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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1266/2001
av den 27 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 28 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 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 27 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
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
999
052
064
068
400
616
999
624
999

73,7
73,7
71,6
71,6
81,2
81,2
63,4
65,8
64,6
88,7
93,8
115,4
90,8
90,2
69,8
81,3
111,6
216,0
100,7
105,8
198,9
198,9
329,3
209,5
172,6
292,1
289,0
258,5
238,5
238,5

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

0809 40 05

(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 1267/2001
av den 27 juni 2001
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den fyrtiofemte
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 fyrtiofemte 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 fyrtiofemte delanbudsinfordran för
vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1531/
2000 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas
till 38,730 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 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.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1268/2001
av den 27 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 28 juni 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 27 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)

10,22

—

0

1703 90 00 (1)

13,17

—

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 1269/2001
av den 27 juni 2001
om upphävande av förordning (EG) nr 608/2001 om upphörande av fiske efter nordhavsräka med
fartyg under svensk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 608/2001 (3)
förbjöds fiske efter nordhavsräka i norska fiskevatten
söder om 62° 00 N med fartyg under svensk flagg eller
som är registrerade i Sverige.

(2)

Den 8 juni 2001 meddelade de svenska myndigheterna
Europeiska kommissionen att de hade omvärderat
beståndet av nordhavsräka i norska vatten söder om

62° 00 N och att detta bestånd inte var uttömt. Följaktligen bör fiske efter nordhavsräka i norska fiskevatten
söder om 62° 00 N tillåtas för fartyg under svensk flagg
eller som är registrerade i Sverige. Förordning (EG) nr
608/2001 bör därför upphävas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 608/2001 upphör att gälla.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.
(3) EGT L 90, 30.3.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1270/2001
av den 27 juni 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1324/96 om fastställande av försörjningsbalansen för risprodukter till Azorerna och Madeira
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den
15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2826/2000 (2), särskilt artikel 10 i
denna, och
av följande skäl:
Gemensamma tillämpningsföreskrifter för den särskilda
försörjningsordningen för Azorerna och Madeira vad
avser vissa jordbruksprodukter fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 1696/92 (3), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 2596/93 (4).

(1)

För tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1600/92 bör den prognostiserade försörjningsbalansen för risprodukter till Azorerna och Madeira
fastställas. Vidare bör bilagan till förordning (EG) nr
1324/96 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr

(2)

1360/2000 (6), ersättas med bilagan till den här förordningen.
(3)

I väntan på att reformen av den särskilda försörjningsordningen träder i kraft, och för att inte avbryta tillämpningen av den särskilda försörjningsordning som är i
kraft, bör försörjningsprognosen fastställas för perioden
1 juli till 31 december 2001.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1324/96 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
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 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

173,
328,
179,
238,
171,

27.6.1992, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
1.7.1992, s. 6.
23.9.1993, s. 24.
10.7.1996, s. 3.

(6) EGT L 155, 28.6.2000, s. 43.
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BILAGA
FÖRSÖRJNINGSBALANS FÖR AZORERNA OCH MADEIRA AVSEENDE RIS FÖR SALUFÖRING MELLAN 1
JULI 2001 OCH 31 DECEMBER 2001
(ton)
Produkt
(KN-nummer)

Slipat ris

1006 30

Azorerna

Madeira

1 250

2 500
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1271/2001
av den 27 juni 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1443/98 om fastställande av försörjningsbalansen för risprodukter för Kanarieöarna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den
15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanerieöarna rörande
vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2826/2000 (2), särskilt artikel 3.4 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1621/1999 (4), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för särskilda
åtgärder för Kanaeriöarna rörande vissa jordbruksprodukter.

(1)

För att bestämmelserna i artikel 2 i förordning (EEG) nr
1601/92 skall kunna tillämpas, är det lämpligt att
upprätta en prognostiserad försörjningsbalans för risprodukter för Kanarieöarna. Denna försörjningsbalans bör
upprättas med hänsyn till behoven i denna region.
Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1443/
98 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1359/

(2)

2000 (6), bör ersättas med bilagan till den här förordningen.
(3)

I väntan på att reformen av den särskilda försörjningsordningen träder i kraft, och för att inte avbryta tillämningen av den särskilda försörjningsordning som är i
kraft, bör försörjningsprognosen fastställas för perioden
1 juli till 31 december 2001.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1443/98 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
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 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

173,
328,
296,
192,
191,

27.6.1992, s. 13.
23.12.2000, s. 2.
17.11.1994, s. 23.
24.7.1999, s. 19.
7.7.1998, s. 43.

(6) EGT L 155, 28.6.2000, s. 41.
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BILAGA
FÖRSÖRJNINGSBALANS FÖR KANARIEÖARNA AVSEENDE RIS FÖR SALUFÖRING MELLAN 1 JULI 2001
OCH 31 DECEMBER 2001
(ton)
Produkt
(KN-nummer)

Kanarieöarna

Slipat ris

1006 30

6 500

Krossat ris

1006 40

1 300
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2001
av den 27 juni 2001
om fastställande av en interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2001/02
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

året efter det att tröskeln överskreds. Det är lämpligt att
fastställa konsekvenserna av ett sådant överskridande
och att fastställa en minskning som är proportionell till
detta överskridande, jämfört med produktionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (2) särskilt artikel
27.1 och 27.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 27.1 i förordning (EG) nr 2200/96 skall en
interventionströskel fastställas då marknaden för någon
av de produkter som anges i bilaga II till nämnda förordning berörs eller kan komma att beröras av generella
och strukturella obalanser som ger eller kan ge upphov
till en alltför stor kvantitet för återtagande.

1.
Interventionströskeln för äpplen för regleringsåret 2001/
02 skall vara 495 700 ton.

Genom förordning (EG) nr 1511/2000 (3) fastställs en
interventionströskel för äpplen för regleringsåret 2000/
01. Eftersom de villkor som fastställs i nämnda artikel
27 fortfarande är uppfyllda för denna produkt, bör det
därför fastställas en interventionströskel för äpplen för
regleringsåret 2001/02.

Artikel 2

(3)

Interventionströskeln för äpplen bör fastställas i procent
av den genomsnittliga produktionen avsedd för konsumtion i färskt tillstånd under de senaste fem regleringsår
för vilka uppgifter finns tillgängliga. Man bör också fastställa den period som skall beaktas för att avgöra om
denna interventionströskel har överskridits.

(4)

Enligt ovannämnda artikel 27 skall ett överskridande av
interventionströskeln få till följd att gemenskapens
kompensation för återtagande minskas under reglerings-

Artikel 1

2.
Överskridandet av interventionströskeln skall fastställas
på grundval av återtåg som gjorts under perioden 1 juni
2001–31 maj 2002.

Om den kvantitet äpplen som återtagits under den period som
fastställs i artikel 1.2 överskrider den tröskel som anges i artikel
1.1, skall gemenskapens kompensation för återtagande enligt
artikel 26 i förordning (EG) nr 2200/96, för följande regleringsår minskas i proportion till hur stort överskridandet är i
förhållande till den produktion som använts som beräkningsgrund för tröskeln i fråga.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EGT L 129, 11.5.2001, s. 3.
(3) EGT L 174, 13.7.2000, s. 16.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1273/2001
av den 27 juni 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (2), särskilt artikel
33.4 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1100/2001 (4), föreskrivs importövervakning för de produkter som anges i
bilagan till den förordningen. Övervakningen skall ske
enligt de förfaranden för övervakning av förmånsimport
som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 993/2001 (6).

(1)

För tillämpningen av artikel 5.4 i avtalet om jordbruk (7)
som ingicks inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan och på grundval av de senast

(2)

tillgängliga uppgifterna för 1997, 1998 och 1999 bör
tröskelvolymerna för tilläggstull för päron och bordsdruvor ändras.
(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

297,
129,
193,
150,
253,
141,
336,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
3.8.1996, s. 1.
6.6.2001, s. 39.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
23.12.1994, s. 22.
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BILAGA
”BILAGA
Enligt reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid tidpunkten för antagandet av denna
förordning. När KN-numret föregås av ’ex’ skall tillämpningsområdet fastställas på grundval av KN-numrets omfattning
och motsvarande tillämpningsperiod sammantagna.

Ordningsnummer

78.0015

KN-nummer

ex 0702 00 00

Varuslag

Tomater

78.0020
78.0065

Tillämpningsperioder

— 1 oktober–31 mars
— 1 april–30 september

ex 0707 00 05

Gurka

78.0075

— 1 maj–31 oktober

Tröskelvolymer
(ton)

718 828
1 174 823
11 881

— 1 november–30 april

6 621

Kronärtskockor

— 1 november–30 juni

661

78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

Zucchini

— 1 januari–31 december

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Apelsiner

— 1 december–31 maj

372 855

78.0120

ex 0805 20 10

Clementiner

— 1 november–slutet av februari

289 518

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandariner (inbegripet tangeriner och
satsumor), wilkings och liknande
citrushybrider

— 1 november–slutet av februari

117 200

78.0155

ex 0805 30 10

Citroner

— 1 juni–31 december

289 508

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

78.0160

— 1 januari–31 maj

9 867

14 586

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

— 21 juli–20 november

205 769

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Äpplen

— 1 januari–31 augusti

1 052 182

78.0180
78.0220

ex 0808 20 50

Päron

78.0235

— 1 september–31 december

588 285

— 1 januari–30 april

269 828

— 1 juli–31 december

91 447

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

— 1 juni–31 juli

178 499

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär

— 21 maj–10 augusti

153 116

78.0270

ex 0809 30

Persikor, även nektariner

— 11 juni–30 september

255 305

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon

— 11 juni–30 september

54 177”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1274/2001
av den 27 juni 2001
om ändring av bilaga I i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den
26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för
att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 807/2001 (2), särskilt artikel 6, 7 och 8 i denna,

handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden bör därför alltid fastställas
även för muskel- eller fettvävnader.
(5)

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för
äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste
gränsvärden även fastställas för ägg, mjölk eller honung.

(6)

Tilmikosin och Meloxikam skall införas i bilaga I till
förordning (EEG) nr 2377/90.

(7)

En tillräckligt lång tidsfrist bör fastställas innan denna
förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra
de nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i
denna förordning av tillstånden att släppa ut de berörda
veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden, vilka
beviljats enligt rådets direktiv 81/851/EEG (3), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2000/37/EG (4).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt
fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma
substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.
Gränsvärden bör fastställas först efter det att Kommittén
för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten med
restmängder av ämnet i fråga för den som konsumerar
livsmedel med animaliskt ursprung samt restmängdernas
påverkan på den industriella bearbetningen av livsmedel.
Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna
restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung är det nödvändigt att
ange de djurarter i vilka restmängder kan förekomma,
vilka mängder som kan förekomma i var och en av de
relevanta vävnaderna från det behandlade djuret
(målvävnad) samt vilket slag av restmängd som är relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).
För kontroll av resthalter bör enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för
målvävnaderna lever eller njure. I den internationella

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter att
den har offentliggjorts.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
(2) EGT L 118, 27.4.2001, s. 6.

(3) EGT L 317, 6.11.1981, s. 1.
(4) EGT L 139, 10.6.2000, s. 25.

28.6.2001

BILAGA
A. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 ändras på följande sätt:
1.

Medel mot infektioner

1.2

Antibiotika

1.2.4 Makrolider

”Tilmikosin

Restmarkör

Tilmikosin

Antiinflammatoriska medel

4.1

Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Kalkon

MRL

75
75
1 000
250

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Målvävnader

Andra bestämmelser

Muskel
Skinn och fett
Lever
Njure”

4.1.4 Oxikamderivat
Farmakologiskt
verksamma substanser

”Melixokam

Restmarkör

Meloxikam

Djurarter

Svin

MRL

20 µg/kg
65 µg/kg
65 µg/kg

Målvävnader

Muskel
Lever
Njure”

Andra bestämmelser

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

4.

Djurarter

SV

Farmakologiskt
verksamma substanser
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2001
av den 27 juni 2001
om fastställande för regleringsåret 2001/02 av stödbeloppet för ananaskonserver och det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

bör det, för detta regleringsår, endast fastställas ett stödbelopp för sådana konserver som avses under b i
nämnda punkt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 525/77 av den
14 mars 1977 om införande av ett system för produktionsstöd
till konserverad ananas (1), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 1699/85 (2), särskilt artikel 8 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Tillämpningsföreskrifter för den stödordning som införs
genom förordning (EEG) nr 525/77, särskilt bestämmelserna om vilka produkter som är stödberättigande, fastställs i förordning (EEG) nr 2077/85 (3) senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1631/2000 (4).

(1)

(2)

Minimipriset samt produktionsstödet för ananaskonserver för regleringsåret 2001/02 bör fastställas på
grundval av artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr
525/77.

(3)

I artikel 1.1 a och 1.1 b i förordning (EEG) nr 2077/85
definieras två typer av ananaskonserver som får omfattas
av stöd. Enligt den information som kommissionen
förfogar över kommer det under regleringsåret 2001/02
inte att i gemenskapen produceras några sådana
konserver som avses under a i nämnda punkt. Därför

Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker har inte avgivit något yttrande inom
den tidsfrist som dess ordförande bestämt.

Artikel 1
För regleringsåret 2001/02 fastställs
a) det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna
enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 525/77 till 414,13
euro per ton netto fritt producent, och
b) stödbeloppet när det gäller produktionsstöd för konserverad
ananas enligt artikel 5 i förordningen till 2 400,67 euro per
ton netto för de produkter som avses i artikel 1.1 b i
förordning (EEG) nr 2077/85.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 juni 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

73, 21.3.1977, s. 46.
163, 22.6.1985, s. 12.
196, 26.7.1985, s. 28.
187, 26.7.2000, s. 25.
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RÅDETS DIREKTIV 2001/44/EG
av den 15 juni 2001
om ändring av direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar uppkomna
till följd av verksamhet som utgör en del av finansieringssystemet för Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket och av jordbruksavgifter och tullar samt med avseende på mervärdesskatt och vissa punktskatter
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 93 och 94 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

(7)

Direktiv 76/308/EEG bör följaktligen ändras i enlighet
därmed.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Det nuvarande systemet för ömsesidigt bistånd för
indrivning av fordringar enligt direktiv 76/308/EEG (4),
behöver ändras för att möta det hot som utvecklingen i
fråga om bedrägerier utgör mot gemenskapens och
medlemsstaternas ekonomiska intressen samt mot den
inre marknaden.
Inom ramen för den inre marknaden bör gemenskapens
och nationella ekonomiska intressen, som i allt högre
grad hotas av bedrägerier, skyddas så att konkurrenskraften och skatteneutraliteten på den inre marknaden
säkerställs på ett bättre sätt.
För att bättre skydda medlemsstaternas ekonomiska
intressen och den inre marknadens neutralitet bör
tillämpningsområdet för det ömsesidiga bistånd som
fastställs i direktiv 76/308/EEG utvidgas till att omfatta
fordringar avseende vissa skatter på inkomst och förmögenhet samt viss beskattning av försäkringspremier.
För att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv
indrivning av fordringar för vilka en begäran om indrivning har framställts, bör i princip det dokument som
medger att fordringen verkställs behandlas som ett
inhemskt dokument i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.

(5)

Utnyttjandet av ömsesidigt bistånd för indrivning får
endast i undantagsfall grundas på ekonomiska fördelar
eller intressen i de erhållna resultaten, men medlemsstaterna bör kunna enas om reglerna för återbetalning när
indrivningen ger upphov till ett specifikt problem.

(6)

De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv
bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av
den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas

( ) EGT C 269, 28.8.1998, s. 16 och
EGT C 179, 24.6.1999, s. 6.
(2) EGT C 150, 28.5.1999, s. 621 och yttrandet avgett den 16 maj
2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
(3) EGT C 101, 12.4.1999, s. 26.
4
( ) EGT L 73, 19.3.1976, s. 18. Direktivet senast ändrat genom 1994
års anslutningsakt.
1

Direktiv 76/308/EEG ändras på följande sätt:
1. Titeln skall ersättas med följande:
”Rådets direktiv 76/308/EEG av den 15 mars 1976 om
ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har
avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra
åtgärder”.
2. Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Detta direktiv skall gälla för alla fordringar som avser
a) återbetalning, intervention och andra åtgärder som
ingår i systemet för hel eller delvis finansiering av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,
inklusive de belopp som skall uppbäras i samband med
dessa åtgärder,
b) avgifter och liknande pålagor inom ramen för den
gemensamma organisationen av marknaden för socker,
c) importtullar,
d) exporttullar,
e) mervärdesskatt,
f) punktskatter på:
— tobaksvaror,
— alkohol och alkoholhaltiga drycker,
— mineraloljor,
g) skatter på inkomst och förmögenhet,
h) beskattning av försäkringspremier,
i) räntor, administrativa påföljder och böter, samt kostnader som härrör från de fordringar som anges i a–h,
med undantag för straffrättsliga sanktioner enligt
gällande lagstiftning i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.”
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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3. I artikel 3 skall följande strecksatser läggas till:
”— importtullar: tullar och avgifter med motsvarande
verkan på importen; jordbruksavgifter och andra
importavgifter inom ramen för den gemensamma
jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som
gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av
jordbruksprodukter,
— exporttullar: tullar och avgifter med motsvarande
verkan på exporten; jordbruksavgifter och andra
exportavgifter inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda arrangemang som
gäller för vissa varor som härrör från bearbetning av
jordbruksprodukter,
— skatter på inkomst och förmögenhet: de skatter som
räknas upp i artikel 1.3 i rådets direktiv 77/
799/EEG (*), med beaktande av bestämmelserna i
artikel 1.4 i samma direktiv,
— beskattning av försäkringspremier
i Österrike:

i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer

i Belgien:

i) Taxe annuelle sur les
contrats d'assurance
ii) Jaarlijkse taks op de
verzekeringscontracten

i Tyskland:

i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer

i Danmark:

i) Afgift af lystfartøjsforsikringer
ii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer
m.v.
iii) Stempelafgift af forsikringspræmier

i Spanien:

Impuesto sobre la prima de
seguros

i Grekland:

i) Φόρος κύκλου εργασιών
(Φ.Κ.Ε)
ii) Τέλη Χαρτοσήµου

i Frankrike:

Taxe sur les conventions
d'assurances

i Finland:

i) Eräistä vakuutusmaksuista
suoritettava vero/skatt på
vissa försäkringspremier
ii) Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift
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i Nederländerna:

Assurantiebelasting

i Portugal:

Imposto de selo sobre os
prémios de seguros

i Sverige:

Ingen

i Förenade kungariket: Insurance
(IPT).

Premium

Tax

Detta direktiv skall även tillämpas på fordringar som
avser identiska eller liknande skatter som läggs till
eller ersätter de skatter på försäkringspremier som
avses i fjärde strecksatsen. Medlemsstaternas behöriga
myndigheter skall meddela varandra samt kommissionen datum för dessa skatters ikraftträdande.
(*) Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december
1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas
behöriga
myndigheter
på
direktbeskattningens
område (EGT L 336, 27.12.1977, s. 15).”
4. I artikel 4.2 skall orden ”namn och adress” ersättas med
orden ”namn, adress och andra för identifiering relevanta
uppgifter som den sökande myndigheten normalt har
tillgång till”.
5. I artikel 5.2 skall orden ”namn och adress” ersättas med
orden ”namn, adress och andra för identifiering relevanta
uppgifter som den sökande myndigheten normalt har
tillgång till”.
6. Artiklarna 7, 8, 9 och 10 skall ersättas med följande:
”Artikel 7
1.
En begäran om indrivning av en fordran som den
sökande myndigheten riktar till den anmodade myndigheten skall åtföljas av en officiell eller bestyrkt kopia av
det dokument som gör det möjligt att verkställa indrivningen och som har utfärdats i den medlemsstat där den
sökande myndigheten har sitt säte samt, i förekommande fall, av andra dokument i original eller bestyrkt
kopia som behövs för indrivningen.
2.
Den sökande myndigheten får endast begära indrivning
a) om fordringsanspråken och/eller det dokument som
medger verkställighet inte bestrids i den medlemsstat
där den sökande myndigheten har sitt säte, utom i
fall då artikel 12.2 andra stycket tillämpas,

i Italien:

Imposte sulle assicurazioni
private ed i contratti vitalizi
di cui alla legge 29.10.1967
nr 1216

b) om den sökande myndigheten i den medlemsstat där
den har sitt säte har tillämpat de lämpliga indrivningsförfaranden som myndigheten har tillgång till på
grundval av det dokument som avses i punkt 1 och
om de vidtagna åtgärderna inte kommer att leda till
full betalning av fordran.

i Irland:

Levy on insurance premiums

3.

i Luxemburg:

i) Impôt sur les assurances
ii) Impôt dans l'intérêt du
service d'incendie

a) namn och adress och andra relevanta uppgifter som
behövs för identifiering av den berörda personen
och/eller tredje man som innehar dennes tillgångar,

I en begäran om indrivning skall anges
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b) namn, adress och andra relevanta uppgifter som
behövs för identifiering av den sökande myndigheten,

sökande myndigheten överföra hela det fordringsbelopp
som den har drivit in.

c) det dokument som medger verkställighet utfärdat i
den medlemsstat där den sökande myndigheten har
sitt säte,

2.
Den anmodade myndigheten får, om gällande lagar
och andra författningar samt administrativ praxis i den
medlemsstat där den har sitt säte så medger och efter
samråd med den sökande myndigheten bevilja gäldenären en betalningsfrist eller godkänna ett avbetalningsförfarande. All ränta som påförs av den anmodade
myndigheten med anledning av sådan betalningsfrist
skall även överföras till den medlemsstat där den
sökande myndigheten har sitt säte.

d) fordrans art och belopp, inbegripet kapitalfordran,
upplupen ränta och andra straffavgifter, böter och
kostnader, angivet i valutorna i de medlemsstater där
de båda myndigheterna har sitt säte,
e) datum för den sökande och/eller den anmodade
myndighetens delgivning av dokumentet hos mottagaren,
f) datum från och med vilket samt under vilken period
verkställighet är möjlig enligt gällande lagar i den
medlemsstat där den sökande myndigheten har sitt
säte,
g) alla övriga relevanta upplysningar.
4.
Begäran om indrivning skall vidare innehålla ett
uttalande från den sökande myndigheten som bekräftar
att villkoren i punkt 2 är uppfyllda.
5.
Så snart den sökande myndigheten erhåller några
tillämpliga upplysningar om det ärende som ligger till
grund för begäran om indrivning skall den vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.
Artikel 8
1.
Det dokument som medger verkställighet av
fordran skall direkt erkännas och automatiskt behandlas
som ett dokument som medger verkställighet av fordran
i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har
sitt säte.
2.
Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får det
dokument som medger verkställighet av fordran vid
behov och i enlighet med de gällande bestämmelserna i
den medlemsstat där den anmodade myndigheten har
sitt säte godtas som, erkännas som, kompletteras eller
ersättas med ett dokument som medger verkställighet på
den medlemsstatens territorium.
Medlemsstaterna skall vinnlägga sig om att inom tre
månader från den tidpunkt då begäran om indrivning
mottogs avsluta sådant godtagande, erkännande,
komplettering eller ersättning, utom i de fall då det
tredje stycket skall tillämpas. Dessa förfaranden får inte
vägras om det dokument som medger verkställighet är
korrekt utformat. Den anmodade myndigheten skall
informera den sökande myndigheten om grunderna till
att tremånadersperioden överskrids.
Om någon av dessa formaliteter skulle ge upphov till ett
ifrågasättande av fordran och/eller det dokument som
medger verkställighet av fordran och som utfärdats av
den ansökande myndigheten, skall artikel 12 tillämpas.
Artikel 9
1.
Fordringar skall drivas in i valutan för den
medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten har
sitt säte. Den anmodade myndigheten skall till den

Från och med den tidpunkt då det dokument som
medger verkställighet av fordran direkt erkändes eller
godtogs, erkändes, kompletterades eller ersattes enligt
artikel 8 kommer ränta att påföras vid dröjsmål med
betalningen enligt de lagar och andra författningar samt
administrativ praxis som gäller i den medlemsstat där
den anmodade myndigheten har sitt säte och skall också
överföras till den medlemsstat där den ansökande
myndigheten har sitt säte.
Artikel 10
Utan hinder av vad som sägs i artikel 6.2 har de fordringar som skall indrivas inte nödvändigtvis samma
förmånsrätt som liknande fordringar som har uppstått i
den medlemsstat i vilken den anmodade myndigheten
har sitt säte.”
7. Artikel 12.2 ändras på följande sätt:
a) Följande skall läggas till den första meningen: ”,
såvida inte den sökande myndigheten begär något
annat enligt andra stycket.”
b) Följande stycke skall läggas till:
”Utan hinder av vad som sägs i punkt 2 första
stycket får den sökande myndigheten i enlighet med
gällande lagar och andra författningar samt administrativ praxis i den medlemsstat där den har sitt säte
begära av den anmodade myndigheten att driva in en
fordran som bestrids så länge lagar och andra författningar samt administrativ praxis, vilka gäller i den
medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt
säte, tillåter en sådan åtgärd. Om saken senare avgörs
till gäldenärens fördel, skall den sökande myndigheten
ansvara för återbetalningen av hela det indrivna
beloppet och eventuell upplupen ersättning enligt
gällande lagar och andra författningar i den medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt säte.”
8. Artikel 14 första stycket skall ersättas av följande:
”Den anmodade myndigheten skall inte vara skyldig
a) att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 6–13 om
indrivningen av fordran på grund av gäldenärens
situation skulle förorsaka allvarliga ekonomiska eller
sociala svårigheter i den medlemsstat där denna
myndighet har sitt säte så länge gällande lagar och
andra författningar samt administrativ praxis i den
medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt
säte tillåter en sådan åtgärd för liknande nationella
fordringar,
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b) att bevilja de bistånd som avses i artiklarna 4–13 om
den inledande framställningen enligt artiklarna 4, 5
eller 6 avser fordringar som är äldre än fem år
räknat från den tidpunkt då det dokument som
medger verkställighet av fordran upprättades i
enlighet med gällande lagar och andra författningar
eller administrativ praxis i den medlemsstat där den
ansökande myndigheten har sitt säte till tidpunkten
för framställningen. I de fall då fordran eller dokumentet bestrids, skall tidsfristen inledas vid den
tidpunkt då den ansökande staten fastställer att
fordran eller det dokument som medger verkställighet
inte längre kan bestridas.”
9. I artikel 17 skall orden ”tillämpliga dokument” ersättas
med orden ”det dokument som medger verkställighet
och andra tillämpliga dokument”.
10. Artikel 18 skall ersättas med följande:
”Artikel 18
1.
Den anmodade myndigheten skall från den berörda
personen driva in och behålla alla de kostnader som är
förknippade med indrivningen som den åsamkats, enligt
lagar och andra författningar som gäller för liknande
fordringar i den medlemsstat där myndigheten har sitt
säte.
2.
Medlemsstaterna skall ömsesidigt avstå från all
ersättning av de kostnader som uppstått genom det
ömsesidiga bistånd de ger varandra vid tillämpning av
detta direktiv.
3.
När indrivning innebär ett särskilt problem,
handlar om mycket stora kostnader eller berör kampen
mot den organiserade brottsligheten, får den ansökande
och den anmodade myndigheten överenskomma om en
ordning för ersättning anpassad till det enskilda fallet.
4.
Den medlemsstat där den sökande myndigheten
har sitt säte skall förbli betalningsskyldig gentemot den
medlemsstat där den anmodade myndigheten har sitt
säte för alla kostnader eller förluster som uppstår på
grund av åtgärder som bedöms vara ogrundade,
antingen vad gäller fordringens riktighet eller giltigheten
av det dokument som utfärdats av den sökande myndigheten.”
11. Artikel 20 skall ersättas med följande:
”Artikel 20
1.
Kommissionen skall biträdas av en indrivningskommitté (nedan kallad kommittén) som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för
kommissionen som ordförande.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5
och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/
468/EG skall vara tre månader.

3.
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Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.”

12. Artikel 22 skall ersättas med följande:
”Artikel 22
Närmare föreskrifter för tillämpningen av artiklarna 4.2
och 4.4, 5.2 och 5.3, artiklarna 7, 8, 9 och 11, artikel
12.1 och 12.2, artikel 14, artikel 18.3 och artikel 25,
samt för bestämmande av de medel som kan användas
för att överföra meddelanden mellan myndigheterna
samt om omräkning, överföring av indrivna belopp och
fastställande av ett minimibelopp för fordringar för vilka
bistånd får begäras, skall antas enligt det förfarande som
anges i artikel 20.2.”
13. I artikel 25 skall följande stycke läggas till:
”Varje medlemsstat skall årligen underrätta kommissionen om hur många framställningar om upplysningar,
delgivning och indrivning som den sänt och mottagit
varje år, de berörda fordringsbeloppen och de indrivna
beloppen. Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om användningen av dessa arrangemang och om de resultat som
uppnåtts.”
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 30 juni 2002. De skall genast underrätta
kommissionen om dessa.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat
själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv
och en jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv
och de antagna nationella bestämmelserna.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Göteborg den 15 juni 2001.
På rådets vägnar
B. RINGHOLM

Ordförande
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/47/EG
av den 25 juni 2001
om ändring av bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden som innebär att Paecilomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170,
ATCC20874) införs som verksamt ämne
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

kommissionsrapport om Paecylomyces fumosoroseus
(Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874).
Om rapporten måste uppdateras till följd av tekniska
och vetenskapliga framsteg måste också villkoren för
införande av Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97,
PFR 97 eller CG 170, ATCC20874) i bilaga I till direktivet ändras i enlighet med direktivet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/28/EG (2),
särskilt artikel 6.1 i detta, och

(6)

Dokumentationen och rapporten från granskningen av
Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller
CG 170, ATCC20874) överlämnades den 16 december
1999 även till Vetenskapliga kommittén för växter för
yttrande. Den kommittén avgav sitt yttrande den 30
november 2000 (4).

(7)

Det har framgått av de olika undersökningar som har
gjorts att växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga i allmänhet kan antas uppfylla de
krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och 5.3 i direktivet, särskilt vad gäller de användningsområden som
undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Därför bör det verksamma ämnet i fråga
införas i bilaga I, för säkerställande av att tillstånd för
växtskyddsprodukter med det verksamma ämnet i fråga
kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det
nämnda direktivet.

(8)

Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimligt med tid
för att genomföra direktivet om växtskyddsprodukter
med Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97
eller CG 170, ATCC20874), och särskilt för att se över
befintliga provisoriska tillstånd eller för att, senast i
slutet av perioden, bevilja nya tillstånd i enlighet med
direktivet. Det kan också komma att behövas en längre
period för växtskyddsprodukter med Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170,
ATCC20874) och andra verksamma ämnen i bilaga I.

(9)

Eftersom det ännu inte har antagits enhetliga principer
för mikroorganismer bör medlemsstaterna tillämpa de
allmänna bestämmelserna i artikel 4 i direktivet när de
beviljar tillstånd. Medlemsstaterna bör likaså erhålla en
rimlig tidsfrist för att åter utvärdera beviljade tillstånd på
grundval av de enhetliga principerna, när dessa väl har
antagits.

av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan
kallat direktivet) mottog Belgien den 18 maj 1994 en
ansökan från Thermo Trilogy Corporation (det ansökande företaget), om införande av det verksamma ämnet
Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller
CG 170, ATCC20874) i bilaga I till direktivet.

(2)

I enlighet med artikel 6.3 i direktivet bekräftade
kommissionen genom sitt beslut 97/164/EG (3) att akten
för Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97
eller CG 170, ATCC20874) i princip kunde anses
uppfylla uppgiftskraven i bilaga II samt, för en växtskyddsprodukt innehållande detta verksamma ämne, i
bilaga III till direktivet.

(3)

I enlighet med artikel 5.1 i direktivet kan ett verksamt
ämne införas i bilaga I för en period på högst 10 år om
det kan antas att användningen och resthalterna av
ämnet inte har några skadliga effekter på människors
eller djurs hälsa eller på grundvattnet och att det inte har
någon oacceptabel inverkan på miljön.

(4)

Effekterna av Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97,
PFR 97 eller CG 170, ATCC20874) på folkhälsan och
miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i
direktivet för de användningsområden som har föreslagits av det ansökande företaget. I egenskap av rapporterande medlemsstat överlämnade Belgien utkastet till
utvärderingsrapport till kommissionen den 9 december
1997.

(5)

Utkastet till rapport har granskats av medlemsstaterna
och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga
kommittén för växtskydd. Resultatet av denna granskning presenterades den 27 april 2001 i form av en

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EGT L 113, 24.4.2001, s. 5.
(3) EGT L 64, 5.3.1997, s. 17.

(4) Yttrandet från Vetenskapliga kommittén för växter om utvärderingen
av Paecylomyces fumosoroseus inom ramen för rådets direktiv 91/
414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/
PAECIL/002-slutlig av den 11 december 2000.
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(10)

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall hålla den
slutliga granskningsrapporten tillgänglig (med undantag
av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktivet)
för eventuella berörda parter.

3.
Med hänsyn till tillämpningen av de enhetliga principerna
skall medlemsstaterna så snart som möjligt, eller senast inom
12 månader efter dagen för antagandet av dessa principer, på
nytt granska beviljade tillstånd.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet av den 27 april 2001 från Ständiga
kommittén för växtskydd.

4.
För växtskyddsprodukter som innehåller Paecylomyces
fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170,
ATCC20874) tillsammans med ett annat verksamt ämne som
upptas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall emellertid den
period som avses i punkt 1 förlängas, såvida det föreskrivs en
längre genomförandeperiod i direktivet om ändring av bilaga I
till direktiv 91/414/EEG med avseende på det andra verksamma ämnets införande i bilagan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras genom
att den post som finns i bilagan till det här direktivet läggs in
för Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG
170, ATCC20874).
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Med hänsyn till översynen av befintliga provisoriska tillstånd som beviljats på grundval av granskningsrapporten, skall
de provisoriska tillstånden dras in och, om så är lämpligt, före
den 30 november 2002 ersättas med fullständiga tillstånd.

5.
Medlemsstaterna skall hålla granskningsrapporten för
Paecylomyces fumosoroseus (Apopkastam 97, PFR 97 eller CG
170, ATCC20874) tillgänglig (med undantag av konfidentiella
uppgifter enligt artikel 14 i direktivet) för eventuella berörda
parter eller låta dem ta del av den på begäran.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2001.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
VERKSAMMA ÄMNEN SOM ÄR GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING I VÄXTSKYDDSPRODUKTER

Trivialnamn, identifieringsnummer

18

Paecilomyces fumosoroseus
(Apopkastam 97, PFR 97
eller CG 170, ATCC20874

Identitet: IUPAC

Ej tillämpligt

Renhetsgrad

Frånvaro av sekundära metaboliter bör kontrolleras med
HPLC i varje fermenteringslösning

Ikraftträdande

1 juli 2001

Godkänt till den

30 juni 2011

Särskilda bestämmelser

Får endast godkännas för att användas
som insekticid

SV

Nr

Varje fermenteringslösning bör kontrolleras med HPLC för att säkerställa frånvaron av sekundära metaboliter
Granskningsrapporten godkändes av
Ständiga kommittén för växtskydd den
27 april 2001
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

BESLUT nr 4/2001 AV AMBASSADÖRSKOMMITTÉN FÖR AVS–EG
av den 24 april 2001
om arbetsordningen för gemensamma ministerkommittén AVS–EG för handel
(2001/484/EG)
AMBASSADÖRSKOMMITTÉN FÖR AVS–EG HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å
ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000
(nedan kallat avtalet), särskilt artikel 38.3 i detta, och

utarbeta rekommendationer i de olika särskilda frågor som
anges i artikel 12.1.
Artikel 2
Ordförandeskap

(1)

I enlighet med beslut nr 1/2000 av ministerrådet för
AVS–EG (1) trädde relevanta delar av avtalet provisoriskt
i kraft den 2 augusti 2000.

Ordförandeskapet i handelskommittén skall innehas växelvis i
sexmånadersperioder av en ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission på Europeiska gemenskapens vägnar
och av en företrädare för AVS-staterna. Den första ordföranden
skall vara en företrädare för AVS-staterna.

(2)

Genom artikel 38.1 i avtalet inrättas en gemensam ministerkommitté för handel.

Artikel 3

(3)

Genom sitt beslut av den 22 juni 2000 beslutade ministerrådet för AVS–EG att delegera befogenheterna vad
gäller antagandet av arbetsordningen för den ministerkommittén till ambassadörskommittén för AVS–EG.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Sammansättning
1.
Gemensamma ministerkommittén för handel, nedan
kallad ”handelskommittén”, skall bestå dels av en minister från
var och en av Europeiska gemenskapens medlemsstater och av
en ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission samt
dels av 18 ministrar från AVS-staterna. Efter en eventuell
utvidgning av gemenskapen skall antalet ministrar från AVSstaterna ses över.
2.
Varje part skall meddela handelskommitténs sekretariat
namnen på sina företrädare.
3.
Handelskommittén kan besluta om att inrätta särskilda
grupper bestående av ett lika stort antal medlemmar från AVSstaterna och från EG samt en kommissionsledamot, för att
(1) EGT L 195, 1.8.2000, s. 46.

Möten
1.
Handelskommittén skall sammanträda minst en gång per
år, eller oftare om någon av parterna kräver detta.
2.
Handelskommittén skall sammanträda antingen i de ordinarie sammanträdeslokalerna vid Europeiska unionens råd eller
vid sätet för generalsekretariatet för AVS-statsgruppen eller i en
stad belägen i en AVS-stat, i enlighet med beslut som fattas i
handelskommittén.
3.
Handelskommittén skall sammanträda på begäran av dess
ordförande.
4.
Handelskommitténs beslut skall vara giltiga om en majoritet av företrädarna för Europeiska gemenskapens medlemsstater, en ledamot från Europeiska gemenskapernas kommission och en majoritet av AVS-staternas företrädare är närvarande.
Artikel 4
Representation
1.
Handelskommitténs ledamöter kan låta sig företrädas om
de är förhindrade att delta i ett möte.
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2.
Om en ledamot önskar låta sig företrädas, skall han före
mötet i fråga meddela ordföranden namnet på företrädaren.
3.
Den som utsetts att företräda en av handelskommitténs
ledamöter skall utöva ledamotens alla rättigheter.
Artikel 5
Delegationer
1.
Handelskommitténs ledamöter får åtföljas av tjänstemän
som har behörighet på handelsområdet.
2.
Före varje möte skall ordföranden underrättas om den
planerade sammansättningen av varje parts delegation.
3.
Handelskommittén får, under förutsättning att parterna är
ense om detta, bjuda in utomstående personer att delta i
mötena.
4.
Företrädare för regionala eller subregionala AVS-organisationer som är engagerade i processer för ekonomisk integration
får delta i mötena i egenskap av observatörer, om handelskommittén i förväg godkänt detta.

L 175/25
Artikel 10

Dagordning för mötena
1.
Ordföranden skall upprätta en preliminär dagordning för
varje möte. Sekretariatet för handelskommittén skall sända den
till mottagarna senast 15 dagar innan mötet inleds.
2.
Den preliminära dagordningen skall omfatta de punkter
för vilka ordföranden senast 21 dagar innan mötet inleds har
mottagit en begäran från någon av parterna om uppförande på
dagordningen. En begäran om att en punkt skall föras upp på
dagordningen kan även inges av underkommittén AVS–EG för
handelssamarbete. I detta fall skall ordförandena i underkommittén för handelssamarbete kallas att delta i mötet.
3.
Om parterna är överens om detta, får de angivna tidsfristerna förkortas med hänsyn till särskilda omständigheter.
4.
Handelskommittén skall anta dagordningen i början av
varje möte.
Artikel 11

Artikel 6

Protokoll

Sekretariat

1.
Sekretariatet skall snarast möjligt upprätta ett utkast till
protokoll från varje möte.

Sekretariatet för ministerrådet för AVS–EG skall fungera som
sekretariat för handelskommittén.
Artikel 7
Dokument
Sekretariatet för ministerrådet AVS–EG skall ha ansvar för att
upprätta alla dokument som krävs vid mötena i handelskommittén.

2.
Protokollet skall som regel för varje punkt på dagordningen innehålla uppgift om
a) de handlingar som lagts fram för handelskommittén,
b) de uttalanden som någon ledamot av handelskommittén
begärt att få förda till protokollet, och
c) de rekommendationer, uttalanden och slutsatser som antagits på särskilda punkter.

När handelskommitténs överläggningar grundar sig på skriftliga
underlag, skall dess sekretariat numrera och skicka ut sådana
dokument som dokument från handelskommittén.

3.
Protokollet skall även omfatta en förteckning över de
ledamöter av handelskommittén eller de företrädare som
deltagit i mötet.

Artikel 8

4.
Utkastet till protokoll skall föreläggas handelskommittén
för godkännande vid dess nästkommande möte. Det kan även
godkännas skriftligen av de två parterna. Sedan protokollet
godkänts skall två giltiga exemplar undertecknas av sekretariatet och arkiveras av parterna. En kopia av protokollet skall
sändas till var och en av de mottagare som avses i artikel 8.

Korrespondens
1.
All korrespondens ställd till handelskommittén eller till
dess ordförande skall vidarebefordras till handelskommitténs
sekretariat.
2.
Sekretariatet skall se till att korrespondensen vidarebefordras till den eller de personer den är ställd till; sådana
dokument som avses i artikel 7 skall vidarebefordras till
handelskommitténs övriga ledamöter. Korrespondens som
skickas ut skall sändas till generalsekretariatet vid Europeiska
gemenskapernas kommission, Europeiska gemenskapens
medlemsstaters ständiga representationer och till företrädarna
för AVS-staternas diplomatiska beskickningar.
Artikel 9
Offentlighet
Om inte något annat beslutas skall handelskommitténs möten
inte vara offentliga.

Artikel 12
Rekommendationer
1.
Handelskommittén skall genom överenskommelse i
samförstånd mellan parterna utfärda rekommendationer
rörande alla handelsfrågor, bl.a. frågor som rör multilaterala
handelsförhandlingar, avtal om ekonomiskt partnerskap,
samarbete i internationella forum och frågor om råvaror.
2.
Mellan mötena får handelskommittén utfärda rekommendationer genom skriftligt förfarande, om parterna kommer
överens om detta. Ett skriftligt förfarande skall utgöras av en
notväxling mellan sekretariatets båda sekreterare, som skall
handla i samförstånd med parterna.
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3.
Handelskommitténs rekommendationer skall benämnas
”rekommendation” och följas av löpnummer, dag för antagande
och en beskrivning av ämnet.

28.6.2001

engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska,
portugisiska, tyska, spanska och svenska språket.
Artikel 14

4.
Handelskommitténs rekommendationer skall bestyrkas av
sekretariatet och ordföranden.

Kostnader

5.
Rekommendationer skall sändas som dokument från
handelskommittén till var och en av de mottagare som avses i
artikel 8.

Punkt 1 i protokoll nr 1 till avtalet om de gemensamma
institutionernas driftskostnader skall också tillämpas för de
kostnader som handelskommittén ådrar sig.

6.
Handelskommittén skall regelbundet översända lämpliga
rapporter till ministerrådet för AVS–EG.

Utfärdat i Bryssel den 24 april 2001.

Artikel 13
Språk
Om inget annat beslutas skall handelskommittén grunda sina
överläggningar på handlingar som upprättats på det danska,

På ambassadörskommittén för AVS–EG:s
vägnar
Z. NGAVIRUE

Ordförande
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 993/2001 av den 4 maj 2001 om ändring av förordning (EEG) nr
2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 141 av den 28 maj 2001)
På sidan 62, i bilaga 69, KN–nummer 1001 90 99, vanligt vete, löpnummer 8, 9, 10 och 11 skall det
i stället för:
(1)

”ex 1001 90 99

Vanligt vete

(2)

(3)

(4)

8

ex 1101 00 15
(100)

(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på högst 0,60 viktprocent beräknat på torrsubstansen

9

ex 2302 30 10

(b) Kli

ex 2302 90 00

(c) Fodermjöl

ex 1101 00 15
(130)

(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på mer än 0,60 men
högst
0,90
viktprocent
beräknat på torrsubstansen

ex 2302 30 10
10

1101 00 15
(150)

ex 2302 30 10
11

1101 00 15
(170)

ex 2302 30 10

(b) Kli
(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på mer än 0,90 men
högst
1,10
viktprocent
beräknat på torrsubstansen
(b) Kli
(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på mer än 1,10 men
högst
1,65
viktprocent
beräknat på torrsubstansen
(b) Kli

(5)

(*)
22,50
2,50

(*)
20,00

(*)
13,25

(*)
6,25”
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vara:
(1)

”ex 1001 90 99

Vanligt vete

(2)

(3)

(4)

(5)

8

ex 1101 00 15
(100)

(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på högst 0,60 viktprocent beräknat på torrsubstansen

73,00

ex 2302 30 10

(b) Kli

22,50

ex 2302 90 00

(c) Fodermjöl

ex 1101 00 15
(130)

(a) Mjöl av vanligt vete med
askhalt på mer än 0,60 men
högst
0,90
viktprocent
beräknat på torrsubstansen

78,13

(b) Kli

20,00

(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på mer än 0,90 men
högst
1,10
viktprocent
beräknat på torrsubstansen

84,75

(b) Kli

13,25

(a) Mjöl av vanligt vete med en
askhalt på mer än 1,10 men
högst
1,65
viktprocent
beräknat på torrsubstansen

91,75

9

ex 2302 30 10
10

1101 00 15
(150)

ex 2302 30 10
11

1101 00 15
(170)

ex 2302 30 10

(b) Kli

2,50

6,25”

