fördelning (2) bör
införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt skall införas efter punkt 18da (kommissionens förordning (EG) nr 452/2000) i bilaga XXI
till avtalet:
”18db. 32000 R 1916: Kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 av den 8 september 2000 om
genomförande av rådets förordning (EG) nr 530/1999 om strukturstatistik över löner och
arbetskraftskostnader avseende definition och överföring av information om lönernas struktur
och fördelning (EGT L 229, 9.9.2000, s. 3).
Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande
anpassning:
För Norge:
a) Variabeln ’ 1.5 Förekomst av gällande kollektivavtal som omfattar majoriteten av de anställda
hos den undersökta enheten’ är frivillig.
b) Variabeln ’3.1.2 Särskild ersättning för skiftarbete’ omfattar ersättning för skiftarbete och
andra oregelbundna ersättningar.
c) Variabeln ’3.5 Antal frånvarodagar under året’ omfattar endast semesterdagar och inte
frånvaro som beror på sjukdom eller yrkesinriktad utbildning.”
Artikel 2
Texterna till kommissionens förordning (EG) nr 1916/2000 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara autentiska.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Artikel 4
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande

(1) EGT L 158, 14.6.2001, s. 71.
(2) EGT L 229, 9.9.2000, s. 3.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 58/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de
fyra friheterna
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna
86 och 98 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 24/2000 av den
25 februari 2000 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna bör utsträckas så att det omfattar Europaparlamentets
och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet (2).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras för att detta utsträckta samarbete skall kunna inledas med
verkan från och med den 1 januari 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande skall läggas till i artikel 3 (Miljö) i protokoll 31 till avtalet:
”4. Efta-staterna skall med verkan från och med den 1 januari 2001 delta i det åtgärdsprogram för
gemenskapen som avses i punkt 7.
5. Efta-staterna skall bidra ekonomiskt till det åtgärdsprogram som avses i punkt 7 i enlighet med
artikel 82.1a i avtalet.
6. Efta-staterna skall delta i full omfattning i de EG-kommittéer som biträder Europeiska gemenskapernas kommission i förvaltningen, utvecklingen och genomförandet av det åtgärdsprogram som
avses i punkt 7.
7. Följande gemenskapsrättsakt samt rättsakter som grundas på den utgör utgångspunkten för denna
artikel:
— 32000 D 2850: Europaparlamentets och rådets beslut nr 2850/2000/EG av den 20 december
2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet (EGT L 332, 28.12.2000, s. 1).”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas offciella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande

(1) EGT L 103, 12.4.2001, s. 51.
(2) EGT L 332, 28.12.2000, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 59/2001
av den 18 maj 2001
om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de
fyra friheterna
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med
justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna
86 och 98 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/96 av den 29
november 1996 (1).

(2)

De avtalsslutande parternas samarbete bör utsträckas till att omfatta Europaparlamentets och rådets
beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001 om genomförande av ett utbildningsprogram för
branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media – yrkesutbildning)
(2001–2005) (2) och rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett
program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella
verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001–2005) (3).

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras, så att detta utsträckta samarbete kan äga rum från och
med den 1 januari 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande nya strecksatser skall läggas till i artikel 9.4 i protokoll 31 till avtalet:
”— 32001 D 0163: Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG av den 19 januari 2001
om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella
programindustrin (Media – yrkesutbildning) (2001–2005) (EGT L 26, 27.1.2001, s. 1)
— 32000 D 0821: Rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett
program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella
verk (Media Plus – Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001–2005) (EGT L 336,
30.12.2000, s. 82).”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft den 19 maj 2001 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i
avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (*).
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.
Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2001.
På Gemensamma EES-kommitténs vägnar
P. WESTERLUND

Ordförande

(1)
(2)
(3)
(*)

EGT
EGT
EGT
Inga

L 71, 13.3.1997, s.
L 26, 27.1.2001, s.
L 336, 30.12.2000,
konstitutionella krav

43.
1.
s. 82.
angivna.
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1080/2001 av den 1 juni 2001 om öppnande och förvaltning av
en tullkvot för fryst nötkött som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer
0206 29 91 (1 juli 2001–30 juni 2002)
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 149 av den 2 juni 2001)
På sidan 13,
— i artikel 7.4 c skall det
i stället för: ”0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91.”
vara:

”— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91.”.

Rättelse till rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 85 av den 29 mars 1999)
På sidan 3, i artikel 2.2 skall det
— i stället för: ”… före det här direktivets ikraftträdande har …”
vara:

”… före tidpunkten för detta direktivs genomförande har …”,

— i stället för: ”… efter tidpunkten när det här direktivet träder i kraft.”
vara:

”… efter tidpunkten för detta direktivs genomförande.”.

På sidan 5, i artikel 5.4 skall det
i stället för: ”… efter den tidpunkt när det här direktivet har trätt i kraft uppfylla …”
vara:

”… efter tidpunkten för detta direktivs genomförande uppfylla …”.

På sidan 6, i artikel 5.11 skall det
i stället för: ”… 12 år från den tidpunkt när direktivet träder ikraft, förutsatt …”
vara:

”… 12 år efter den dag som avses i artikel 15, förutsatt …”.
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