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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1899/2001
av den 27 september 2001
om ändring av förordning (EG) nr 194/1999 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på
import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen
och Ryssland, och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullar som införts
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), särskilt artikel 8 i denna,
med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med Rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

A. FÖREGÅENDE FÖRFARANDE
(1)

Den 7 november 1997 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning att ett antidumpningsförfarande skulle inledas (2) beträffande import av
hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i bland annat Lettland.

(2)

Förfarandet ledde till att antidumpningstullar infördes genom förordning (EG) nr 194/1999 (3) i
januari 1999 för att undanröja de skadliga verkningarna av dumpningen.

(3)

Samtidigt godtog kommissionen genom beslut 1999/71/EG (4) ett åtagande från bl.a. ett lettiskt
företag, AS ”Bolderâja” (TARIC-tilläggsnummer 8499), och import av hårda fiberskivor (hardboard)
med ursprung i Lettland som exporteras till gemenskapen av detta företag befriades genom artikel
2.1 och 2.3 i den ovannämnda förordningen från antidumpningstullen.

B. FRIVILLIGT ÅTERTAGANDE AV ÅTAGANDE
(4)

Till följd av förändringar i sin affärsverksamhet underrättade AS ”Bolderâja” kommissionen om att
företaget ville återta sitt åtagande. Följaktligen har namnet på detta företag genom kommissionens
beslut 2001/707/EG (5) avförts från den förteckning över företag från vilka åtaganden godtas enligt
artikel 1.1 i beslut 1999/71/EG.

C. ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) nr 194/1999
(5)

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

Artikel 2.3 i förordning (EG) nr 194/1999, vilken innehåller en förteckning över de företag som
befriats från antidumpningstullarna, bör ändras i enlighet med det ovanstående.
EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Senast ändrad genom förordning (EG) nr 2238/2000 (EGT L 257, 11.10.2000, s. 2).
EGT C 336, 7.11.1997, s. 2.
EGT L 22, 29.1.1999, s. 16.
EGT L 22, 29.1.1999, s. 71.
Se sidan 65 i detta nummer av EGT.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 2.3 i förordning (EG) nr 194/1999 skall ersättas med följande:
”3.

Import som åtföljs av en åtagandefaktura skall deklareras enligt följande TARIC-tilläggsnummer:
Land

Företag

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Fazerles AD

8496

Bulgarien

Lessoplast AD

8497

Estland

AS Repo Vabrikud

8498

Litauen

JSC Grigiskes

8510

Polen

Alpex-Karlino SA

8511

Polen

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilśniowych

8600

Polen

Ekoplyta SA

8513

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polen

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547”

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 september 2001.
På rådets vägnar
M. VERWILGHEN

Ordförande

29.9.2001
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1900/2001
av den 27 september 2001
om avslutande av antidumpningsöversynen rörande de slutgiltiga antidumpningsåtgärder mot
import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG)
nr 2042/2000
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ändrade nivå som fastställts i absorptionsundersökningen, avseende import av TV-kamerasystem med
ursprung i Japan.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

2. Denna undersökning

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), särskilt
artikel 11.3 i denna,
med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram
efter samråd med rådgivande kommittén, och

i) Inledning
(4)

Den 4 september 1999 ingav Hitachi Denshi Ltd, en
japansk exporterande tillverkare av TV-kamerasystem
(nedan kallad den sökande), en begäran om interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som gällde för
företaget; begäran begränsades till att omfatta frågan om
dumpning i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen. I begäran hävdades det att en fortsatt tillämpning av antidumpningstullar på den sökandes export till
gemenskapen inte längre var nödvändig för att motverka
dumpning, eftersom normalvärdet för företaget hade
sjunkit avsevärt och dess exportpriser ökat avsevärt i
jämförelse med de nivåer som fastställts i den ursprungliga undersökning som ledde fram till de gällande åtgärderna.

(5)

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställdes det
att bevisningen var tillräcklig för att motivera inledandet
av en partiell interimsöversyn, och kommissionen
inledde därför en undersökning (6) som begränsades till
att omfatta frågan om dumpning från den sökandes sida.

av följande skäl:
A. FÖRFARANDE

1. Tidigare undersökningar
(1)

(2)

(3)

Sedan en antidumpningsundersökning inletts i mars
1993 (nedan kallad den ursprungliga undersökningen)
införde rådet i april 1994 genom förordning (EG)
nr 1015/94 (2) (nedan kallad den ursprungliga förordningen om slutgiltig tull) en slutgiltig antidumpningstull
på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan.
Den ursprungliga undersökningen omfattade perioden
från och med den 1 juli 1991 till och med den 31
december 1992.
Efter en undersökning om absorption av tullar (nedan
kallad absorptionsundersökningen) enligt artikel 12 i
rådets förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen) höjde rådet i oktober 1997 genom förordning (EG) nr 1952/97 (3) satserna för den slutgiltiga
antidumpningstullen för två berörda företag, Sony
Corporation (Sony) och Ikegami Tsushinki & Co. Ltd, till
108,3 % respektive 200,3 %.
I april 1999 (4), i samband med en begäran från gemenskapsindustrin för TV-kamerasystem, inledde kommissionen en översyn vid giltighetstidens utgång enligt
artikel 11.2 i grundförordningen. I den översynen drogs
slutsatsen att ett upphörande med de slutgiltiga antidumpningsåtgärderna troligen skulle medföra att dumpning och skada skulle fortsätta eller återkomma. Genom
förordning (EG) nr 2042/2000 (5) (nedan kallad den
gällande förordningen om slutgiltig tull) återinförde
rådet därför de slutgiltiga antidumpningstullar som fastställts i den ursprungliga undersökningen, till den

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2238/2000 (EGT L 257, 11.10.2000, s. 2).
(2) EGT L 111, 30.4.1994, s. 106.
3
( ) EGT L 276, 9.10.1997, s. 20.
(4) Tillkännagivande om inledande (EGT C 119, 30.4.1999, s. 11).
(5) EGT L 244, 29.9.2000, s. 38. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 198/2001 (EGT L 30, 1.2.2001, s. 1).

ii) Undersökning
(6)

Kommissionen underrättade officiellt företrädarna för
exportlandet och den sökande om att den skulle inleda
interimsöversynen och gav alla direkt berörda parter
möjlighet att lämna sina synpunkter skriftligen och
begära att bli hörda. Kommissionen skickade också ett
frågeformulär till den sökande och dess närstående
importör i gemenskapen; båda parter besvarade detta
inom den fastställda tidsfristen.

(7)

Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla
uppgifter som ansågs nödvändiga för fastställandet av
dumpning och utförde en undersökning på plats hos
den sökande, Hitachi Denshi Ltd, Tokyo, Japan, och den
närstående importören Hitachi (Europe) GmbH, Rodgau,
Tyskland.

(8)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden från
och med den 1 juli 1998 till och med den 31 december
1999 (nedan kallad undersökningsperioden).

(6) Tillkännagivande om inledande i (EGT C 40, 12.2.2000, s. 5).
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som den sökande tillverkar och säljer på sin inhemska
marknad.

B. BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1. Berörd produkt
(9)

Den produkt som berörs av undersökningen är
densamma som i den ursprungliga undersökningen.

(10)

Den produkt som berörs av detta förfarande är TVkamerasystem, som för närvarande klassificeras enligt
KN-nummer
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 och
ex 8528 21 90, med ursprung i Japan.

(11)

I enlighet med den gällande förordningen om slutgiltig
tull kan TV-kamerasystem bestå av följande delar, vilka
antingen importeras tillsammans eller var för sig:

(15)

— Ett kamerahuvud med tre eller fler sensorer (CCDsensorer på 12 mm eller mer) med mer än 400 000
pixel var, som kan kopplas till en bakre adapter och
som har ett signal-brusförhållande på 55 dB eller
mer vid normal förstärkning. Kamerahuvudet och
adaptern kan vara monterade i ett och samma hölje
och utgöra en enhet, men det kan också röra sig om
två separata delar.

(13)

ATT DUMPNINGEN
SÄTTER

FORT-

(16)

Undersökningen visade att den sökande under undersökningsperioden endast gjorde fyra exportförsäljningar till
gemenskapen. Den exporterade volymen av TV-kamerasystem motsvarade mindre än 10 % av den sökandes
exportvolym under den ursprungliga undersökningsperioden och representerade enbart cirka 350 000 euro i
värde. Den närstående importören vidaresålde alla dessa
TV-kamerasystem till en och samma kund i gemenskapen, ett sändningsföretag (användare).

(17)

För fullständighetens skull undersökte kommissionen
sannolikheten för att dumpningen skulle fortsätta (se
skälen 18–46), trots att exportvolymen inte var representativ. Till följd av att denna volym inte är representativ är endast undersökningsresultaten avseende sannolikheten för att dumpningen skall återkomma avgörande
(se skälen 49–61).

— En huvudkontrollpanel (MCP) eller ”master set-up
unit” (MSU) med angivande av uppgifter om varje
kamera, som möjliggör överblick och fjärrjustering
av flera kameror.
Dessa delar till TV-kamerasystem kallas nedan ”delar till
TV-kamerasystem” eller ”delar”. Olika modeller finns av
varje del.

FÖR

1. Inledande anmärkningar

— En basstation eller kamerapanel (CCU) som är
ansluten till kameran med en kabel.

(12)

Den berörda produkt som tillverkas av den sökande och
säljs i gemenskapen och den produkt som tillverkas och
säljs av tillverkarna i gemenskapen på gemenskapens
marknad använder vidare samma grundläggande teknik
och motsvarar båda de tillämpliga globala branschnormerna. Dessa produkter har också samma tillämpning
och användningsområden och har således liknande
fysiska och tekniska egenskaper, är utbytbara med
varandra och konkurrerar med varandra. De TV-kamerasystem som tillverkas av den sökande och säljs på dess
inhemska marknad samt i gemenskapen och de TVkamerasystem som tillverkas och säljs av gemenskapsindustrin på gemenskapsmarknaden är således likadana
produkter i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C. SANNOLIKHET

— En sökare (med en diagonal på minst 38 mm).

— En fjärrkontrollenhet (OCP) för val av kamerainställningar (t.ex. färgreglering, linsöppning och bländarinställning) för varje enskild kamera.

29.9.2001

Följande produkter omfattas inte av ovanstående definition:
— Kameraobjektiv.
— Videobandspelare.
— Kamerahuvuden med inspelningsenheten i ett och
samma, icke avskiljbara hölje.
— Kameror för yrkesmässigt bruk vilka inte kan
användas för sändningsändamål.
— Kameror för yrkesmässigt bruk enligt förteckningen i
bilagan till den gällande förordningen om slutgiltig
tull (TARIC-tilläggsnummer 8786).

2. Likadan produkt
(14)

Det konstaterades att det inte fanns några grundläggande
skillnader i fråga om fysiska och tekniska egenskaper
och användningsområden mellan de TV-kamerasystem
som tillverkas av den sökande japanska exporterande
tillverkaren och säljs i gemenskapen och den produkt

2. Normalvärde
(18)

Normalvärdet fastställdes enligt artikel 2 i grundförordningen. Kommissionen undersökte först huruvida den
sökandes sammanlagda inhemska försäljning av TVkamerasystem var representativ jämfört med företagets
sammanlagda export av den berörda produkten till
gemenskapen. I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen, och eftersom den sammanlagda inhemska
försäljningsvolymen motsvarade mer än 5 % av den
sammanlagda exportvolymen till gemenskapen, konstaterades den sökandes inhemska försäljning av TV-kamerasystem vara representativ.

29.9.2001
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(19)

Därefter identifierade kommissionen de modeller av
delar till TV-kamerasystem sålda på den inhemska marknaden som var identiska eller direkt jämförbara med de
modeller som såldes för export till gemenskapen. Tre
modeller som såldes av den sökande på dennes
inhemska marknad konstaterades vara direkt jämförbara
med de modeller som såldes för export till gemenskapen. För dessa modeller fastställdes det att den
inhemska försäljningen var tillräckligt representativ
enligt artikel 2.2 i grundförordningen, dvs att den totala
försäljningsvolymen för berörda modeller motsvarade
mer än av försäljningsvolymen för respektive jämförbara
modell som exporterades till gemenskapen.

(24)

Tillverkningskostnaden för varje modell av TV-kamerasystem på den inhemska marknaden jämfördes med dess
inhemska nettoförsäljningspris. När den lönsamma
försäljningen för en viss modell motsvarade minst 80 %
av den totala försäljningsvolymen baserades normalvärdet på det faktiska inhemska priset, beräknat som ett
vägt genomsnitt av alla inhemska försäljningspriser för
den modellen under undersökningsperioden, oavsett om
all försäljning var lönsam eller ej. När den lönsamma
försäljningen motsvarade mindre än 80 % men minst
10 % av den sammanlagda försäljningsvolymen baserades normalvärdet på det faktiska inhemska priset
beräknat som ett vägt genomsnitt av enbart den
lönsamma försäljningen.

(20)

Det undersöktes även om den inhemska försäljningen
för varje modell av TV-kamerasystem kunde anses ha
skett vid normal handel, genom att man fastställde
andelen lönsam försäljning av respektive modell till
oberoende kunder. Den inhemska försäljningen ansågs
vara lönsam när försäljningsvärdet minst motsvarade
den beräknade tillverkningskostnaden för varje berörd
modell (nedan kallad lönsam försäljning).

(25)

När volymen lönsam försäljning för en viss modell av
TV-kamerasystem motsvarade mindre än 10 % av den
sammanlagda försäljningsvolymen ansågs det att denna
särskilda modell inte såldes i tillräckligt stor volym för
att det inhemska priset skulle kunna utgöra en lämplig
grund för fastställandet av normalvärde.

(26)

När de inhemska priserna för en viss modell som såldes
av den sökande inte kunde användas måste normalvärdet konstrueras. Några inhemska försäljningspriser
för andra tillverkare av TV-kamerasystem kunde inte
användas, eftersom det inte fanns några uppgifter om
sådana priser för andra tillverkare av TV-kamerasystem
och eftersom olika modelltyper och andra faktorer skulle
ha inneburit ett flertal prisjusteringar baserade på
uppskattade värden.

(27)

Normalvärdet konstruerades således genom att man
adderade tillverkningskostnaderna för de exporterade
modellerna, vid behov justerade, och ett lämpligt
procentbelopp för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt för en skälig
vinstmarginal.

(28)

Den sökandes faktiska inhemska försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader
ansågs vara tillförlitliga med hänsyn till att den
inhemska försäljningsvolymen var representativ i förhållande till företagets exportvolym till gemenskapen. Den
inhemska vinstmarginalen fastställdes på grundval av
den sökandes inhemska försäljning vid normal handel. I
detta avseende fastställdes det att den sökandes
lönsamma försäljning motsvarade mer än 10 % av företagets sammanlagda inhemska försäljning av den
berörda produkten. Vid konstrueringen av normalvärdet
användes således den sökandes egna försäljnings- och
administrationskostnader och andra allmänna kostnader
samt vinst.

(29)

Mot bakgrund av ovanstående fastställdes normalvärdet
för en modell av TV-kamerasystem som såldes för
export till gemenskapen på grundval av det inhemska
försäljningspriset för en jämförbar modell som såldes på
den inhemska marknaden, enligt artikel 2.2 i grundförordningen. För alla övriga modeller av TV-kamerasystem
som såldes för export till gemenskapen konstruerades
normalvärdet enligt artikel 2.3 i grundförordningen.

(21)

När det gäller nettoförsäljningspriserna för TV-kamerasystem, visade undersökningen att TV-kamerasystemen
såldes som en del av ett större paket vilket även innefattade andra produkter som inte omfattades av denna
undersökning, t.ex. kameraobjektiv, kablar och stativ.
Några av dessa produkter tillverkades av den sökande,
medan andra produkter köptes från andra leverantörer.
Den sökande kunde inte direkt identifiera dessa delar
och dra av värdet av dessa från nettoförsäljningspriserna,
varför en fördelningsmetod måste användas. Den
sökande ansåg att denna fördelning borde ske på
grundval av de enskilda delarnas tillverkningskostnad.

(22)

Undersökningen visade emellertid att företaget använde
interna prislistor i vilka värdet för de enskilda delarna
angavs. De priser som angavs i dessa prislistor (referenseller riktpriser) låg till grund för prisförhandlingar och
slutpriset för paketet fastställdes på grundval av dessa
listor. Således ansågs det att en fördelning på grundval
av dessa prislistor på lämpligaste vis skulle avspegla den
faktiska omsättningen av de enskilda delarna. En fördelning på grundval av tillverkningskostnaderna föreföll
dessutom aldrig ha använts av företaget.

(23)

När det gäller tillverkningskostnaderna, särskilt försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna
kostnader, måste dessa räknas om med hänsyn till det
korrigerade beloppet för omsättning i de fall när de
fördelades över försäljningen av den berörda produkten
på den inhemska marknaden på grundval av omsättning.
Ett flertal brister konstaterades i fråga om felaktiga
fördelningsmetoder och uteslutning av vissa kostnader
som direkt hängde samman med försäljning av TVkamerasystem. Dessa brister kunde dock korrigeras i
enlighet med slutsatserna från undersökningen på plats.
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3. Exportpris

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

All exportförsäljning under undersökningsperioden gick
till en närstående importör i gemenskapen och exportpriserna kunde således inte anses vara tillförlitliga.
Exportpriserna för TV-kamerasystem måste således
konstrueras enligt artikel 2.9 i grundförordningen, på
grundval av det pris till vilket de importerade produkterna först såldes vidare till en oberoende kund.

återspeglas i återförsäljningspriserna. Vid bedömningen
av huruvida antidumpningstullen på vederbörligt sätt
återspeglades i återförsäljningspriserna beaktade
kommissionen nedanstående omständigheter.

(35)

Av de framlagda uppgifter som skulle visa att antidumpningstullen hade betalats under undersökningsperioden
framgick inte huruvida tullen verkligen hade betalats i
dess helhet under undersökningsperioden. Även om de
framlagda tulldokumenten visade att antidumpningstullar till ett visst belopp hade betalats under undersökningsperioden visade undersökningen att de betalda
beloppen inte täckte de volymer som konstaterades ha
importerats och vidaresålts under undersökningsperioden.

(36)

Efter utlämnandet av uppgifter ifrågasatte den sökande
dessa undersökningsresultat och gjorde gällande att antidumpningstullarna i full utsträckning återspeglades i
återförsäljningspriserna i gemenskapen. Detta påstående
styrktes dock inte av någon bevisning och måste avvisas
av de anledningar som anges i skäl 37.

(37)

För att kunna fastställa om antidumpningstullen på
vederbörligt sätt återspeglades i återförsäljningspriserna
måste kommissionen undersöka huruvida dessa priser
hade ökat tillräckligt i jämförelse med nivån under den
ursprungliga undersökningsperioden, dvs. om dumpningen hade upphört. Till följd av att tekniken för TVkamerasystem har utvecklats märkbart sedan den
ursprungliga undersökningsperioden för sju år sedan
kunde kommissionen inte direkt identifiera några
modeller som skulle efterträda de delar till TV-kamerasystem som tillverkades och såldes under den ursprungliga undersökningsperioden. För att fastställa om den
tillämpliga antidumpningstullen återspeglades i återförsäljningspriserna jämförde kommissionen följaktligen
den närstående importörens justerade återförsäljningspris med ett riktpris för varje exporterad modell av
TV-kamerasystem baserat på det justerade normalvärde
som fastställts för respektive modell. Det konstaterades
att återförsäljningspriserna på det hela taget i betydande
utsträckning underskred det beräknade riktpriset.

(38)

I enlighet med artikel 11.10 i grundförordningen måste
därför antidumpningstullen dras av från det konstruerade exportpriset. Det bör dock noteras att även om
exportpriset inte eller endast delvis hade reducerats med
ett belopp för antidumpningstullar, hade detta inte
ändrat på slutsatsen att dumpning fortfarande äger rum,
låt vara till en mycket lägre nivå. Under alla omständigheter, vilket är mera viktigt, hade detta inte ändrat det
allmänna resultatet av denna översyn, särskilt med
hänsyn till undersökningsresultaten avseende sannolikheten för att dumpningen skulle återkomma om åtgärderna upphörde att gälla (se skälen 49–57).

I detta avseende konstaterades det att de rapporterade
återförsäljningspriserna för kamerahuvuden i vissa fall
inkluderade återförsäljningspriset för vissa andra delar
eller tillbehör till TV-kamerasystem, vilka inte inkluderades i försäljningspriset på den inhemska marknaden
och inte ens ingick i definitionen av den berörda
produkten. De rapporterade återförsäljningspriserna
måste därför korrigeras i enlighet med detta.

Vid konstrueringen av exportpriset utgick kommissionen
enligt artikel 2.9 i grundförordningen från det fakturapris som den oberoende kunden fick betala till den
närstående importören, justerat för alla kostnader mellan
import och vidareförsäljning av den berörda produkten
samt för transport-, hanterings- och försäkringskostnader på exportlandets inhemska marknad. Detta justerade återförsäljningspris minskades även med ett belopp
för den närstående importörens egna försäljnings- och
administrationskostnader och andra allmänna kostnader
samt med ett belopp för skälig vinst för importören. När
det gäller försäljnings- och administrationskostnader och
andra allmänna kostnader konstaterades det att resekostnader inte hade inkluderats och således måste läggas till
de rapporterade kostnaderna. I fråga om vinstmarginalen
och i avsaknad av andra tillgängliga uppgifter, ansåg
kommissionen att en vinstmarginal på 5 % var skälig
med hänsyn till den närstående importörens funktion.
Samma vinstmarginal hade använts i den ursprungliga
undersökningen vid konstrueringen av exportpriset.

Den sökande invände mot kommissionens beräkningsmetod och begärde att försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader skulle fördelas
över beloppet för omsättning av TV-kamerasystem enligt
den närstående importörens bokföring, dvs. exklusive
antidumpningstullen. Denna begäran måste avvisas.
Exportpriset konstruerades i enlighet med grundförordningen på grundval av de fakturapriser som betalats eller
skulle betalas av kunderna och på grundval av de transaktioner som skett i gemenskapen. Försäljnings- och
administrationskostnader och andra allmänna kostnader
fördelades i samtliga fall över dessa priser. Den sökande
kunde inte ange någon giltig anledning till varför en
annan metod borde användas.

I de fall exportpriset konstrueras enligt artikel 2.9 i
grundförordningen bör det konstruerade exportpriset
enligt artikel 11.10 grundförordningen beräknas utan
avdrag för betald antidumpningstull när avgörande
bevisning läggs fram för att tullen på vederbörligt sätt
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försumbara. I detta avseende lämnade Hitachi motstridiga och vilseledande uppgifter, i det att det konstaterades att endast en liten del av företagets försäljningsfilialer faktiskt sysslade med försäljning av TV-kamerasystem under undersökningsperioden, tvärtemot vad
som rapporterades.

4. Jämförelse
(39)

För att man skulle få en rättvis jämförelse mellan
normalvärdet och exportpriset gjordes vederbörliga
justeringar för sådana olikheter i fråga om transport-,
försäkrings-, hanterings- och lastningskostnader, därmed
sammanhängande kostnader, kreditkostnader och kostnader för säkerheter som inverkade på prisernas jämförbarhet enligt artikel 2.10 i grundförordningen.

(43)

Den sökande ifrågasatte dessa undersökningsresultat,
men lade dock inte fram några nya uppgifter som skulle
ha kunnat ändra kommissionens slutsatser i detta hänseende.

(44)

Begäran om en justering för olikheter i fråga om
handelsled måste således avvisas.

i) Handelsled
(40)

(41)

Den sökande begärde en justering för olikheter i fråga
om handelsled med motiveringen att det konstruerade
exportpriset inte skulle ha beräknats i samma handelsled
som normalvärdet. Till stöd för detta påstående hävdade
den sökande att vid konstrueringen av exportpriset
enligt artikel 2.10 i grundförordningen hade vissa kostnader som den närstående importören i gemenskapen
ådragit sig dragits av från de återförsäljningspriser som
den första oberoende kunden fick betala. Av den anledningen och med hänsyn till att all försäljning på den
inhemska marknaden hade skett i samma handelsled,
och att en justering därför inte kunde kvantifieras på
något annat sätt, begärde den sökande att de kostnader
som uppstått hos den sökandes försäljningsfilialer på
den inhemska marknaden för samma funktioner borde
dras av från normalvärdet, så att normalvärdena i
enlighet med artikel 2.10 d i grundförordningen skulle
fastställas i jämförbara handelsled.
Kommissionen kunde inte konstatera några väsentliga
skillnader i fråga om handelsled mellan den inhemska
marknaden och gemenskapsmarknaden. På båda marknaderna vidaresåldes produkten till samma kundgrupp,
dvs. slutanvändare. Undersökningen visade att samma
prispolitik användes på exportmarknaden och den
inhemska marknaden, och inga uppgifter och ingen
bevisning hade lagts fram som tydde på att en åtskillnad
gjordes mellan inhemsk marknad och exportmarknad
vid prissättningen. Det faktum att vissa kostnader drogs
av vid konstrueringen av exportpriset motiverar inte i sig
att liknande avdrag görs från normalvärdet. Det faktum
att en exportör ådrar sig vissa kostnader på den
inhemska marknaden till följd av företagets distributionsstruktur och vilka kostnader också uppstår i exportledet innebär inte automatiskt att exportören har rätt till
en justering. Den sökande kunde slutligen inte visa att
prisernas jämförbarhet påverkades av att säljarna skulle
ha konsekventa och tydliga skillnader i fråga om funktion och priser till följd av att försäljningen på den
inhemska marknaden respektive i exportlandet skedde i
olika handelsled.
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ii) Sponsringsavgift
(45)

I vissa fall sålde den sökande TV-kamerasystem på den
inhemska marknaden på villkoret att företaget i sin tur
köpte reklamutrymme av kunden i fråga. En begäran
framlades om att normalvärdet i enlighet därmed skulle
justeras med det belopp som betalades till kunden för
reklamutrymmet, i enlighet med artikel 2.10 k i grundförordningen. Denna begäran måste avvisas med tanke
på att den sökande inte kunde visa huruvida och i vilken
utsträckning sponsringsavgiften var relaterad till försäljning av TV-kamerasystem och hur detta inverkade på
prisernas jämförbarhet, vilket krävs enligt bestämmelserna i grundförordningen. I synnerhet kunde den
sökande inte visa att kunderna konsekvent betalade olika
priser på den inhemska marknaden till följd av den
anförda olikheten.

5. Dumpningsmarginal
(46)

Vid beräkningen av dumpningsmarginalen använde
kommissionen enligt artikel 11.9 i grundförordningen
samma metod som hade använts i den ursprungliga
undersökningen. Det vägda genomsnittliga normalvärdet
fritt fabrik för varje modell jämfördes i samma
handelsled enligt artikel 2.11 i grundförordningen med
det vägda genomsnittliga exportpriset fritt fabrik för
motsvarande modell av TV-kamerasystem.

(47)

Jämförelsen visade att dumpning förekom. Dumpningsmarginalen, uttryckt i procent av importpriset cif vid
gemenskapens gräns, är följande:
Hitachi Denshi Ltd:

(48)

Således dras slutsatsen att produkten har prisdumpats till
en hög nivå, även om det rör sig om små volymer.

D. SANNOLIKHET
(42)

Inte desto mindre undersökte kommissionen olika
försäljningsfilialers funktioner och konstaterade att skillnaderna, om de nu fanns, mellan de funktioner som
utfördes av den sökandes inhemska försäljningsfilialer
och de som utfördes av den närstående importören var

(49)

65,8 %.

FÖR

ATT DUMPNINGEN
KOMMER

ÅTER-

Kommissionen undersökte om det var troligt att dumpning i betydande omfattning skulle återkomma om
åtgärderna i fråga upphörde att gälla.
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I detta avseende hävdades det i begäran att kostnadsoch prisstrukturen för TV-kamerasystem till följd av en
övergång från analog till digital teknik hade förändrats
märkbart i förhållande till den struktur som rådde under
den ursprungliga undersökningsperioden. Enligt den
sökande medförde detta att tillverkningskostnaden och
det konstruerade normalvärdet hade sjunkit märkbart.
Dessa förändringar skulle också vara strukturella, varför
den nuvarande situationen sannolikt skulle bestå.

ii) Normalvärdena ligger på minst samma nivå som i den
ursprungliga undersökningen och har i några fall till och
med ökat

(54)

Som nämnts ovan skilde sig de modeller av TV-kamerasystem som tillverkades och såldes under den ursprungliga undersökningsperioden i tekniskt hänseende från de
som tillverkades och såldes under den gällande undersökningsperioden. Det föreföll inte vara möjligt att göra
en direkt jämförelse mellan dessa modeller utan ett stort
antal justeringar för dessa skillnader. Särskilt när det
gäller kamerahuvuden, vilka utgör den absolut viktigaste
och mest komplexa delen i ett TV-kamerasystem, gick
det inte att identifiera några direkt efterträdande
modeller. För att kunna bedöma utvecklingen av
normalvärdet mellan den ursprungliga och den gällande
undersökningsperioden måste kommissionen således
basera sig på en jämförelse av efterträdande modeller av
andra delar till TV-kamerasystem, exempelvis kamerapaneler, fjärrkontrollenheter eller sökare, vilka delar ansågs
utgöra en lämplig jämförelsegrund eftersom de trots allt
utgör en ganska stor del av TV-kamerasystemet, nästan
upp till 50 % av TV-kamerasystemets värde. Jämförelsen
av normalvärdena fastställda på detta sätt visade att de i
grunden hade legat kvar på samma nivå eller till och
med ökat under den gällande undersökningsperioden.

(55)

Eftersom normalvärdet i båda undersökningarna hade
konstruerats på grundval av tillverkningskostnaden (med
undantag för en modell), undersökte kommissionen
enhetskostnaderna för vissa delar till TV-kamerasystem.
Denna analys visade att enhetskostnaderna för de olika
modeller som tillverkades och såldes under den gällande
undersökningsperioden konsekvent var högre än enhetskostnaderna för de modeller som hade tillverkats och
sålts under den ursprungliga undersökningsperioden.
Kommissionen kunde således inte fastställa att det fanns
en strukturell skillnad i fråga om tillverkningskostnaderna, vilken enligt den sökande skulle ha medfört ett
lägre normalvärde.

Dessa påståenden bekräftades inte i undersökningen.
Tvärtom konstaterades det att dumpningen troligen
skulle återkomma om antidumpningsåtgärderna
upphörde att gälla. Denna slutsats baserades på följande
undersökningsresultat:
— Det finns betydande ledig kapacitet.
— Normalvärdena ligger på minst samma nivå som i
den ursprungliga undersökningen och har i några fall
till och med ökat.
— Exportpriserna kommer sannolikt att sjunka.
— Den sökandes nuvarande försäljningsstruktur i
gemenskapen gör det sannolikt att dumpning återkommer.

i) Den sökande har betydande ledig kapacitet

(52)

(53)

När det gäller tillverkningskapacitet och kapacitetsutnyttjande visade undersökningen att den sökande nästan
hade halverat sin tillverkning av TV-kamerasystem, sett
till volym, i jämförelse med den ursprungliga undersökningsperioden, samtidigt som kapaciteten i stort sett var
densamma. Under den gällande undersökningsperioden
användes således endast hälften av tillverkningskapaciteten. Därefter, dvs. efter införandet av den slutgiltiga
antidumpningstullen, har tillverkningsvolymen och
kapacitetsutnyttjandet kvarstått på dessa låga nivåer. Det
bör i detta sammanhang noteras att den sökande genom
export till andra tredjeländer kunde uppväga en del av
den förlorade exporten till gemenskapen.

Efter utlämnandet av uppgifter gjorde den sökande
gällande att kommissionens bedömning av tillverkningskapacitet och kapacitetsutnyttjande inte beaktade att de
tillgängliga monteringsanläggningarna också används för
tillverkning av videoprodukter och produkter för sändningsändamål. Detta argument stred mot vad som sades
i svaret på frågeformuläret och under kontrollbesöket på
plats, dvs. att den rapporterade tillverkningskapaciteten
hade beräknats på grundval av det största antal kamerahuvuden som tillverkats under en period av fem år utan
hänsyn till andra produkter. Andra delar till TV-kamerasystem hade rapporterats som en mängd motsvarande
flera kamerahuvuden eller motsvarande mindre än ett
kamerahuvud. Den sökandes argument måste således
avvisas.
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iii) Exportpriserna kommer sannolikt att sjunka

(56)

I fråga om exportpriserna bör det noteras att antidumpningstullen, om den betalas, utgör cirka en tredjedel av
det återförsäljningspris som tas ut i gemenskapen. Några
övertygande skäl för att den nuvarande prisnivån skulle
bibehållas om antidumpningsåtgärderna upphör att gälla
har inte kunnat fastställas. Även om antidumpningstullen inte skulle dras av som en kostnad vid beräkningen av dumpningens omfattning (se skälen 18–47),
skulle en betydande dumpningsmarginal återkomma
efter åtgärdernas upphörande, eftersom det är rimligt att
anta att den sökande skulle sänka sina återförsäljningspriser för att kunna öka sin försäljningsvolym i gemenskapen. Den nuvarande exporten till gemenskapen utgör
endast en bråkdel av den ursprungliga försäljningsvolymen och går endast till en kund, samtidigt som det
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konstaterats att den sökande har betydande ledig kapacitet. Det finns således ingen bevisning för att den nuvarande exportprisnivån skulle kvarstå. Med tanke på att
den sökande under en lång tidsperiod endast kunde sälja
en obetydlig volym och detta till endast en kund, måste
slutsatsen dras att den sökande inte var i stånd att återetablera sig på gemenskapens marknad till de exportprisnivåer som noterats i dessa få transaktioner.
iv) Den sökande har den struktur i gemenskapen som krävs
för att öka sin försäljning
(57)

Den sökande har den struktur som krävs för att exportera och distribuera TV-kamerasystem i gemenskapen.
Två dotterbolag är belägna i gemenskapen och båda
sysslade med import och återförsäljning av TV-kamerasystem i gemenskapen under den ursprungliga undersökningsperioden. Ett av dotterbolagen upphörde visserligen med import av TV-kamerasystem från Japan efter
införandet av de slutgiltiga åtgärderna, men det finns
ingen anledning att anta att bolaget inte med lätthet
skulle kunna sätta igång denna verksamhet igen.
v) Slutsatser

(58)

(59)

Av ovanstående framgår att den påstådda strukturella
och varaktiga förändring av omständigheter som skulle
leda till en minskad dumpningsmarginal inte kunde fastställas. Vidare har den sökande fortsatt att exportera till
dumpade priser (låt vara i små volymer) och har möjligheter att öka sin tillverkning och export till gemenskapen till i hög utsträckning dumpade priser.
Med tanke på detta är det högst sannolikt att en betydligt större volym TV-kamerasystem kommer att exporteras till gemenskapen om antidumpningsåtgärderna
upphör att gälla eller minskas till sin nivå. Exportpriserna skulle med all sannolikhet motsvara eller till och
med underskrida den nivå som konstaterats i den föregående och den gällande undersökningen, och följaktligen skulle avsevärd dumpning ske till en nivå liknande
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den som konstaterats i den ursprungliga och den
gällande undersökningen.
(60)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen dras
därför slutsatsen att en fortsatt tillämpning av åtgärder
till den gällande nivån när det gäller den sökande är
motiverad.
E. SKADA OCH GEMENSKAPENS INTRESSE

(61)

Med hänsyn till att den sökandes begäran om översyn i
föreliggande undersökning var begränsad till en granskning och eventuell ändring av den för företaget tillämpliga dumpningsmarginalen enligt artikel 11.3 i grundförordningen, var det inte nödvändigt att undersöka aspekterna avseende skada eller gemenskapens intresse.
F. SLUTSATSER

(62)

Mot bakgrund av ovanstående dras slutsatsen att interimsöversynen bör avslutas och att de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 2024/
2000 på import av den berörda produkten med
ursprung i Japan bör fortsätta att gälla utan någon
ändring av åtgärdsnivån gentemot den sökande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Översynen av antidumpningsåtgärderna mot import av TVkamerasystem, som för närvarande klassificeras enligt KNnummer ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 och ex 8528 21 90, med
ursprung i Japan, skall avslutas.
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 september 2001.
På rådets vägnar
M. VERWILGHEN

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1901/2001
av den 28 september 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 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 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 28 september 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

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
512
524
528
999
052
400
999
060
388
400
512
800
804
999
052
999
052
624
999
052
060
064
066
624
999

94,9
94,9
101,5
101,5
75,6
70,2
65,9
53,3
59,4
64,9
73,5
216,5
145,0
34,2
62,2
59,2
87,3
196,5
89,0
88,1
106,1
106,1
122,0
145,1
133,6
53,2
53,6
79,2
67,9
204,4
91,7

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90

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 1902/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av
gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1666/2000 (2), särskilt tredje stycket i
artikel 13.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och

bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna
fastställas.
(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EEG) nr
1766/92 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95
om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget
för ris anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 3072/95.

(5)

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

av följande skäl:
Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den
21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter
i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (5) fastställer att den kostnadsandel, som
motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som
är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall
debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket.

(1)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta
budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner
och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta
sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i
finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner,

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet,
som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för
produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
193,
288,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
25.10.1974, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur
spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
(EUR/t)
Produktnummer

1001 10 00 9400

Bidrag

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

17,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

23,00

1102 20 10 9200

34,43

1102 20 10 9400

29,51

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

44,26

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG)
nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1903/2001
av den 28 september 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den
28 juni 2001 om införande av särskilda åtgärder för vissa
jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska
departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr
3763/91 (Poseidom) (1), särskilt artikel 3.6 i denna, och
av följande skäl:
(1)
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till de
franska utomeuropeiska departementen fastställs i
kommissionens förordning (EEG) nr 391/92 (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1729/2001 (3). Till
följd av pris- och kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen av gemenskapen och på

världsmarknaden, bör stödet för leverans till de franska
utomeuropeiska departementen fastställas till de belopp
som anges i bilagan.
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 391/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.
(2) EGT L 43, 19.2.1992, s. 23.
(3) EGT L 234, 1.9.2001, s. 15.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 391/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
(KN-nr)

Destination
Guadeloupe

Martinique

Franska
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

21,00

21,00

21,00

25,00

Korn
(1003 00 90)

21,00

21,00

21,00

25,00

Majs
(1005 90 00)

36,00

36,00

36,00

39,00

Durumvete
(1001 10 00)

21,00

21,00

21,00

25,00

Havre
(1004 00 00)

21,00

21,00

—

—

Vete
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1904/2001
av den 28 september 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen 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 (EG) nr 1453/2001 av den
28 juni 2001 om särskilda bestämmelser för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima) (1) särskilt
artikel 3.6 i denna, och
av följande skäl:
(1)
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till
Azorerna och Madeira fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1833/92 (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1730/2001 (3). Till följd av pris- och
kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen av gemenskapen och på världsmarknaden,

bör stödet för leverans till Azorerna och Madeira fastställas till de belopp som anges i bilagan.
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 1833/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 26.
(2) EGT L 185, 4.7.1992, s. 28.
(3) EGT L 234, 1.9.2001, s. 17.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1833/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
KN-nr

Destination
Azorerna

Madeira

Vete

(1001 90 99)

17,00

17,00

Korn

(1003 00 90)

17,00

17,00

Majs

(1005 90 00)

33,00

33,00

Durumvete

(1001 10 00)

17,00

17,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1905/2001
av den 28 september 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om fastställande av stödbeloppen för leverans av
spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den
28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av
förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican) (1), särskilt artikel 3.6 i
denna, och
av följande skäl:
(1)
Stödbeloppen för leverans av spannmålsprodukter till
Kanarieöarna fastställs i kommissionens förordning
(EEG) nr 1832/92 (2), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1731/2001 (3). Till följd av pris- och kursändringarna för spannmålsprodukter i den europeiska delen
av gemenskapen och på världsmarknaden, bör stödet för

leverans till Kanarieöarna fastställas till de belopp som
anges i bilagan.
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 1832/92 ersätts
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 45.
(2) EGT L 185, 4.7.1992, s. 26.
(3) EGT L 234, 1.9.2001, s. 19.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 1832/92 om
fastställande av stödbelopp för leverans av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna
(EUR/t)
Produkt
KN-nr

Stödbelopp

Vete

(1001 90 99)

17,00

Korn

(1003 00 90)

17,00

Majs

(1005 90 00)

33,00

Durumvete

(1001 10 00)

17,00

Havre

(1004 00 00)

17,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1906/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Azorerna och Madeira med risprodukter med
ursprung i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med risprodukter samt för upprättandet av en prognostiserad försörjningsbalans för dessa produkter (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1683/94 (6), fastställs
bestämmelser som kompletterar eller avviker från
bestämmelserna i förutnämnda 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 1449/2001 (2), särskilt artikel 10 i
denna, och

(3)

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på priserna för dessa produkter i den europeiska
delen av gemenskapen och på världsmarknaden, bör
stödet för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

(4)

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

av följande skäl:
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall
Azorernas och Madeiras behov av ris, med avseende på
kvantitet, pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på
avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från
importavgift, vilket inbegriper beviljande av stöd för
leveranser med ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör
fastställas med särskild hänsyn till kostnaderna för olika
försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på
exportpriserna till tredje land.

(1)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1696/
92 (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2596/
93 (4) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för
de särskilda ordningarna för att försörja Azorerna och
Madeira med vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1983/92 av
den 16 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för en
särskild ordning för att försörja Azorerna och Madeira

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 1600/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen enligt de särskilda
ordningarna för försörjning av Azorerna och Madeira fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
198,
179,
238,

27.6.1992, s. 1.
21.7.2001, s. 5.
1.7.1992, s. 6.
23.9.1993, s. 24.

(5) EGT L 198, 17.7.1992, s. 37.
(6) EGT L 178, 12.7.1994, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Azorerna och Madeira med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Stödbelopp
Produkt
(KN-nummer)

Slipat ris
(1006 30)

Bestämmelse
Azorerna

Madeira

200,00

200,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av stödbelopp för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i
gemenskapen
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 Kanarieöarna rörande
vissa jordbruksprodukter (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1450/2001 (2), särskilt artikel 3 i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall
Kanarieöarnas behov av ris, med avseende på kvantitet,
pris och kvalitet, täckas av gemenskapsris på avyttringsvillkor som är likvärdiga med befrielse från importavgift,
vilket inbegriper beviljande av stöd för leveranser med
ursprung i gemenskapen. Detta stöd bör fastställas med
särskild hänsyn till kostnaderna för olika försörjningskällor och bör i synnerhet grundas på exportpriserna till
tredje land.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1620/1999 (4),
fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för den

(2)

särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna med
avseende på vissa jordbruksprodukter, däribland ris.
(3)

Som en följd av tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på rissektorn i nuvarande marknadssituation, och
särskilt på prissatserna för dessa produkter i den europeiska delen av gemenskapen och på världsmarknaden,
bör stödet för försörjning av Kanarieöarna fastställas i
enlighet med bilagan till denna förordning.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 1601/92 skall stödbeloppen för ris med ursprung i gemenskapen inom ramen för
den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna fastställas
i enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173,
198,
296,
192,

27.6.1992, s. 13.
21.7.2001, s. 7.
17.11.1994, s. 23.
24.7.1999, s. 19.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av stödbelopp för försörjning av
Kanarieöarna med risprodukter med ursprung i gemenskapen
(EUR/t)
Produkt
(KN-nummer)

Stödbelopp

Slipat ris
(1006 30)

200,00

Brutet ris
(1006 40)

44,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1908/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2235/2000 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och
av följande skäl:
I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 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 55 %, minskat
med det cif-importpris som gäller för försändelsen i
fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(1)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av de represen-

(2)

tativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.
(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering för referenssort som avses i bilaga II
i förordning (EG) nr 1249/96 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 representativa
marknadskurser som fastställs under en referensperiod
för de flytande valutorna fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilagan i denna
förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2
i förordning (EEG) nr 1766/92 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 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
193,
161,
256,

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

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

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

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

Durumvete av hög kvalitet

0,00

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

0,00

1001 90 99

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

0,00

0,00

av medelhög kvalitet

10,39

0,39

av låg kvalitet

26,25

16,25

1002 00 00

Råg

20,37

10,37

1003 00 10

Korn, för utsäde

20,37

10,37

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

20,37

10,37

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

48,77

38,77

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

48,77

38,77

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

20,37

10,37

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 eller 8 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 14.9.2001–27.9.2001)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (euro/ton)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

124,54

117,16

107,42

92,88

193,47 (**)

183,47 (**)

114,94 (**)

19,21

13,08

5,10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillägg för golfen (euro/ton)

—

Tillägg för Stora sjöarna (euro/ton)

20,33

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

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 20,28 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 31,72 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2, tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 euro/ton (HRW2)
0,00 euro/ton (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1909/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

vid export i obearbetat skick vara lika med hundradelen
av ett belopp som fastställs med hänsyn till skillnaden
mellan interventionspriset för vitsocker inom områden
inom gemenskapen utan underskott, under den månad
för vilken basbeloppet fastställs och de kurser eller priser
på vitsocker som noteras på världsmarknaden och
behovet av att åstadkomma en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid export till
tredje land av förädlingsprodukter och användningen av
produkter importerade från dessa länder i förädlingssyfte.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket i denna,
och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/
2001 kan skillnaderna mellan kurserna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som i artikel 1.1 d i
nämnda förordning och priserna dessa produkter avses
på inom gemenskapen, täckas av ett exportbidrag.

(2)

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning
(EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2), skall bidraget för 100 kg av de produkter
som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001
i samband med export vara lika med basbeloppet multiplicerat med sackarosinnehållet, i tillämpliga fall inklusive halten av andra sockerarter omräknade till sackaros.
Den sackaroshalt som konstateras för produkten i fråga
fastställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i
kommissionens förordning (EG) nr 2135/95.

(3)

I enlighet med artikel 30.3 i förordning (EG) nr 1260/
2001 skall basbeloppet för bidrag för sorbos i obearbetat skick vara lika med basbeloppet för bidraget
minskat med en hundradel av produktionsbidraget i
enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1265/
2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller
beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin (3), när
det gäller de produkter som avses i bilagan till den
sistnämnda förordningen.

(4)

(5)

I enlighet med artikel 30.4 i förordning (EG) nr 1260/
2001 kan tillämpningen av basbeloppet begränsas till
vissa av de produkter som avses i artikel 1.1 d i denna
förordning.

(6)

I enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/
2001 får exportbidrag ges för de produkter som avses i
artikel 1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i den förordningen. Bidragets storlek skall fastställas per 100 kg torrvara med
beaktande, framför allt, av de bidrag som gäller vid
export av de produkter som omfattas av KN-nummer
1702 30 91, det bidrag som är tillämpligt vid export av
de produkter som avses i artikel 1.1 d i förordning (EG)
nr 1260/2001 och de ekonomiska aspekter som gäller
för denna export. För de produkter som avses i artikel
1.1 f och 1.1 g skall bidrag beviljas endast för de
produkter som uppfyller de villkor som fastställs i artikel
5 i förordning (EG) nr 2135/95. För de produkter som
avses i 1.1 h skall bidrag beviljas endast för de produkter
som uppfyller villkoren i artikel 6 i förordning (EG) nr
2135/95.

(7)

De exportbidrag som avses ovan måste fastställas varje
månad. De kan ändras däremellan.

(8)

Genom tillämpningen av dessa villkor kan exportbidragen för de ifrågavarande produkterna fastställas till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

(9)

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

I enlighet med artikel 30.1 i förordning (EG) nr 1260/
2001 skall basbeloppet för bidraget för de övriga
produkter som avses i artikel 1.1 d i denna förordning

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.
(3) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidrag som skall beviljas vid export i oarbetat skick av de produkter som avses i artikel 1.1 d,
1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i förordning (EG) nr 1260/2001 skall fastställas i enlighet med bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

29.9.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande 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

42,46 (2)
42,46 (2)
80,67 (4)
0,4246 (1)
42,46 (2)
0,4246 (1)
0,4246 (1)
0,4246 (1) (3)
42,46 (2)
0,4246 (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 1910/2001
av den 28 september 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 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27,5 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 1846/2001 (2), ändrad genom
förordning (EG) nr 1886/2001 (3).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 1846/2001 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 1260/2001, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 1846/2001 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 253, 21.9.2001, s. 6.
(3) EGT L 260, 28.9.2001, s. 6.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 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

39,06
38,25
39,06
38,25

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

0,4246
42,46
42,46
42,46
0,4246

(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 28.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001.
(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 1911/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att
produktionsbidraget för vitsocker skall fastställas en
gång i månaden för de perioder som inleds den 1 i varje
månad. Bidraget får ändras däremellan om gemenskapens och/eller världsmarknadens sockerpris fluktuerat
avsevärt. Tillämpningen av dessa bestämmelser bidrar till
att fastställa produktionsbidraget enligt artikel 1 för den
period som anges i samma artikel.

(4)

Till följd av ändringen av den definition på vitsocker och
råsocker som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b i förordning
(EG) nr 1260/2001 bör socker med tillsats av
aromämnen, färgämnen eller andra ämnen inte längre
betraktas som sådana, utan räknas till ”annat
socker”Enligt villkoren i artikel 1 i förordning (EG) nr
1265/2001 berättigar de dock i egenskap av råvaror till
produktionsbidrag. För beräkningen av produktionsbidraget bör det därför föreskrivas en beräkningsmetod
baserad på sackaroshalten i produkterna.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 fastställs att
beslut får fattas om att bevilja produktionsbidrag för
produkter som räknas upp i artikel 1.1 a och 1.1 f, för
sirap enligt artikel 1.1 d, för kemiskt ren fruktos som
omfattas av KN-nummer 1702 50 00 i egenskap av
mellanprodukt, och som uppfyller kriterierna i artikel
23.2 i fördraget när dessa används vid tillverkningen av
vissa produkter inom den kemiska industrin.

I kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den
av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller
beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin (2),
fastställs regler för införande av produktionsbidrag och
anges vilka kemiska produkter som berättigar till
produktionsbidrag för de råvaror som används vid tillverkningen. I artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr
1265/2001 föreskrivs att gällande produktionsbidrag för
råsocker, sackarossirap och isoglukos i oförändrat tillstånd skall beräknas på särskilda villkor för var och en
av produkterna grundat på det bidrag som fastställts för
vitsocker.

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 1265/2001 skall fastställas till 36,067 euro
per 100 kg nettovikt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 261/33
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1912/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som
kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de
mest representativa för den internationella handeln. Det
föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma
världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta
hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel
3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001, om produktionsstöd för bomull (2), särskilt
artikel 4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (3). Om världsmarknadspriset inte
kan fastställas på detta sätt skall priset fastställas på
grundval av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4
i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 19,760 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EGT L 210, 3.8.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1913/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.8 i denna, och
av följande skäl:
Artikel 13.8 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då
ansökan om exportlicens lämnas in, justerat i förhållande till det tröskelpris som gäller under den månad då
exporten sker, på begäran måste tillämpas för export
som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid.
I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på
exportbidraget.

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av
den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av
exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall
vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2001 (4),

(2)

(3)

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

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som
tillämpas på exportbidraget för malt
(EUR/t)
Produktnummer

Destination

Nuvarande
10

Period 1
11

Period 2
12

Period 3
1

Period 4
2

Period 5
3

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,18
0
–1,18
–1,39

0
–2,36
0
–2,36
–2,77

0
–3,54
0
–3,54
–4,16

0
–4,72
0
–4,72
–5,54

0
–5,91
0
–5,91
–6,93

Produktnummer

Destination

Period 6
4

Period 7
5

Period 8
6

Period 9
7

Period 10
8

Period 11
9

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

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,09
0
–7,09
–8,31

0
–8,27
0
–8,27
–9,70

0
–9,45
0
–9,45
–11,09

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

(EUR/t)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2543/1999 (EGT L 307,
2.12.1999, s. 46).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1914/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.8 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

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

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av
den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av
exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall
vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2001 (4),
är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de
produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr
1766/92. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med
hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av det korrektionsbelopp som
tillämpas på exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande
10

Period 1
11

Period 2
12

Period 3
1

Period 4
2

Period 5
3

Period 6
4

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–0,93
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
–1,86
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–2,79
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–3,72
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

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

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

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

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).
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C01 Alla destinationer med undantag av Polen
C02 Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina,
Kroatien, Slovenien, Forna Jugoslavien med undantag av Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Albanien, Rumänien, Armenien,
Georgien, Azerbajdzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och Turkmenistan.
A05 Annat tredje land.

29.9.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 261/39

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1915/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 255:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr
429/90
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/
90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom
anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett
för direkt förbrukning inom gemenskapen (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 124/1999 (4)
använder interventionsorganen stående anbudsinfordran
för beviljande av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i
ovannämnda förordning fastställer att med beaktande av
de anbud som inkommit i samband med en särskild
anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för koncentrerat smör med en fetthalt av minst
96 % eller också bör beslut fattas om att inget kontrakt

(1)

skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör bestämmas i enlighet med detta.

Artikel 1
För den 255:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 429/90 skall det högsta stödbeloppet och beloppet på säkerheten för slutanvändningen fastställas på följande sätt:
— högsta stödbeloppet:
— säkerheten för slutanvändningen:
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

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

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1916/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och
koncentrerat smör för den 83:e särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(1)

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 83:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/
97, skall det lägsta försäljningspriset och det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna för förädling fastställas
enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
350, 20.12.1997, s. 3.
76, 25.3.2000, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör
och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 83:e enskilda anbudsinfordran som
utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Oförändrat

—

—

—

—

Koncentrerat

—

—

—

—

Smör ≥ 82 %

85

81

85

81

Smör < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Grädde

—

—

36

34

Smör

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör
≥ 82 %

Förädlingssäkerhet

Högsta
stödbelopp

Förädlingssäkerhet

B

Koncentrerat smör

Koncentrerat smör
Grädde
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1917/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 36:e anbudsinfordran som görs
inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
I artikel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/
1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller
interventionsåtgärder på marknaden för smör och
grädde (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1614/2001 (4), fastställs att mot bakgrund av de anbud
som mottagits för varje anbudsinfordran skall ett maximalt uppköpspris fastställas på grundval av de gällande

(1)

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

För den 36:e anbudsinfordran som görs inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/
1999 och för vilken inlämningstiden för anbud utgick den 25
september 2001 skall det högsta uppköpspriset fastställas till
295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
333,
214,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
24.12.1999, s. 11.
8.8.2001, s. 20.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1918/2001
av den 28 september 2001
om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2771/
1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter
till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1614/2001 (4), särskilt
artikel 2 i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 2771/1999 skall
kommissionen inleda respektive avbryta uppköp genom
anbudsinfordran så snart det i en medlemsstat konstateras att det nationella marknadspriset under två på
varandra förljande veckor är lägre än 92 % av interventionspriset, respektive uppgår till 92 % eller mer av
interventionspriset.

(1)

(2)

Den senaste förteckningen över medlemsstater i vilka
interventionsuppköpen tillfälligt skall uphöra fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 1819/2001 (5).
Denna förteckning bör uppdateras med tanke på de nya
marknadspriser som Portugal meddelat i enlighet med
artikel 8 i förordning (EG) nr 2771/1999. Av tydlighetsskäl bör förteckningen ersättas och förordning (EG) nr
1819/2001 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppköp av smör genom anbudsinfordran enligt artikel 6.1 i
förordning (EG) nr 1255/1999 skall tillfälligt upphöra i
Belgien, Luxemburg, Danmark, Tyskland, Frankrike, Grekland,
Österrike, Portugal, Nederländerna, Finland, Sverige, Spanien
och Förenade kungariket.
Artikel 2
Förordning (EG) nr 1819/2001 skall upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
333,
214,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
24.12.1999, s. 11.
8.8.2001, s. 20.

(5) EGT L 246, 15.9.2001, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1919/2001
av den 28 september 2001
om ändring av förordning (EG) nr 931/2001 om öppnande av en stående anbudsinfordran för
export av vete av brödkvalitet som innehas av det tyska interventionsorganet till vissa AVS-länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1
Förordning (EG) nr 931/2001 ändras på följande sätt:

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1630/2000 (4),
fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av
spannmål som innehas av interventionsorgan.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 931/2001 (5)
öppnades en stående anbudsinfordran för export till
vissa AVS-länder av vete av brödkvalitet som innehas av
det tyska interventionsorganet. Det är nödvändigt att
förlänga tidsfristen för det sista delanbudsförfarandet i
förordningen.

(2)

Förlängningen av tidsfristen för anbudsförfarandet
innebär att vissa bestämmelser rörande anbudsinfordran
måste ändras, särskilt måste den normala giltighetstiden
fastställas till innevarande månad plus fyra månader.

(3)

1. Artikel 3.2 skall ersättas med följande:
”2.
Tidsfristen för inlämning av anbud under den
följande delanbudsinfordran skall löpa ut varje torsdag kl.
9.00 (belgisk tid).
Tidfristen för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den
29 november 2001 kl. 9.00 (belgisk tid).”
2. Artikel 4.1 första strecksatsen skall ersättas med följande:
”1.

Anbuden skall endast vara giltiga om

— anbudsgivaren medför skriftligt bevis, utfärdat av ett
officiellt organ i AVS-destinationslandet eller av ett
företag som har sitt säte i det landet, på att han har
ingått ett kontrakt för kvantiteten ifråga för leverans av
vete för export till en eller flera av de AVS-länder som
finns förtecknade i bilaga I. Beviset skall inges till de
behöriga myndigheterna senast två dagar före den
delansbudsinfordran för vilken anbuden skall lämnas in.”
3. Artikel 5.2 skall ersättas med följande:
”2.
Exportlicenserna skall vara giltiga från och med den
dag då de utfärdas enligt artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden
därefter.”
4. Artikel 7 skall ersättas med följande:

Detta innebär även att den angivna sista dagen för
avhämtning av vetet måste ändras och tillhörande
bestämmelser.

(4)

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

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181,
193,
191,
187,
130,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
31.7.1993, s. 76.
26.7.2000, s. 24.
12.5.2001, s. 12.

”Artikel 7
Före avhämtningen skall anbudstagaren betala det pris som
anges i anbudet. Betalningen för de enskilda partierna kan
inte delas upp.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1920/2001
av den 28 september 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder för
behandlingen av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde i harmoniserade konsumentprisindex, samt om ändring av förordning (EG) nr 2214/96
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

behandling av sådana avgifter är nödvändig för att
garantera att de resulterande HIKP uppfyller kraven på
jämförbarhet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2494/
95.
(5)

Behandlingen av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionsvärdet bör vara förenlig med
behandlingen av varor och tjänster inom sektorerna
hälsa, utbildning och social trygghet enligt rådets förordning (EG) nr 2166/1999 (8).

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för det statistiska
programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG,
Euratom (9).

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den
23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1617/
1999 (2), särskilt artikel 4 och artikel 5.3 i denna,
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3), och
av följande skäl:
I enlighet med artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 2494/
95 skall varje medlemsstat ta fram ett harmoniserat
konsumentprisindex (HIKP), där det första indexet skall
gälla för januari 1997.

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1749/96 av den 9
september 1996 om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex (4), senast ändrad genom rådets förordning
(EG) nr 1688/98 (5), fastställs att HIKP omfattar de varor
och tjänster som ingår i hushållens slutliga monetära
konsumtionsutgifter, och att COICOP/HIKP undergrupp
12.5.1, ”Finansiella tjänster, ej tidigare nämnda,” skall
ingå fullt ut i december 1999 utan specifika undantag
för avgifter som beräknas i proportion till transaktionens
värde.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 av
den 20 november 1996 om harmoniserade konsumentprisindex: överföring och spridning av HIKP:s
delindex (6), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1749/1999 (7), krävs ett harmoniserat delindex för
COICOP/HIKP undergrupp 12.6.2 ”Finansiella tjänster, ej
tidigare nämnda”, där räntebetalningar och avgifter som
beräknas i proportion till transaktionens värde inte
omfattas.

(3)

Risken är stor att jämförbarheten minskar genom att
serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionsvärdet är undantagna. En harmoniserad metod för

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
C
L
L
L
L

257,
192,
244,
229,
214,
296,
214,

27.10.1995, s. 1.
24.7.1999, s. 9.
1.9.2001, s. 5.
10.9.1996, s. 3.
31.7.1998, s. 23.
21.11.1996, s. 8.
13.8.1999, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1
Syfte
Syftet med denna förordning är att ändra bilaga II till förordning (EG) nr 2214/96 avseende delindexen till de harmoniserade konsumentprisindexen, nedan kallade HIKP, när det gäller
täckningen av finansiella tjänster, och att fastställa minimistandarder för behandlingen av serviceavgifter som beräknas i
proportion till transaktionens värde i syfte att se till att de är
tillförlitliga och relevanta och uppfyller kraven på jämförbarhet
enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2494/95.

Artikel 2
Definitioner
1.
Räntebetalningar och ränteliknande avgifter omfattar
nominella räntebetalningar och alla beståndsdelar som ingår i
beräkningen av den effektiva räntan.
2.
Då serviceavgifter beräknas i proportion till transaktionens värde, fastställs konsumentpriserna till den andelen, multiplicerad med värdet på en representativ enhetstransaktion
under bas- eller referensperioden.
(8) EGT L 266, 14.10.1999, s. 1.
(9) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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Artikel 3
Behandling av serviceavgifter
1.
De berörda HIKP-delindexen skall beräknas med hjälp av
en formel som är konsistent med den formel av Laspeyres-typ
som används för andra delindex. De skall spegla prisförändringen på basis av hur utgiften ändras för att hushållens
konsumtionsmönster och konsumentpopulationens sammansättning skall bibehållas under bas- eller referensperioden.
a) De konsumentpriser för tjänster som skall användas i HIKP
skall vara de faktiska avgifter som tas ut direkt av konsumenten för tjänsten. HIKP skall omfatta avgifter i form av
engångsprovisioner och fasta belopp.

L 261/47

dexen till de harmoniserade konsumentprisindexen skall
ersättas med följande:
”12.6.2. Övriga finansiella tjänster, ej tidigare nämnda (T)
— Faktiska avgifter för finansiella tjänster som tillhandahålls av banker, postkontor, sparbanker, växlingskontor
och liknande finansinstitut.
— Arvoden och serviceavgifter till mäklare, investeringsrådgivare, skattekonsulter och liknande.
Omfattar inte: räntebetalningar och ränteliknande avgifter
av alla slag och förvaltningsavgifter till privata pensionsfonder och liknande.”

b) Förändringar i konsumentpriserna som speglar förändringar
i reglerna som fastställer dem skall framgå som prisförändringar i HIKP.
c) Förändringar i konsumentpriser till följd av förändringar i
värdena av de representativa enhetstransaktionerna skall
framgå som prisförändringar i HIKP.
d) De representativa enhetstransaktionerna skall uttryckas i
fysiska enheter, med undantag för då detta inte lämpligt
eller möjligt, då de skall uttryckas i medlemsstatens valuta.
e) Förändringar i värdet av de representativa enhetstransaktionerna får skattas med hjälp av förändringen i ett prisindex
som på ett rättvisande sätt representerar den aktuella
enhetstransaktionen. Om de finns, skall HIKP:s delindex
eller aggregerade index anses vara lämpliga för detta
ändamål.
2.
Om specificeringen förändras, bör priserna behandlas i
enlighet med reglerna för förändringar i specificeringen, särskilt
reglerna för kvalitetsjustering i artikel 5 i förordning (EG)
nr 1749/96.
3.
Om konsumenterna tillhandahållits tjänster utan kostnad
och ett faktiskt pris därefter tas ut, skall förändringen från noll
till det faktiska priset, och vice versa, speglas i HIKP.
4.
Om konsumenterna tillhandahålls tjänster tillsammans
med andra varor eller tjänster utan en explicit avgift och de
därefter blir avgiftsbelagda på separat basis, skall förändringen
speglas i HIKP.
5.
Om det är relevant, skall förfarandet i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2646/98 (1) avseende tariffer tilllämpas efter nödvändiga ändringar.

Artike 5
Övriga tjänster, ej tidigare nämnda
Undergrupp 12.7.0, ”Övriga tjänster, ej tidigare nämnda (T)”, i
bilaga II till förordning (EG) nr 2214/96 gällande delindexen till
de harmoniserade konsumentprisindexen, skall ersättas med
följande:
”12.7.0. Övriga tjänster, ej tidigare nämnda (T)
— Avgifter och kostnader för tjänster av juridisk natur,
arbetsförmedlingar m.m.
— Avgifter och kostnader för begravning och andra
begravningstjänster.
— Kostnader för tjänster utförda av bostadsförmedlare,
auktionsförrättare, försäljare och andra mellanhänder.
— Kostnader för kopiering och annat mångfaldigande av
dokument.
— Avgifter för utfärdande av födelseattester, vigselbevis
och dödsattester samt andra administrativa handlingar.
— Kostnader för tidningsnotiser och annonser.
— Kostnader för tjänster utförda av grafologer, astrologer,
privatdetektiver, livvakter, kontaktförmedlingar och
äktenskapsrådgivare, offentlig skrivhjälp, diverse avgifter
(platsbiljetter, toaletter, rockvaktmästare) m.m.
Omfattar: Kostnader för tjänster utförda av bostadsförmedlare i samband med hyrestransaktioner.

Artikel 4
Finansiella tjänster, ej tidigare nämnda
Undergrupp 12.6.2, ”Finansiella tjänster, ej tidigare nämnda
(T)”, i bilaga II till förordning (EG) nr 2214/96 gällande delin(1) EGT L 335, 10.12.1998, s. 30.

Omfattar inte: enligt praxis i ENS 1995 täcks inte medlemsavgifter, bidra och avgifter till arbetstagarorganisationer,
yrkesförbund, kyrkor, sociala och kulturella samfund,
fridigs- och sportklubbar (ENS 1995, punkt 3.77.e) och inte
heller provisioner till fastighetsmäklare i samband med köp
eller försäljning av icke-finansiella tillgångar (Fast bruttoinvestering enligt ENS 1995, punkterna 3.102; 3.105.a,
3.111,3.115).”
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Artikel 6

Artikel 8

Basinformation

Kvalitetskontroll

1.
Basinformationen skall vara alla konsumentpriser och
vägningstal som är nödvändiga för att beräkna HIKP:s delindex
i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna skall förse kommissionen (Eurostat) med
information om de förfaranden som tagits fram för behandlingen av serviceavgifter som beräknas i proportion till transaktionens värde, om dessa förfaranden skiljer sig från förfarandena i artikel 3 i denna förordning, innan sådana förfaranden
används.

2.
De statistiska enheter som medlemsstaterna uppmanar att
samarbeta vid insamlingen eller rapporteringen av basinformation är skyldiga att lämna sanningsenlig och fullständig information vid den tidpunkt då sådan begärs och att tillåta de
organisationer och institutioner som ansvarar för sammanställningen av officiell statistik att på begäran erhålla information
på den detaljnivå som är nödvändig för att utvärdera efterlevnaden i fråga om kraven på jämförbarhet samt kvaliteten på
HIKP:s delindex.
Artikel 7

Artikel 9
Genomförande
Denna förordning skall tillämpas av medlemsstaterna från
december 2001 och skall gälla för indexet för januari 2002.

Jämförbarhet

Artikel 10

De HIKP skall anses vara jämförbara som sammanställs enligt
denna förordning eller enligt andra förfaranden, vilka inte leder
till ett index som systematiskt avviker med mer än i genomsnitt
en tiondels procentenhet för ett år i förhållande till föregående
års index som sammanställdes enligt samma förfarande.

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1921/2001
av den 28 september 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för
revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG)
nr 2602/2000
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(7)

Det föreligger stora skillnader mellan medlemsstaternas
förfaranden för revidering av indexserier. En serie
harmoniserade regler är nödvändiga för att kunna säkerställa att de resulterande HIKP motsvarar det krav på
jämförbarhet som uppställs i artikel 4 i förordning (EG)
nr 2494/95 samt för HIKP:s på tillförlitlighet och relevans.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska
programmet, inrättad genom rådets beslut 89/382/EEG,
Euratom (5).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den
23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1617/
1999 (2), särskilt artikel 4 och artikel 5.3 i denna,
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3), och
av följande skäl:
Varje medlemsstat anmodas, enligt artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 2494/95, att ta fram ett harmoniserat
konsumentprisindex (HIKP) där ett första index skall
gälla för januari 1997.

(1)

Det är särskilt viktigt att garantera stor trovärdighet i
HIKP vilket kan motiveras av syftet att i vissa sammanhang begränsa antalet revideringar till minsta nödvändiga.

(2)

Det är allmänt vedertaget att det årliga medelvärdet, de
årliga och månatliga prisförändringarna i HIKP är viktiga
för att kunna mäta inflationen, i synnerhet för priskonvergens och som underlag för Europeiska centralbankens
monetära politik.

(3)

Ändringar i systemet för nationella eller harmoniserade
regler är acceptabla skäl för att revidera HIKP i den mån
det medför att jämförbarheten, tillförlitligheten eller relevansen i HIKP garanteras eller förbättras. Ändringar i
systemet med harmoniserade regler bör inte medföra
revideringar om så inte anges i samband med särskilda
genomförandeåtgärder.

(4)

Artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 2602/
2000 av den 17 november 2000 om fastställande av
detaljerade genomförandebestämmelser till rådets
förordning (EG) nr 2494/95 om minimistandarder för
behandling av prisnedsättningar i harmoniserade konsumentprisindex (4) behöver ändras på motsvarande sätt.

(5)

Artikel 1
Syfte
Syftet enligt denna förordning är att ge information om betydelsefulla effekter av genomförandeåtgärderna för förordning
(EG) nr 2494/95 och att fastställa harmoniserade regler om
revideringar av HIKP som överensstämmer med de åtgärderna
och som är tillräckliga för att säkerställa jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans.
Artikel 2
Definitioner
I den här förordningen avses med
a) revidering: en ändring införd i efterhand i en HIKP-serie,
indexnivå, nivå på förändringen eller vägningstal, som har
offentliggjorts via tryckt eller elektroniskt medium av
kommissionen (Eurostat) och som påverkar första decimalen i resultatet.
b) fel: en ofrivillig avvikelse från en fastlagd regel vilket
påverkar åtminstone en HIKP-serie.
c) provisoriskt: ett resultat som skall revideras och förväntas bli
slutgiltigt fastställt under en senare månad.

Revideringar till följd av fel eller beroende på att ny eller
bättre basinformation framkommit är acceptabla skäl för
att revidera HIKP eftersom det medför att jämförbarheten, tillförlitligheten eller relevansen i HIKP förbättras.

(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
C
L

257,
192,
244,
300,

27.10.1995, s. 1.
24.7.1999, s. 9.
1.9.2001, s. 5.
29.11.2000, s. 16.

Artikel 3
Reviderbarhet
1.

De officiellt publicerade HIKP-serierna kan revideras.

(5) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
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2.
Revidering av någon HIKP-serie på andra grunder än vad
som anges i artiklarna 4, 5 eller 9 i denna förordning skall
underkastas kommissionens (Eurostats) förhandsgodkännande.
Omfattningen och tidpunkten för denna skall samordnas med
kommissionen (Eurostat).
Artikel 4
Fel
1.
Felen skall rättas och de revideringar de ger upphov till
skall utföras utan onödigt dröjsmål.
2.
Berörda medlemsstater skall på eget initiativ förse
kommissionen (Eurostat) med tillräckligt detaljerad information
så att den kan bedöma inverkan på de berörda HIKP-serierna
innan revideringar grundade på fel lämnas ut. Medlemsstaterna
skall också meddela kommissionen (Eurostat) vilka åtgärder
som vidtagits för att förhindra att liknande händelser upprepas
i framtiden.
Artikel 5
Ny eller bättre information
Revideringar som härrör från ny eller bättre basinformation
och som medlemsstaterna anser vara nödvändig för att
förbättra noggrannheten i ett HIKP skall genomföras under
förutsättning att kommissionen (Eurostat) inte har någon
invändning mot tidpunkten för revideringarna.
Artikel 6
Ändringar i systemet för harmoniserade regler
Om inte annat anges:
1. Ändringar i systemet för harmoniserade regler skall inte
medföra revideringar.
2. Ändringar i definitioner, metoder eller praxis som härrör
från HIKP-regelverket skall träda i kraft med indexet för
januari månad varje år i alla berörda medlemsstater.
3. Inverkan av varje sådan ändring skall utvärderas för en
tolvmånadersperiod med början den januari månad då
ändringarna träder i kraft.
4. Om det är troligt att ändringarna påverkar medelvärdet för
de årliga prisförändringarna i indexet för alla poster under
den tolvmånadersperiod som följer på ändringarna med
minst 1/10-dels procent, skall påverkan på indexet för alla
poster uppskattas för var och en av de tolv månaderna.
5. Om det dessutom är troligt att ett index för en huvudgrupp,
grupp eller undergrupp i COICOP/HIKP påverkas med 3/10, 4/10- respektive 5/10-dels procentenhet beräknat på sätt
som anges i artikel 6.4, skall påverkan på berörda indexserier skattas för var och en av de tolv månaderna.
Artikel 7
Skattning av påverkan
1.
Vid de skattningar som hänvisas till i artikel 6.4 och 6.5 i
den här förordningen skall bästa tillgängliga och kostnadseffektiva metod användas. Skattningarna skall översändas till
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kommissionen (Eurostat) senast tillsammans med de HIKP till
vilka de relaterar. En beskrivning av skattningsmetoden och
relevanta anmärkningar avseende noggrannheten i skattningarna skall finnas med.
2.
Skattningarna skall jämföra de årliga prisförändringarna i
HIKP och i de berörda delindexen, med ett index som inte
beaktar ändringarna i definitioner, metoder eller praxis.
3.
De skattningar som avses i artikel 6.4 och 6.5, skall
offentliggöras med lämplig kommentar angående deras kvalitet.
Skattningarna skall inte ersätta det officiella HIKP.
Artikel 8
Publicering av revideringar
1.
I de officiella HIKP-serierna publicerade av kommissionen
(Eurostat) skall revideringarna anges. En revideringsmarkering
skall göras på de primära eller härledda serier vars resultat, efter
revidering, har ändrats på den nivå som skall publiceras. Revideringsmarkeringarna skall visas vid publiceringen av de reviderade serierna och avlägsnas påföljande månad.
2.
Revideringarna av HIKP för alla poster, som inte gäller
provisoriska resultat, skall offentligt meddelas tillsammans med
en förklaring, och noga samordnas med berörd medlemsstat
och kommissionen (Eurostat).
Artikel 9
Provisoriska resultat
När ett index publiceras som provisoriskt skall det slutgiltigt
fastställas vid påföljande månads publicering.
Artikel 10
Kvalitetskontroll
Om en revidering görs av andra skäl än på de grunder som
anges i artiklarna 4 eller 9, skall den berörda medlemsstaten på
kommissionens (Eurostats) begäran förse den med information
på den detaljnivå som krävs för att kunna bedöma påverkan på
de berörda HIKP-serierna och visa att revideringarna överensstämmer med HIKP-standarderna.
Artikel 11
Ändringar
Artikel 6 i förordning (EG) nr 2602/2000 om minimistandarder för behandling av prisnedsättningar i harmoniserade
konsumentprisindex skall ersättas med följande:
”Om genomförandet av denna förordning påverkar den
årliga förändringstakten (m/(m−12)) för indexet över samtliga poster med mer än 1/10-dels procentenhet jämfört
med ett index där prisnedsättningar inte beaktas, skall de
berörda indexserierna revideras på ett sådant sätt som anses
lämpligt.”
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Artikel 12
Genomförande

Denna förordning skall genomföras av medlemsstaterna i december 2001 och skall gälla för indexet för
januari 2002.
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 Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

L 261/51

L 261/52
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1922/2001
av den 28 september 2001
om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 1209/2001 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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

Förordning (EG) nr 1209/2001 bör således ändras.

(4)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1512/2001 (2), särskilt artiklarna 38.2 och 47.8 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:
— I punkt 3 skall ”tredje kvartalet 2001” strykas.
— Punkt 4 skall ersättas med följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1209/
2001 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/
2001 (4), infördes ett antal undantag från förordning
(EG) nr 562/2000 (5) som svar på den mycket allvarliga
marknadssituation som uppstod till följd av händelseutvecklingen i samband med bovin spongiform encefalopati (BSE) och den påföljande mul- och klövsjukeepidemin.

(1)

Med hänsyn till den fortsatta instabiliteten på marknaden och den säsongsberoende produktionsökning som
normalt är följden av att boskapen tas in från betet på
hösten, är det lämpligt att förlänga de undantag som
fastställs i förordning (EG) nr 1209/2001 så att de
omfattar även fjärde kvartalet 2001.

(2)

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1209/2001 ändras på följande sätt:

”4.
För den sista anbudsinfordran i december 2001
skall genom undantag från artikel 16.2 i förordning (EG)
nr 562/2000 tidsfristen för leverans löpa ut den 10
januari 2002.”
2. Andra stycket i artikel 2 skall ersättas med följande:
”Den skall tillämpas på anbudsinfordringar under tredje och
fjärde kvartalet 2001.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
201, 26.7.2001, s. 1.
165, 21.6.2001, s. 15.
208, 1.8.2001, s. 14.
68, 16.3.2000, s. 22.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1923/2001
av den 28 september 2001
om ändring av förordning (EG) nr 174/1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter
till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 31.14 i
denna, och
av följande skäl:
(1)
Enligt artikel 1.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1681/2001 (4), skall all export av produkter
enligt bilaga I kategori II kräva uppvisande av exportlicens. För att underlätta arbetet på nationell nivå och för
att åstadkomma en harmonisering med övriga produkter
bör denna möjlighet inte gälla i vissa fall som anges i
artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/
2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbrukspro-

dukter (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1095/2001 (6).
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I förordning (EG) nr 174/1999 skall andra stycket i artikel 1.1
ersättas med följande:
”Genom undantag från första stycket skall en exportlicens
även uppvisas beträffande de produkter som anges i bilaga I
kategori II, utom i de fall som anges i artikel 2.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
20, 27.1.1999, s. 8.
227, 23.8.2001, s. 36.

(5) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
(6) EGT L 150, 6.6.2001, s. 25.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2001
av den 28 september 2001
om fastställande 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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 a och 27.15 i denna,
och

tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad
form.
(4)

De bidrag som fastställs i denna förordning får förutfastställas eftersom det för närvarande inte går att förutse
situationen på marknaden under de kommande månaderna.

(5)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som
kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår
i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser.
Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer
utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom
att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag
bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(6)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(7)

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

av följande skäl:
(1)

I artikel 27.1 och 27.2 i förordning (EG) nr 1260/2001
föreskrivs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a, c,
d, f, g och h i den förordningen och priserna inom
gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till samma förordning. I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1563/2001 (3), anges de produkter
för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas
när dessa produkter exporteras i form av varor som
förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001.

(2)

Enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1520/2000 är det
nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen
per 100 kg av var och en av basprodukterna ifråga.

(3)

Artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 samt
artikel 11 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen för
de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan föreskriver att bidrag som beviljas för export av en produkt
som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1260/2001, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga V till förordning (EG) nr 1260/2001, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 177, 15.7.2000, s. 1.
(3) EGT L 208, 1.8.2001, s. 8.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande 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:

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

42,46

42,46
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1925/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

bilaga A till nämnda förordning eller för likställda
produkter.
(4)

I artikel 12.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs
att ett stöd skall utbetalas för gemenskapsproducerad
skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk
och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller
vissa villkor.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15
december 1997 om försäljning av smör till reducerat
pris och beviljande av stöd för grädde, smör och
koncentrerat smör som används vid framställning av
bakverk, glass och andra livsmedel (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 635/2000 (6), fastställs att
smör och grädde till reducerat pris bör göras tillgängliga
för industrier som framställer vissa produkter.

(6)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
15 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artikel 31 i denna,
och

av följande skäl:

I artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 föreskrivs att skillnaden mellan priserna i internationell
handel för de produkter som förtecknas i artikel 1 a–e
och g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag. I kommissionens
förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om
gemensamma tillämpningsföreskrifter för beviljande av
exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till
fördraget, och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1563/2001 (4), anges de produkter för vilka en bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999.

(1)

(2)

Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(3)

I artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1520/2000 föreskrivs
att när exportbidragssatsen fastställs, bör hänsyn vid
behov tas till de produktionsbidrag, stöd och andra
åtgärder med motsvarande verkan, som i enlighet med
förordningen om den gemensamma organisationen av
marknaden för produkten i fråga, är tillämpliga i alla
medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
177,
208,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter
som anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som
förtecknas i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/1999, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
2.
Det fastställs inga exportbidragssatser för de produkter
som avses i föregående punkt som inte förtecknas i bilagan till
denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
(5) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EGT L 76, 25.3.2000, s. 9.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

L 261/57
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Varuslag

Bidragssats

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG
2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

—

b) Vid export av andra varor

0,00

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med
socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller, i form av produkter som jämställs med
PG 3, smör eller grädde till reducerat pris enligt förordning (EG) nr 2571/97

20,61

b) Vid export av andra varor

50,00

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till reducerat pris,
framställda i enlighet med de villkor som fastställs i förordning (EG) nr
2571/97

65,00

b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40
viktprocent mjölkfett

157,25

c) Vid export av andra varor

150,00

29.9.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1926/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

I artikel 13.5 i förordning (EG) nr 3072/95 anges de
särskilda kriterier som skall beaktas när exportbidrag för
ris och brutet ris beräknas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven
för vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidragen för vissa produkter efter destination.

(7)

Ett särskilt bidrag bör fastställas för förpackat långkornigt ris för att tillgodose den aktuella efterfrågan på vissa
marknader.

(8)

Bidraget måste fastställas minst en gång i månaden och
får ändras under månadens lopp.

(9)

Tillämpningen av dessa bestämmelser och villkor på den
nuvarande situationen på rismarknaden och särskilt på
noteringarna eller priserna på ris och brutet ris inom
gemenskapen och på världsmarknaden medför att
bidragen bör fastställas i enlighet med bilagan till denna
förordning.

(10)

Inom ramen för förvaltningen av de volymbegränsningar
som följer av gemenskapens WTO-åtaganden är det
lämpligt att avbryta utfärdandet av licenser för export
med exportbidrag.

(11)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1667/2000 (2), särskilt artikel 13.3 andra stycket och 13.15 i
denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

(1)

Enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
när bidragen fastställs hänsyn tas dels till den aktuella
situationen och den framtida utvecklingen i fråga om
priser på och tillgång till ris och brutet ris på gemenskapsmarknaden, dels till priserna på ris och brutet ris på
världsmarknaden. Enligt samma artikel är det också
viktigt att säkerställa jämvikt och en naturlig utveckling
av priser och handel på rismarknaden och att dessutom
beakta de ekonomiska aspekterna av den planerade
exporten och behovet av att undvika störningar på
gemenskapsmarknaden liksom de begränsninger som
härrör från de avtal som slutits i överensstämmelse med
artikel 300 i fördraget.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 (3) fastställs den högsta procentandel av brutet ris som är
tillåten i ris för vilket exportbidrag fastställts samt anges
med vilken procentandel bidraget skall minskas om
proportionen brutet ris i det exporterade riset överstiger
denna högsta andel.

(3)

Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av
19 003 t ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att
tillgripa det förfarande som föreskrivs i artikel 7.4 i
kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 409/2001 (5). Detta
bör beaktas när exportbidragen fastställs.

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
193, 29.7.2000, s. 3.
154, 15.6.1976, s. 11.
117, 24.5.1995, s. 2.
60, 1.3.2001, s. 27.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95, med undantag av produkter enligt
punkt 1 c i den artikeln, och som exporteras i obearbetad form
skall fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av
exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten
19 003 t som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

29.9.2001

29.9.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 28 september 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris
och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
064
A97

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

149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
149,00
149,00
149,00
—
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
064
A97
021 och 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 och 023
R01
A97
064
021 och 023
—
—

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

186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
139,00
192,00
192,00
139,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
186,00
192,00
197,00
139,00
192,00
192,00
186,00
192,00
139,00
192,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Det förfarande som fastställs i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1162/95 skall tillämpas på licenser för vilka en ansökan lämnas in i enlighet med den förordningen för
följande kvantiteter enligt destination:
Destination R01: 4 480 t.
Totalt destinationerna R02 och R03: 3 911 t.
Destinationerna 021 och 023: 775 t.
Destination 064: 9 537 t.
Destination A97: 300 t.
Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
R01 Schweiz, Liechtenstein och kommunerna Livigno och Campione d'Italia.
R02 Marocko, Algeriet, Tunisien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, f.d. Spanska Sahara, Cypern, Jordanien, Irak, Iran, Yemen, Kuwait, Förenade
Arabemiraten, Oman, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, Eritrea, Västbanken och Gazaremsan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Norge,
Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Jugoslavien (Serbien–Montenegro), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien,
Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Kuba, Bermudas, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 utom Surinam, Guyana, Madagaskar.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1927/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det elfte delanbudsförfarandet enligt
förordning (EG) nr 690/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Med hänsyn till behovet av att på ett rimligt sätt stödja
nötköttsmarknaden bör ett högsta uppköpspris fastställas i de berörda medlemsstaterna. Eftersom marknadspriserna i de medlemsstaterna ligger på olika nivåer
bör det fastställas olika högsta uppköpspriser.

(4)

Med tanke på att stödåtgärderna är brådskande bör
denna förordning omedelbart träda i kraft.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1512/2001 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 av den 3 april 2001 om särskilda stödåtgärder för
nötköttsmarknaden (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1648/2001 (4) särskilt artikel 3.1 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 690/2001
uprättas genom kommissionens förordning (EG) nr 713/
2001 om nötköttsuppköp enligt förordning (EG) nr
690/2001 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1764/2001 (6), en förteckning över de medlemsstater i
vilka anbud får lämnas in för det elfte delanbudsförfarandet den 24 september 2001.

(2)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 690/2001 bör det
i vissa fall fastställas ett högsta uppköpspris för varje
referensklass på grundval av de anbud som lämnats in,
med beaktande av bestämmelserna i artikel 3.2 i den
förordningen.

För det elfte delanbudsförfarandet den 24 september 2001,
som inleddes enligt förordning (EG) nr 690/2001, fastställs
följande högsta uppköpspris:
— Tyskland: 151,00 euro/100 kg.
— Irland: 186,90 euro/100 kg.
— Spanien: 157,47 euro/100 kg.
— Frankrike: 209,00 euro/100 kg.
— Luxemburg: 162,00 euro/100 kg.
— Blegien: 164,70 euro/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
201, 26.7.2001, s. 1.
95, 5.4.2001, s. 8.
219, 14.8.2001, s. 21.
100, 11.4.2001, s. 3.
239, 7.9.2001, s. 13.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1928/2001
av den 28 september 2001
om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention
för det 275:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt
förordning (EEG) nr 1627/89
kraven på ett rimligt marknadsstöd samt säsongsfluktuationerna avseende slakt och priser, bör ett högsta
uppköpspris fastställas liksom de kvantiteter som kan
godkännas för intervention.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Genom artikel 1.7 i förordning (EG) nr 1209/2001
öppnas en offentlig intervention för slaktkroppar eller
halva slaktkroppar av magra nötkreatur med fastställande av bestämmelser som kompletterar de som
fastställts för intervention av andra produkter. Efter
genomgång av de anbud som lämnats in, bör denna
anbudsinfordran avbrytas.

(5)

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

(6)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1512/2001 (2), särskilt artikel 47.8 i denna, och

av följande skäl:

I kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 av den
15 mars 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för
offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/2001 (4),
fastställs normer för offentliga interventionsuppköp.
Enligt den förordningen har ett anbudsförfarande
öppnats genom artikel 1.1 i kommissionens förordning
(EEG) nr 1627/89 av den 9 juni 1989 om uppköp av
nötkött genom anbudsinfordran (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1853/2001 (6).

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 562/2000 fastställs att
ett högsta uppköpspris för kvalitet R3 skall fastställas för
varje delanbudsförfarande, med hänsyn till de anbud
som mottagits och i artikel 13.2 fastställs att det får
beslutas att anbudsinfordran inte skall fullföljas. Enligt
artikel 36 i samma förordning skall endast de anbud
antas som högst motsvarar det högsta priset, men som
inte överstiger det genomsnittliga marknadspris som
noterats i en medlemsstat eller region ökat med beloppet
i artikel 1.6 i 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 (7),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1496/2001 (8).

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För det 275:e delanbudsförfarandet som öppnas genom förordning (EEG) nr 1627/89:
a) För kategori A:
— Högsta uppköpspris fastställs till 218,00 euro/100 kg
slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar halva slaktkroppar och
framkvratsparter som tas emot fastställs till 2 894 ton.
b) För kategori C:
— Högsta uppköpspris fastställs till 223,00 euro/100 kg
slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar, halva slaktkroppar och
framkvartsparter som tas emot fastställs till 1 563 ton.

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
275:e delanbudsförfarandet, i enlighet med artikel 47.8 i
förordning (EG) nr 1254/1999, och med beaktande av

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
201, 26.7.2001, s. 1.
68, 16.3.2000, s. 22.
208, 1.8.2001, s. 14.
159, 10.6.1989, s. 36.
253, 21.9.2001, s. 19.
165, 21.6.2001, s. 15.
197, 21.7.2001, s. 3.

c) För slaktkroppar eller halva slaktkroppar av magert nötkött
som avses i artikel 1.7 i förordning (EG) nr 1209/2001,
skall anbudsförfarandet avbrytas.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 29 september 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

29.9.2001

29.9.2001
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 augusti 2001
om ändring av beslut 1999/71/EG om godtagande av åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i Bulgarien, Estland,
Lettland, Litauen och Polen och om avslutande av förfarandet utan åtgärder beträffande sådan
import med ursprung i Brasilien
[delgivet med nr K(2001) 2576]
(2001/707/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2238/2000 (2), särskilt artikel 8 i denna,
efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
A. TIDIGARE FÖRFARANDE
(1)

Genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning meddelade kommissionen
den 7 november 1997 att ett antidumpningsförfarande (3) inletts avseende import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i bland annat Lettland.

(2)

Förfarandet ledde till att antidumpningstullar infördes genom rådets förordning (EG) nr 194/1999 (4)
i januari 1999 i syfte att undanröja de skadevållande verkningarna av dumpningen.

(3)

Samtidigt godtog kommissionen även genom beslut 1999/71/EG (5) ett åtagande från bland annat ett
lettiskt företag (AS ”Bolderâja”, TARIC-tilläggsnummer 8499), och genom artikel 2.1 och 2.3 i
förordning (EG) nr 194/1999 befriades den import av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i
Lettland som exporterades till gemenskapen av det företaget från antidumpningstullen.
B. FRIVILLIGT ÅTERTAGANDE AV ETT ÅTAGANDE

AS ”Bolderâja” underrättade kommissionen om att företaget till följd av förändringar i affärsverksamheten önskade återta sitt åtagande. Namnet på detta företag bör följaktligen utgå ur förteckningen i
artikel 1.1 i beslut 1999/71/EG över företag vilkas åtaganden godtas.

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
C
L
L

56, 6.3.1996, s. 1.
257, 11.10.2000, s. 2.
336, 7.11.1997, s. 2.
22, 29.1.1999, s. 16.
22, 29.1.1999, s. 71.
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C. ÄNDRING AV BESLUT 1999/71/EG
(5)

Förteckningen i beslut 1999/71/EG över företag från vilka åtaganden godtas bör ändras i enlighet
med det ovanstående.

(6)

Samråd har skett med rådgivande kommittén om ovanstående ändring. Kommittén har inte framfört
några invändningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1.1 i beslut 1999/71/EG skall ersättas med följande:
”1.
De åtaganden som gjorts av de tillverkare som anges nedan inom ramen för antidumpningsförfarandena beträffande import till gemenskapen av hårda fiberskivor (hardboard) med ursprung i
Bulgarien, Estland, Litauen och Polen skall godtas.
Land

Företag

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Fazerles AD

8496

Bulgarien

Lessoplast AD

8497

Estland

AS Repo Vabrikud

8498

Litauen

JSC Grigiskes

8510

Polen

Alpex-Karlino SA

8511

Polen

Czarna Woda Zaklady Plyt Pilœniowych

8600

Polen

Ekoplyta SA

8513

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA, Przemysl

8545

Polen

Koniecpolskie Zaklady Plyt Pilśniowych SA

8546

Polen

Zaklady Plyt Pilśniowych SA w Krosnie Odrzanskim

8547”

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 21 augusti 2001.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

29.9.2001
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L 261/67

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 september 2001
om ändring för sjunde gången av beslut 2001/356/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och
klövsjuka i Förenade kungariket
[delgivet med nr K(2001) 2922]
(Text av betydelse för EES)

(2001/708/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom
direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11
december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3),
senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG, särskilt artikel 9 i
detta, och
av följande skäl:
Efter rapporter om utbrott av mul- och klövsjuka i
Förenade kungariket antog kommissionen beslut 2001/
356/EG (4) om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och
klövsjuka i Förenade kungariket, senast ändrat genom
beslut 2001/547/EG (5).

(1)

(2)

Sändningar av djupfryst sperma av nötkreatur kan tilllåtas om ytterligare garantier ges. Vissa andra ändringar
krävs för att ta hänsyn till djurhälsosituationen i Nordirland.

(3)

Med tanke på hur sjukdomsläget har utvecklats bör
tillämpningstiden för åtgärderna förlängas.

(4)

Situationen kommer att ses över vid Ständiga veterinärkommitténs möte den 9–10 oktober 2001 och åtgärderna kommer att anpassas där så krävs.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
395, 30.12.1989, s. 13.
125, 5.5.2001, s. 46.
195, 19.7.2001, s. 61.

Artikel 1
Beslut 2001/356/EG ändrad på följande sätt:
1. Artikel 6 skall ersättas med följande:
”Artikel 6
1.
Förenade kungariket får inte sända sperma, ägg eller
embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur
från de delar av dess territorium som anges i bilaga I till
andra delar av Förenade kungariket.
2.
Förenade kungariket får inte sända sperma, ägg eller
embryon av nötkreatur, får, getter, svin eller andra klövdjur
från de delar av dess territorium som anges i bilagorna I och
II.
3.

Förbuden i punkt 1 och 2 skall inte gälla följande:

a) Djupfryst sperma och embryon av nötkreatur som har
producerats före den 1 februari 2001.
b) Djupfryst sperma och embryon av nötkreatur som har
importerats till Förenade kungariket i enlighet med villkoren i rådets direktiv 88/407/EEG respektive 89/
556/EEG, och som ända sedan införseln i Förenade
kungariket har lagrats och transporterats avskilt från
sådan sperma och sådana embryon som inte får avsändas
i enlighet med punkterna 1 och 2.
c) Djupfryst sperma av nötkreatur som har producerats i
enlighet med direktiv 88/407/EEG efter den 30
september 2001 på villkor att
— donatortjuren inte visade några kliniska tecken på
mul- och klövsjuka den dag då sperman samlades
upp,
— donatortjuren under minst tre månader före uppsamlingen av sperma befunnit sig i ett godkänt uppsamlingscentrum för sperma, en vistelseperiod som får
omfatta den isoleringsperiod på minst 30 dagar som
skall ske i en till uppsamlingscentrumet knuten
karantänanläggning,
— inget djur har förts in under de sista 30 dagarna före
uppsamligen,
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— uppsamlingscentrumet för sperma har varit fritt från
mul- och klövsjuka under minst tre månader och att
inget fall av mul- och klövsjuka förekommit inom en
omkrets på 10 kilometer runt uppsamlingscentrumet
under 30 dagar före och efter uppsamlingen av
sperman,
— inget djur vid uppsamlingscentrumet har vaccinerats
mot mul- och klövsjuka,
— donatortjuren har uppvisat en negativ reaktion vid
prov på förekomsten av antikroppar mot mul- och
klövsjukevirus som utförts minst 21 dagar efter
uppsamlingen av den sista sperman i sändningen, det
negativa provresultatet skall föreligga innan sperman
avsänds,
— den djupfrysta sperman lagrats under en period på
minst 30 dagar mellan uppsamling och avsändning
och att inget djur i det uppsamlingscentrum där
tjuren vistats under denna period visat något tecken
på mul- och klövsjuka,
— sperman samlats upp, bearbetats och lagrats avskilt
från sperma som inte får avsändas in enlighet med
punkt 1 och 2,
— all sperma som samlats upp, bearbetats och frusits
ned i uppsamlingscentrumet avsänds från uppsamlingscentrumet på ett sådant sätt att det inte föreligger någon som helst risk för spridning av mul- och
klövsjuka till centrumet.
Innan sperman avsänds skall Förenade kungariket överlämna en förteckning till kommissionen och övriga
medlemsstater över de centra som godkänts med avseende på tillämpningen av denna punkt.
4.
Hälsointyg enligt direktiv 88/407/EEG som åtföljer
djupfryst sperma av nötkreatur som sänds från Förenade
kungariket till andra medlemsstater skall innehålla följande
text:

29.9.2001

2. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:
”1.
Förenade kungariket skall se till att fordon som
använts i de områden som avses i bilaga I och bilaga II för
transport av levande djur rengörs och desinficeras efter varje
transport, samt kunna uppvisa bevis på att så har skett.”
3. I artikel 11 skall första meningen ersättas med följande:
”De restriktioner som fastställs i artiklarna 3, 4, 5 och 8
skall inte omfatta försändelser av produkter från Förenade
kungariket som anges i artiklarna 3, 4, 5 och 8 om dessa
produkter:”
4. Artikel 12.3 skall ersättas med följande:
”3.
Medlemsstaterna skall samarbeta när det gäller
kontroll av personligt bagage hos passagerare som reser från
de delar av Förenade kungariket som anges i bilaga I och
när det gäller genomförandet av informationskampanjer för
att förhindra att produkter av animaliskt ursprung förs in
till andra medlemsstater än Förenade kungariket.”
5. I artikel 12.4 skall första meningen ersättas med följande:
”Förenade kungariket skall se till att hästdjur som sänds från
de delar av det egna territoriet som anges i bilaga I och
bilaga II till andra delar av det egna territoriet eller till en
annan medlemsstat åtföljs av ett djurhälsointyg enligt
förlaga i bilaga C i rådets direktiv 90/426/EEG.”
6. Datumet i artikel 15 skall ersättas med ”30 november
2001”.

Artikel 2

’Djupfryst sperma av nötkreatur som uppfyller villkoren
i kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars
2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och
klövsjuka i Förenade kungariket.’

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

5.
Hälsointyg enligt direktiv 89/556/EEG som åtföljer
embryon av nötkreatur som sänds från Förenade kungariket
till andra medlemsstater skall innehålla följande text:

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2001.

’Embryon av nötkreatur som uppfyller villkoren i
kommissionens beslut 2001/172/EG av den 1 mars
2001 om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och
klövsjuka i Förenade kungariket.’.”

På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

29.9.2001
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 september 2001
om ändring för sjätte gången av beslut 2001/327/EG om restriktioner när det gäller förflyttning av
djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka
[delgivet med nr K(2001) 2923]
(Text av betydelse för EES)

(2001/709/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(3)

Det förefaller därför lämpligt att giltighetstiden för åtgärderna förlängs.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

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

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrad genom
direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Den aktuella situationen när det gäller mul- och klövsjuka i vissa delar av Förenade kungariket fortsätter att
utgöra ett hot mot djurbesättningar i andra delar av
gemenskapen i samband med utsläppande på marknaden och handel med levande klövdjur.

(1)

Alla medlemsstater har infört de restriktioner för
förflyttningar av djur av mottagliga arter som fastställs i
kommissionens beslut 2001/327/EG av den 24 april
2001 om restriktioner när det gäller förflyttning av djurarter som är mottagliga för mul- och klövsjuka och om
upphävande av beslut 2001/263/EG (3), senast ändrat
genom beslut 2001/488/EG (4).

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
115, 25.4.2001, s. 12.
176, 29.6.2001, s. 75.

Artikel 1
Datumet i artikel 4 i beslut 2001/327/EG skall ersättas med
”31 december 2001”.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 28 september 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

