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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD
av den 29 november 2001
om förlängning av mandatet för Europeiska unionens övervakningsmission
(2001/845/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

c) utarbeta analytiska rapporter på grundval av erhållna
uppdrag,

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14 i detta, och

d) bidra till tidig varning till rådet och förtroendeskapande
åtgärder inom ramen för den politik syftande till att skapa
stabilitet som förs av unionen i området.

av följande skäl:
(1)

Den 22 december 2000 antog rådet gemensam åtgärd
2000/811/GUSP om Europeiska unionens övervakningsmission (1). Den gemensamma åtgärden upphör att gälla
den 31 december 2001.

(2)

Verksamheten vid Europeiska unionens övervakningsmission, nedan kallad ”EUMM”, styrs för närvarande av
den överenskommelse mellan unionen och Förbundsrepubliken Jugoslavien som godkändes genom beslut
2001/352/GUSP (2) och den överenskommelse mellan
unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
som godkändes genom beslut 2001/682/GUSP (3) samt
av samförståndsavtal och genom skriftväxling med de
övriga värdparterna i västra Balkan.

(3)

EUMM:s mandat bör förlängas.

(4)

Det är nödvändigt
säkerhet.

att

garantera

observatörernas

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
EUMM:s mandat skall förlängas.
Artikel 2
1.
Det främsta syftet med missionen skall vara att på ett
flexibelt sätt, genom insamling och analys av information i
enlighet med instruktioner från generalsekreteraren/den höge
representanten och rådet, bidra till den faktiska utformningen
av unionens politik i förhållande till västra Balkan.
2.

EUMM skall därför särskilt

a) övervaka den politiska och den säkerhetsmässiga utvecklingen inom sitt ansvarsområde,
b) ägna särskild uppmärksamhet åt gränsövervakning, frågor
angående förhållandet mellan etniska grupper i regionen
och återvändande flyktingar,
(1) EGT L 328, 23.12.2000, s. 53.
(2) EGT L 125, 5.5.2001, s. 1.
(3) EGT L 241, 11.9.2001, s. 1.

3.
Rådet får också ta initiativet till särskilda uppdrag i
samverkan med generalsekreteraren/den höge representanten
och i samråd med kommissionen.
För att fullgöra dessa uppgifter skall EUMM nära samordna sin
verksamhet med Europeiska unionens beskickningschefer och
berörda internationella organisationer i västra Balkan för att
bidra till att Europeiska unionens politik i västra Balkan blir
mer effektiv.
Artikel 3
1.
Generalsekreteraren/den höge representanten skall i nära
samordning med ordförandeskapet fastställa EUMM:s uppgifter
i överensstämmelse med den av rådet beslutade politiken avseende västra Balkan.
2.
EUMM skall genom generalsekreterarens/den höge representantens försorg rapportera till rådet hur det har fullgjort sina
uppgifter.
3.
Generalsekreteraren/den höge representanten skall se till
att EUMM fungerar på ett smidigt och rationellt sätt. Utifrån
detta perspektiv skall han regelbundet granska de funktioner
och det geografiska område som täcks av EUMM för att kunna
fortsätta att anpassa dess interna organisation till unionens
prioriteringar på västra Balkan. Han skall rapportera till rådet
senast den 30 september 2002 och föreslå rekommendationer.
Kommissionen skall delta fullt ut.
Artikel 4
EUMM skall ha följande organisationsstruktur:
a) Högkvarter bestående av en missionschef, en biträdande
missionschef, en juridisk rådgivare, en analysavdelning, en
ekonomisk och administrativ enhet, en enhet för databasförvaltning och en kommunikations- och logistikenhet.
b) Missionskontor som skall upprätthålla viktiga lokala
kontakter, ha en nära samordning med unionens beskickningschefer och berörda internationella organisationer,
rapportera om verksamheten till EUMM:s högkvarter och
stödja snabba insatser av de rörliga grupperna.
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c) Rörliga grupper som kan sättas in med kort varsel, med
uppgift att rapportera i enlighet med det mandat som avses
i artikel 2.3.
Artikel 5
1.
Missionschefen skall utses av rådet på förslag av generalsekreteraren/den höge representanten för en period på ett år
som kan förlängas tre gånger. Han skall ha överinseende över
den dagliga förvaltningen av EUMM:s verksamhet.
Biträdande missionschefen skall utses av det sittande ordförandeskapet.
2.
EUMM:s personal skall till antal och kvalifikationer motsvara de mål och den organisationsstruktur som anges i artiklarna 2 och 4.

1.12.2001
Artikel 6

1.
Det finansiella referensbeloppet för genomförande av
denna gemensamma åtgärd skall vara 6 979 000 euro.
2.
Det belopp som anges i punkt 1 skall användas för
finansiering av EUMM:s infrastruktur och löpande utgifter,
inbegripet utgifter för lokalt anställd personal.
De utgifter som finansieras genom det belopp som anges i
punkt 1 skall förvaltas i enlighet med Europeiska gemenskapens budgetregler och budgetförfaranden.
3.
Missionschefen, som skall stå under kommissionens överinseende, skall rapportera utförligt till kommissionen om den
verksamhet som han bedriver inom ramen för sitt kontrakt.
Artikel 7

3.
Den internationella personalen skall utstationeras av
medlemsstaterna för en period av minst ett år. Varje medlemsstat skall bära de kostnader som hänför sig till den personal
som skickas ut av medlemsstaten ifråga, t. ex. löner, olika
tillägg, hyres- och resekostnader till och från västra Balkan.

Villkor och närmare bestämmelser för EUMM:s verksamhet
inom dess ansvarsområde skall fastställas genom avtal som
skall ingås i enlighet med förfarandet i artikel 24 i fördraget.

4.
Stater som deltar i OSSE men som ej är medlemmar i
Europeiska unionen och som för närvarande bidrar med
personal till EUMM får fortsätta att delta. De skall anmodas att
bära kostnaderna för att sända den personal de har utsett och
bidra till EUMM:s löpande utgifter, i lämplig proportion till
deras deltagande och till deras bruttonationalinkomst.

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den
antas.

5.
Den stat eller gemenskapsinstitution som har utsett en
medlem av personalen skall vara ansvarig för alla yrkanden
beträffande utnämningen som kommer från eller som rör
personen i fråga. Den berörda staten eller gemenskapsinstitutionen skall vara ansvarig för att i förekommande fall väcka
sådan talan mot personen i varje fråga som har samband med
utnämningen.

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Officiella
tidningen.

6.
Antalet lokalanställda skall vara förenligt med den organisationsstruktur som anges i artikel 4.

Artikel 8

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2002.
Artikel 9

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2001.
På rådets vägnar
M. VANDERPOORTEN

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 29 november 2001
om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens övervakningsmission (EUMM)
(2001/846/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 23.2 i detta,
med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2001/845/GUSP
av den 29 november 2001 om förlängning av mandatet för
Europeiska unionens övervakningsmission (1), särskilt artikel 5 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom beslut 2001/285/GUSP (2) utsåg rådet den 9
april 2001 Antóin MAC UNFRAIDH till chef för EUMM.
Mandattiden löper ut den 31 december 2001.

(2)

Mandatet för chefen för EUMM bör förlängas.

Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag som det antas.
Det skall tillämpas till och med den 31 december 2002.

Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

På rådets vägnar

Antóin MAC UNFRAIDHs mandat som chef för EUMM skall
förlängas.

M. VANDERPOORTEN

(1) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.
(2) EGT L 99, 10.4.2001, s. 2.

Ordförande

L 315/4
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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2333/2001
av den 30 november 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 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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 30 november 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
063
204
999
052
628
999
052
204
999
052
204
999

85,5
166,5
66,5
106,2
136,3
142,5
139,4
141,9
159,9
150,9
60,8
69,8
65,3

052
204
464
999
052
388
524
600
999
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

61,3
36,5
164,5
87,4
47,5
63,0
50,5
57,2
54,5
33,9
88,1
83,1
117,2
80,6
104,0
71,9
119,3
115,0
102,6

0707 00 05

0709 90 70

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2334/2001
av den 30 november 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
1987/2001 (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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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,
271,
288,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
25.10.1974, s. 1.

1.12.2001
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L 315/7

BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

30,00

1006 30 92 9100

196,00

1006 30 92 9900

196,00

1006 30 94 9100

196,00

1006 30 94 9900

196,00

1006 30 96 9100

196,00

1006 30 96 9900

196,00

1006 30 98 9100

196,00

1006 30 98 9900

196,00

1006 30 65 9900

196,00

1007 00 90 9000

30,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

27,96

1102 20 10 9400

23,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

35,95

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.

L 315/8
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1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2335/2001
av den 30 november 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 2127/2001 (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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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 286, 30.10.2001, s. 20.

1.12.2001
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L 315/9

BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

L 315/10

SV
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1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/2001
av den 30 november 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 2126/2001 (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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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 286, 30.10.2001, s. 18.

1.12.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

L 315/12

SV
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1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2337/2001
av den 30 november 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 2125/2001 (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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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 286, 30.10.2001, s. 16.

1.12.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

L 315/14

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2338/2001
av den 30 november 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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

1.12.2001
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 315/15

BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

194,00

194,00

L 315/16

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2339/2001
av den 30 november 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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

1.12.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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)

194,00

Brutet ris
(1006 40)

43,00

L 315/18
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2340/2001
av den 30 november 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
2104/2001 (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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

181,
193,
161,
283,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
27.10.2001, s. 8.

1.12.2001
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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 (2)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

1001 90 99

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

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

3,64

1002 00 00

Råg

0,00

1003 00 10

Korn, för utsäde

0,00

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (4)

0,00

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

36,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (5)

36,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

0,00

(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 14 EUR/ton.
(4) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 8 EUR/ton.
(5) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 15 november 2001–29 november 2001)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley 2

125,03

119,01

117,74

91,88

202,16 (**)

192,16 (**)

150,35 (***)

26,57

18,97

12,47

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillägg för golfen (EUR/t)

—

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

28,11

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 EUR/t (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Duluth.
(***) Fob USA.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 19,56 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 30,90 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2, tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2341/2001
av den 30 november 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 december 2001.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

37,71 (2)
37,71 (2)
71,64 (4)
0,3771 (1)
37,71 (2)
0,3771 (1)
0,3771 (1)
0,3771 (1) (3)
37,71 (2)
0,3771 (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 2342/2001
av den 30 november 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 2316/2001 (2).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 2316/2001 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 2316/2001 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 313, 30.11.2001, s. 6.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

34,69
34,69
34,69
34,69

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

0,3771
37,71
37,71
37,71
0,3771

(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 2343/2001
av den 30 november 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 36,225 euro
per 100 kg nettovikt.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2344/2001
av den 30 november 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 21,821 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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 2345/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av exportbidrag för nötkött och om ändring av vissa KN-nummer på vissa
produkter som anges i första artikeln i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

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

(5)

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilaga I och
omfattas av KN-nummer 0201, visst fryst kött
förtecknat i bilagan under KN-nummer 0202, visst kött
eller vissa slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-nummer 0206 och andra beredningar eller
konserver av kött eller slaktbiprodukter förtecknade i
bilagan under KN-nummer 1602 50 10.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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), särskilt artikel 33.12 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5
februari 1979 om förfarandet för att ändra Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter (3), ändrad genom
förordning (EEG) nr 3209/89 (4), särskilt artikel 2.1 i denna,
och

av följande skäl:

(1)

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

(2)

I förordning (EEG) nr 32/82 ( ), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 744/2000 (6), förordning (EEG) nr
1964/82 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2772/2000 (8), och förordning (EEG) nr 2388/84 (9),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3661/92 (10),
fastställs villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag på vissa styckningsdelar av nötkött och vissa
konserverade nötköttsprodukter.

(3)

5

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

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(2) EGT L 201, 26.7.2001, s. 1.
(3) EGT L 34, 9.2.1979, s. 2.
(4) EGT L 312, 27.10.1989, s. 5.
(5) EGT L 4, 8.1.1982, s. 11.
(6) EGT L 89, 11.4.2000, s. 3.
(7) EGT L 212, 21.7.1982, s. 48.
(8) EGT L 321, 19.12.2000, s. 35.
(9) EGT L 221, 18.8.1984, s. 28.
(10) EGT L 370, 19.12.1992, s. 16.
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I kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1502/2001 (2),
upprättas exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter.

1.12.2001

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(11)

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

(12)

Kontrollerna av produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 bör därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel
4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars
1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter (3), ändrad genom förordning (EEG) nr
2026/83 (4).

(13)

Exportbidrag för hondjur bör variera i förhållande till
djurens ålder för att undvika oegentligheter vid export av
vissa renrasiga avelsdjur.

(14)

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

(15)

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

(16)

(17)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001
om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr
2685/87 av den 6 augusti 2001 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5),
införs vissa ändringar i nomenklaturen inom nötköttsektorn. På vissa grund av detta är det lämpligt att anpassa
förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för nötkött.

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

366, 26.12.1987, s. 1.
199, 24.7.2001, s. 13.
62, 7.3.1980, s. 5.
199, 22.7.1983, s. 12.
279, 23.10.2001, s. 1.

1.
Förteckningen över de produkter för vilka exportbidrag i
enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1254/1999
beviljas, storleken av dessa bidrag samt destinationerna fastställs i bilagan till denna förordning. Destinationerna är preciserade i bilaga II till denna förordning.
2.
Produkterna skall uppfylla de krav på kontrollmärkning
som anges i:
— Bilaga I, kapitel XI till rådets direktiv 64/433/EEG (6).
— Bilaga I, kapitel VI till rådets direktiv 94/65/EG (7).
— Bilaga B, kapitel VI till rådets direktiv 77/99/EEG (8).

Artikel 2
För att bidrag skall beviljas för varor med produktnummer
0102 90 59 9000 i exportbidragsnomenklaturen för export till
tredje land 075, som förtecknas i bilagan till denna förordning,
skall det vid fullgörandet av tullformaliteterna läggas fram ett
veterinärintyg undertecknat av en legitimerad veterinär, i
original med en kopia. Intyget skall visa att det verkligen rör sig
om kvigor som är yngre än 36 månader. Originalet skall
återställas till exportören och kopian, vars överensstämmelse
med originalet skall kontrolleras av tullmyndigheterna, skall
bifogas begäran om utbetalning av exportbidrag.

Artikel 3
I det fall som avses i artikel 6.2 tredje stycker i förordning
(EEG) nr 1964/82 skall det bidrag som gäller för produkter
med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 14,00 EUR/
100 kg.

Artikel 4
Artikel 1.1 i förordning EG) nr 1254/199 skell ersättas med
följande:
”1.
Den gemensamma organisationen av marnaden för
nötkött skall innefatta en ordning för den inre marknaden
och handel med tredje land och gälla följande produkter:
(6) EGT 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
(7) EGT L 368, 31.12.1994, s. 10.
(8) EGT L 26, 31.1.1977, s. 85.
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KN-nr

a)

b)

Varuslag

0102 90 05 till
0102 90 79

Levande nötkreatur och andra oxdjur, utom rensasifa avelsdjur

0201

Kött av nötkreaur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

0206 10 95

Njurtapp och mellangärde, färska eller kylda

0206 29 91

Njurtapp och mellangärde, frysta

0210 20

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, saltat, i saltlake, torkat eller rökt

0210 99 51

Njurtapp och mellanngärde, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

0210 99 90

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

1602 50 10

Kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, beredda eller konserverade
på annat sätt, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat; blandningar av sådant kött
eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlatkött eller slaktbiprodukter

1602 90 61

Kött, berett eller konserverat på annat sätt, innehållande kött eller slaktbiprodukter av
nötkreatur eller andra oxdjur, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat; blandningar
av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött
eller slaktbiprodukter.

0102 10

Levande nötkreatur och andra oxdjur, renrasiga avelsdjur

0206 10 91
0206 10 99

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur utom njurtapp och mellangärde, färska eller kylda ändra än sådana för tillverkning av farmaceutiska produkter

0206 21 00
ex 0206 22 00
0206 29 99

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur utom njurtapp och mellangärde, frysta andra än sådana för tillverkning av farmaceutiska produkter

0210 99 59

Ätbara slaktprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, saltade, i saltlake, torkade eller
rökta, utom njurtapp och mellangärde

ex 1502 00 90

Fetter av nötkreatur eller andra oxdjur, råa eller utsmmälta, även utpressade eller
extraherade med lösningasmedel

1602 50 31 till
1602 50 80

Kött eller slaktbiprodukter av nöttkreatur eller andra oxdjur, beredda eller konserverade
på annat sätt, utom inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter; blandningar av kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter och inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter

1602 90 69

Kött, berett eller konserverat på annat sätt, innehållande kött eller slaktbiprodukter av
nötkreatur eller andra oxdjur, utom inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat;
blandningar av kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter och
inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter”

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den 4 december 2001.
Artikel 4 skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 2001 om fastställande av exportbidrag för nötkött

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

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

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

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

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg levande vikt

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg levande vikt

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

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

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

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

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

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

0102 90 61 9000

B02
B03
039

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

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

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

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

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

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

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

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

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

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

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

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

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

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

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

97,00
56,50
33,50
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Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

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

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

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

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

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

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

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

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

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

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0202 10 00 9100

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9900

B02
B03
039

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

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

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

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50
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Destination

Måttenhet

Bidrag (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

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

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

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

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovikt
EUR/100 kg nettovikt

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

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

kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt
kg nettovikt

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

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg nettovikt

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02
B03
039

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

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9125 ( )

A00

EUR/100 kg nettovikt

88,50

1602 50 39 9325 ( )

A00

EUR/100 kg nettovikt

79,00

1602 50 39 9425 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 39 9525 (5)

A00

EUR/100 kg nettovikt

30,00

1602 50 80 9535 (8)

A00

EUR/100 kg nettovikt

17,50

5
5

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

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
B02: B08 och B09
B03: Ceuta, Melilla, Island, Norge, Färöarna, Andorra, Gibraltar, Heliga Stolen, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina,
Jugoslavien (Serbien–Montenegro), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, kommunerna Livigno och
Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, Cypern, Magasin och skeppsfurnering (destinationer som avses i
artiklarna 36 och 45, och i förekommande fall i artikel 44, i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 i
dess ändrade lydelse)
B08: Malta, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldova, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien,
Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gazaremsan, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade
Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina,
Nordkorea, Hong Kong
B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea,
Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken,
Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo,
Rwanda, Burundi, St. Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda,
Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, Brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius,
Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2346/2001
av den 30 november 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 december 2001.
(5) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EGT L 76, 25.3.2000, s. 9.

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

L 315/37

L 315/38

SV
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 2001 om ändring 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

Varuslag

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Bidragssats

—
10,00

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

31,18

b) Vid export av andra varor

60,00

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

75,00

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

167,25

c) Vid export av andra varor

160,00

1.12.2001

SV
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L 315/39

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2347/2001
av den 30 november 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 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

L 315/40
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 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

37,71

37,71

1.12.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2348/2001
av den 30 november 2001
om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein
och kaseinater av skummjölk
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 15 i denna,
och
av följande skäl:
I artikel 2.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/
90 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/
2001 (4), fastställs stödet för skummjölk som bearbetats
till kasein eller kaseinater. Med tanke på utvecklingen på
marknaden för dessa produkter och för skummjölkspulver bör stödet minskas.

(1)

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte avgivit något ytttrande inom den tid som dess
ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 2921/90 skall beloppet ”3,80
euro” ersättas med ”3,20 euro”.
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 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
279,
180,

26.6.1999, s. 48.
29.7.2000, s. 10.
11.10.1990, s. 22.
3.7.2001, s. 20.

L 315/42

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2349/2001
av den 30 november 2001
om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Island vilka framställs genom
bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG) nr 3448/93
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt
artikel 7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 1999/492/EG av den 21 juni
1999 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å
andra sidan, om protokoll nr 2 till avtalet mellan europeiska
ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (3), särskilt
artikel 2 i detta, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 19993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001 (5), kodiferas bestämmelserna för
förvaltning av tullkvoter som skall utnyttjas i kronologisk ordning med hänsyn till den dag deklarationen om
varornas övergång till fri omsättning tas emot.

(1)

Det är lämpligt att för år 2002 öppna den tullkvot som
fastställs i punkt III.3 i avtalet i form av skriftväxling
mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Repu-

(2)

bliken Island, å andra sidan, om protokoll nr 2 till
avtalet mellan Europeiske ekonomiska gemenskapen och
Republiken Island.
(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handeln med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Under perioden 1 januari−31 december 2002 skall den tull
som anges i bilagan till denna förordning tillämpas på de varor
med ursprung i Island som anges i samma bilaga inom ramen
för den årliga kvot som där fastställs.
Artikel 2
Den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1 skall förvaltas av
kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel
308a−308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i den sjunde dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

318,
298,
192,
253,
141,

20.12.1993, s. 18.
25.11.2000, s. 5.
24.7.1999, s. 47.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.

1.12.2001
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BILAGA
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

09.0799

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Sockerkonfektyrer
(inbegripet
vit
choklad), inte innehållande kakao,
enligt KN-nummer 1704 90

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao, enligt KNnummer 1806 32 och 1806 90

1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99

Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och
rån (wafers)

Kvot

500
ton

Tillämplig tullsats

50 % av den tullsats som
gäller för tredje land (1)
dock högst EUR 35,15/
100 kg

(1) Tullsatsen för tredje land utgörs av värdetullen plus, i tillämpliga fall, den jordbruksrelaterade delen. När en högsta sats fastsställs i
Gemensamma tulltaxan får inte tullen överstiga denna sats.

L 315/44

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2350/2001
av den 30 november 2001
om öppnande av en tullkvot för import av vissa varor med ursprung i Norge vilka framställs
genom bearbetning av jordbruksprodukter som avses i bilagan till rådets förordning (EG)
nr 3448/93
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt
artikel 7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 96/753/EG av den 6 december
1996 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Konungariket Norge
å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (3), särskilt
artikel 2 i detta, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/2001 (5), kodifieras bestämmelserna
för förvaltningen av tullkvoter som skall tilldelas i
kronologisk ordning med hänsyn till den dag deklarationen om varornas övergång till fri omsättning tas
emot.

(1)

Det är lämpligt att för år 2002 öppna den tullkvot som
fastställs i punkt IV.2 i avtalet i form av skriftväxling
mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och

(2)

Konungariket Norge å andra sidan, om anpassning av
protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Konungariket Norge.
(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för övergripande frågor rörande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Under perioden 1 januari–31 december år 2002 skall den tull
som anges i bilagan till denna förordning tillämpas på de varor
med ursprung i Norge som anges i samma bilaga inom ramen
för den årliga tullkvot som där fastställs.
Artikel 2
Den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1 skall förvaltas av
kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel
308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

318,
298,
345,
253,
141,

20.12.1993, s. 18.
25.11.2000, s. 5.
31.12.1996, s. 78.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
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BILAGA
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvot

Tillämplig tullkvot

09.0764

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao med undantag av
kakaopulver med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel som omfattas av
KN-nummer 1806 10

5 500 ton

35,15 euro/100 kg

L 315/46
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2351/2001
av den 30 november 2001
om ändring av förordning (EG) nr 896/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 404/93 när det gäller importsystemet för bananer i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

liga tulldokument tas bort eftersom man får förmoda att
importlicens krävs för importen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

Dessutom bör den engelska versionen av den ovannämnda förordning i vissa stycken rättas.

med beaktande av rådets förordning (EEG)
13 februari 1993 om den gemensamma
marknaden för bananer (1), senast ändrad
(EG) nr 216/2001 (2), särskilt artikel 20 i

(5)

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

nr 404/93 av den
organisationen av
genom förordning
denna, och

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 896/
2001 (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1613/
2001 (4), fastställs tillämpningsföreskrifter till förordning
(EEG) nr 404/93 som gäller från och med den 1 juli
2001 för förvaltning av de importtullkvoter som föreskrivs i artikel 18.1 i den förordningen.

(1)

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 896/2001 finns det, när
det gäller fastställande av referenskvantitet inom A/Btullkvoten för traditionella aktörer, hänvisningar till vissa
bestämmelser i ursprungsversionen av förordning (EEG)
nr 404/93 som gällde 1 juli 1993−31december 1998.
För att underlätta förståelsen av hänvisningarna till en
lagstiftning som sedan dess har ändrats bör på begäran
vissa punkter förtydligas och tillämpningen av bestämmelsen förklaras. Förtydligandet av artikel 4.1 ändrar
dock på intet sätt metoden för fastställande av
referenskvantiteten för de traditionella aktörer som
verkar inom A/B-tullkvoten.

(2)

I artikel 7.2 i förordning (EG) nr 896/2001 fastställs
vilka underlag som den icke traditionelle aktören skall
skicka in till den behöriga myndigheten för sin registrering. Denna regel bör rent tekniskt anpassas till importbevisen genom att uppgiften om uppvisande av tillämp-

(3)

Artikel 1
Förordning (EG) nr 896/2001 ändras på följande sätt:
1. I artikel 4.1 skall följande stycke läggas till efter första
stycket:
”För tillämpning av föregående stycke skall de behöriga
myndigheterna endast beakta den primärimport som har
genomförts under referensperioden, på grundval av de referenskvantiteter som uppstått genom saluföring av bananer
från tredje land och/eller icke-traditionella AVS-bananer.”
2. Artikel 7.2 i skall ersättas med följande:
”b) Bevis på att bananer har importerats, genom uppvisande
av importlicens som har utnyttjats.”
Artikel 2
Gäller endast den engelska språkversionen.
Artikel 3
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 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

47, 25.2.1993, s. 1.
31, 2.2.2001, s. 2.
126, 8.5.2001, s. 6.
214, 8.8.2001, s. 19.

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 315/47

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2352/2001
av den 30 november 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1608/2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på
slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för vin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

På vissa områden, särskilt när det gäller beteckningar,
benämningar, presentation och skydd av vissa produkter
inom vinsektorn, har antagandet av tillämpningsföreskrifter gått långsammare än på andra områden,
beroende på att de frågor som rådet behandlar i detta
avsnitt är komplicerade och känsliga, och att de bestämmelser som antas får direkta återverkningar för aktörerna i gemenskapen och i tredje land. Det är därför
lämpligt att föreskriva ytterligare en övergångsperiod på
detta område, så att bestämmelserna slutgiltigt kan
antas.

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2826/2000 (2), särskilt artikel 80 i denna, och
av följande skäl:
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000
om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG)
nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för vin (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1942/2001 (4), skall tillämpningen av vissa
bestämmelser i rådets förordningar som upphävs genom
artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 förlängas till
och med den 30 november 2001, i väntan på att
genomförandebestämmelserna i den förordningen slutgiltigt skall utformas och antas. Antagandet av dessa
tillämpningsföreskrifter kommer inte att helt ha avslutats
den 30 november 2001. Det är därför lämpligt att under
en kort period tillåta fortsatt tillämpning av vissa
bestämmelser i rådets förordningar som upphävs genom
artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999.

(1)

Denna extra övergångsperiod medför inte någon risk för
ändring av det datum som rådet föreskrivit för genomförandet av huvuddelen av reformen av den gemensamma
organisationen av marknaden för vin, eftersom huvuddelarna av de ämnesområden som omfattas av dessa
förordningar regleras genom förordning (EG) nr 1493/
1999 eller genom redan antagna tillämpningsförordningar.

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1608/2000 ändras på följande sätt:
1. I artikel 1 skall datumet ”den 30 november 2001” ersättas
med datumet ”den 28 februari 2002”.
2. I artikel 3 skall datumet ”den 30 november 2001” ersättas
med datumet ”den 28 februari 2002”.
3. I del B bilagan skall datumet ”den 30 november 2001”
ersättas med datumet ”den 28 februari 2002”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

179,
328,
185,
263,

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
25.7.2000, s. 24.
3.10.2001, s. 25.

L 315/48

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2353/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och
koncentrerat smör för den 87: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 87: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 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

1.12.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 315/49

BILAGA
till kommissionens förordning av den 30 november 2001 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och
högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 87: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

—

81

Smör < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Grädde

—

—

36

34

Smör

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör
≥ 82 %

Förädlingssäkerhet

Högsta
stödbelopp

Förädlingssäkerhet

B

Koncentrerat smör

Koncentrerat smör
Grädde

L 315/50

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2354/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta priset för uppköp av smör för den 40: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 40: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 27
november 2001 skall det högsta uppköpspriset fastställas till
295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 315/51

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2355/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 259: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 259: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 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 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.

L 315/52

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2356/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

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

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

(4)

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

av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2007/
2001 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 23 till och med den 29 november 2001
fastställas till 192,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.

1.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 315/53

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2357/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2008/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

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

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2008/
2001 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i
Europa, skall på grundval av anbud som lämnats in från och
med den 23 till och med den 29 november 2001 fastställas till
216,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses
i förordning (EG) nr 2008/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 15.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.

L 315/54

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

1.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2358/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 2009/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

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

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2009/
2001 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 23 till
och med den 29 november 2001, fastställas till 196,00 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2009/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 17.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2359/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

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

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

(4)

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

av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 2010/
2001 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 23 till och med den 29 november 2001
fastställas till 290,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 19.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2360/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat
långkornigt ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2011/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 särskilt
beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare
vars anbud är lika med eller lägre än maximisubventionen.

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 10.1 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2011/
2001 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av en maximisubvention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En maximisubvention för leverans av från ytterskalet befriat
långkornigt ris under KN-nummer 1006 20 98 till Réunion
skall på grundval av de anbud som lämnats från och med den
26 till och med den 29 november 2001 fastställas till 290,00
euro/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 2011/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329,
271,
261,
167,
272,

30.12.1995,
12.10.2001,
7.9.1989, s.
2.7.1999, s.
13.10.2001,

s. 18.
s. 5.
8.
19.
s. 21.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2361/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av högsta uppköpspris för nötkött för det femtonde delanbudsförfarandet enligt
förordning (EG) nr 690/2001 och om undantag från den förordningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

rande av högsta inköpspris. Leveranserna riskerar att bli
kraftigt försenade under juldagerna. De kvantiteter som
tilldelas för det sextonde delanbudsförfarandet den 10
december 2001 bör därför kunna levereras fram till och
med den 10 januari 2002.

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), särskilt artikel 38.2 i denna,

(5)

Med tanke på att stödåtgärderna är brådskande 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 kommissionens förordning (EG) nr 690/
2001 av den 3 april 2001 om särskilda stödåtgärder för
nötköttsmarknaden (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2155/2001 (4) särskilt artikel 3.1 i denna, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

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
2288/2001 (6), en förteckning över de medlemsstater i
vilka anbud får lämnas in för det femtonde delanbudsförfarandet den 26 november 2001.

(1)

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.

(2)

Artikel 1
För det femtonde delanbudsförfarandet den 26 november
2001, som inleddes enligt förordning (EG) nr 690/2001, fastställs följande högsta uppköpspris:
— Tyskland: 154,50 euro/100 kg.
— Irland: 185,70 euro/100 kg.
— Spanien: 155,85 euro/100 kg.
— Frankrike: 209,50 euro/100 kg.
— Luxemburg: 165,00 euro/100 kg.
— Belgien: 161,70 euro/100 kg,
— Portugal: 158,00 euro/100 kg.

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

(3)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 690/2001 skall
den tilldelade kvantiteten för varje enskilt anbud levereras inom 17 kalender dagar efter dagen för offentliggö-

(4)

(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.
289, 6.11.2001, s. 4.
100, 11.4.2001, s. 3.
307, 24.11.2001, s. 12.

Artikel 2
Utan hinder av artikel 4.2 i förordning (EG) nr 690/2001 får de
kvantitet som tilldelats för det trettonde delanbudsförfarandet
den 10 januari 2001 levereras fram till och med den 10
december 2002.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

1.12.2001

1.12.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2362/2001
av den 30 november 2001
om fastställande av högsta uppköpspris och de kvantiteter nötkött som köps upp för intervention
för det 279:e delanbudsförfarandet inom ramen för de allmänna interventionsåtgärderna enligt
förordning (EEG) nr 1627/89
tionerna 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,

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 2287/2001 (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 1922/2001 (8).

(2)

Efter genomgång av de anbud som lämnats in för det
279:e delanbudsförfarandet, i enlighet med artikel 47.8 i
förordning (EG) nr 1254/1999, och med beaktande av
kraven på ett rimligt marknadsstöd samt säsongsfluktua-

(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.
307, 24.11.2001, s. 10.
165, 21.6.2001, s. 15.
261, 29.9.2001, s. 52.

(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.

(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.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För det 279:e delanbudsförfarandet som öppnas genom förordning (EEG) nr 1627/89:
a) För kategori A:
— Högsta uppköpspris fastställs till 214,00 euro/100 kg
slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar halva slaktkroppar och
framkvratsparter som tas emot fastställs till 735 ton.
b) För kategori C:
— Högsta uppköpspris fastställs till 218,00 euro/100 kg
slaktkroppar eller halva slaktkroppar av kvalitet R3.
— Högsta kvantitet slaktkroppar, halva slaktkroppar och
framkvartsparter som tas emot fastställs till 1 510 ton.
c) För de slaktkroppar eller halva slaktkroppar av magra
nötkreatur som avses i artikel 1.7 i förordning (EG) nr
1209/2001:
— Högsta uppköpspris fastställs till 360,00 euro/100 kg
slagtkroppar eller halva slaktkroppar.
— Högsta kvantitet slaktkroppar och halva slaktkroppar
fastställs till 20 ton.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

1.12.2001

1.12.2001
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 november 2001
om ändring för tredje gången av beslut 2000/721/EG för att ändra vaccinationsprogrammet för
aviär influensa i Italien och gällande handelsrestriktioner för färskt kött från vaccinerade kalkoner
[delgivet med nr K(2001) 3815]
(Text av betydelse för EES)

(2001/847/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(2)

Genom beslut 2000/785/EG (6) och 2001/627/EG (7)
gjordes vissa ändringar i vaccinationsprogrammet och
transportrestriktionerna vid handel inom gemenskapen.

(3)

De italienska myndigheterna meddelar att situationen
när det gäller aviär influensa har förbättrats och begär
ytterligare ändringar av det godkända vaccinationsprogrammet och de gällande handelsrestriktionerna. De
kontrollåtgärder som för närvarande tillämpas bör även
omfatta användningen av ett nyligen framtaget iIFA-test
som gör det möjligt att skilja mellan djur som vaccinerats med stammen H7N3 och djur som smittats med
naturligt förekommande H7N1-stammar.

(4)

Det nyligen framtagna iIFA-testets egenskaper har utvärderats av en grupp experter från medlemsstaterna och
gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa
och testet ansågs vara en användbar metod för att skilja
mellan vaccinerade och infekterade kalkonflockar.

(5)

Eftersom sjukdomssituationen har förbättrats är det
lämpligt att ändra vaccinationsprogrammet och de
gällande handelsrestriktionerna för färskt kött från vaccinerade kalkoner.

(6)

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

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
rådets direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.4 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 9.4 i
detta,
med beaktande av rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj
1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
aviär influensa (4), särskilt artikel 16 a i detta, och
av följande skäl:
Kommissionen antog den 7 november 2000 beslut
2000/721/EG om införande av vaccination för att
komplettera åtgärderna för att bekämpa aviär influensa i
Italien och om särskilda åtgärder för kontroll av transport (5).

(1)

(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.
167, 22.6.1992, s. 1.
291, 18.11.2000, s. 33.

(6) EGT L 311, 12.12.2000, s. 49.
(7) EGT L 217, 11.8.2001, s. 16.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2000/721/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.2 och 1.3 skall utgå.
2. Artikel 1.4 skall ersättas med följande:
”Användning av det iIFA-test som Italien lagt fram och de
begärda ändringarna av vaccinationsprogrammet godkänns
härmed.”
3. I artikel 5 skall punkt 1 bli punkt 1 a och följande punkt
skall läggas till som punkt 1 b:
”1. b) Genom undantag från punkt 1 a får färskt kött från
kalkoner som vaccinerats mot aviär influensa inte
märkas i enlighet med artikel 5 i rådets direktiv
91/494/EEG (1), men får skickas till andra medlemsstater under förutsättning att köttet kommer från
slaktade kalkonflockar som
i) regelbundet har kontrollerats och testats med
negativt resultat med avseende på aviär influensa
enligt det godkända vaccinationsprogrammet.
Indikatordjur skall undersökas särskilt noggrant.
Vid testning av
— vaccinerade djur skall iIFA-testet användas,
— indikatordjur skall antingen hemagglutinationinhibitionstestet (HI) eller iIFA-testet
användas,
ii) 48 timmar före lastning har genomgått klinisk
kontroll av en officiell veterinär. Indikatordjur
skall undersökas särskilt noggrant.
iii) har genomgått serologiska test med negativt
resultat vid det nationella laboratoriet för aviär
influensa med användning av de provtagningsoch testförfaranden som anges i bilaga III till
detta beslut,

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 35.

1.12.2001

iv) direkt skickas till ett slakteri som den behöriga
myndigheten utsett och omedelbart slaktas efter
ankomst. Djuren skall hållas åtskilda från andra
besättningar som inte uppfyller dessa krav.
Färskt kalkonkött skall åtföljas av det hälsointyg som
anges i bilaga VI till direktiv 71/118/EEG (*) och
under punkt IV a i intyget skall följande försäkran
lämnas av den officielle veterinären:
’Det ovan beskrivna kalkonköttet överensstämmer
med kraven i beslut 2000/721/EG, i dess ändrade
lydelse enligt beslut 2001/847/EG.’
(*) EGT L 55, 8.3.1971, s. 23.”
4. Bilagan till detta beslut skall läggas till som bilaga III till
beslut 2000/721/EG.
Artikel 2
Medlemsstaternas skall anpassa sina handelsåtgärder så att de
blir förenliga med detta beslut.
De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 december
2001.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

1.12.2001
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BILAGA
”BILAGA III
PROVTAGNINGS- OCH TESTFÖRFARANDE
1. Inledning och allmän användning
Det framtagna iIFA-testet (indirect Immunofluorescence Assay) skall användas för att skilja mellan fjäderfä som
vaccinerats med en H7N3 inaktiverad vaccinstam mot aviär influensa och fjäderfä som infekterats av naturligt
förekommande H7N1-stammar.
2. Användning av provet för att sända färskt kalkonkött från skyddszonen i Italien till andra medlemsstater
Kött från kalkonflockar som vaccinerats mot aviär influensa får sändas till andra medlemsstater, under förutsättning att
den officielle veterinären tar blodprov
— från varje grupp av kalkoner som skall slaktas och som hålls i samma byggnad på anläggningen i fråga,
— senast 48 timmar innan djuren skickas till slakteriet,
— från minst 10 vaccinerade djur som väljs ut slumpvis från varje grupp.”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 november 2001
om ändring för tredje gången av beslut 2001/740/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och
klövsjuka i Förenade kungariket
[delgivet med nr K(2001) 3816]
(Text av betydelse för EES)

(2001/848/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

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:
(1)

I kommissionens beslut 2001/740/EG (4), senast ändrat
genom beslut 2001/789/EG (5), fastställs vissa skyddsåtgärder beträffande mul- och klövsjuka i Förenade kungariket.

(2)

Vissa län (counties) i Storbritannien som förtecknas i
bilaga III har inte haft något utbrott av mul- och klövsjuka under epidemin och vissa län har varit fria från
sjukdomen i mer än tre månader. Det förefaller därför
lämpligt att ytterligare utvidga det område från vilket
vissa typer av kött får avsändas, samt att förutom griskött låta tillståndet omfatta även kött av andra husdjur
samt kött av vilt och hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka.

(3)

Vissa mindre rättningar bör göras för tydlighetens skull.

(4)

Situationen kommer att ses över vid Ständiga veterinärkommitténs möte den 4–5 december 2001 och åtgärderna kommer att anpassas om 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.
277, 20.12.2001, s. 30.
295, 13.11.2001, s. 25.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kommissionens beslut 2001/740/EG ändras på följande sätt:
1. Artikel 2.2 e femte strecksatsen skall ersättas med följande:
”— Efter det att djuren nedlagts skall slaktkropparna ha
behandlats i enlighet med bilaga I kapitel III till direktiv
92/45/EEG och ha transporterats för nedkylning till en
anläggning, antingen en uppsamlingscentral för vilt
eller en godkänd bearbetningsanläggning.”
2. Artikel 13.1 a skall ersättas med följande:
”a) Levande djur av arter som är mottagliga för mul- och
klövsjuka får endast transporteras om de behöriga
myndigheterna på avsändningsorten har gett sitt tillstånd och myndigheterna skall se till att de centrala
behöriga veterinärmyndigheterna i Förenade kungariket
underrättas om transporten och om införselställe minst
tre arbetsdagar i förväg.”
3. Artikel 10.2 skall utgå.
4. Den 31 december 2001 i artikel 16 skall ersättas med ”den
31 januari 2002”.
5. Bilaga III skall ersättas med bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA III

Group

ADNS

Scottish
Islands

82

Administrative Unit

GIS

Shetland Islands

B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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Group

ADNS

96

97

Administrative Unit

GIS

Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire

1.12.2001
B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139
City of Peterborough

06

48

Cheshire consisting of
Halton

54

Cheshire County 140
Warrington
07

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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ADNS

09

Administrative Unit

GIS

L 315/67
B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

Dorset County 143

+

+

+

+

–

Bournemouth

40

+

+

+

+

+

Poole

62

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Derbyshire consisting of
City of Derby

44

Derbyshire County 142
11

13

Dorset consisting of

Essex consisting of
Southend-on-Sea

67

Essex County 146
Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167

18

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

22

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

–

Blackpool

39

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Leicestershire consisting of
City of Leicester

46

Rutland

65

Leicestershire County 152
24

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28
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Group

ADNS

26

Administrative Unit

GIS

East London

1.12.2001
B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Greater London Authority 168
27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+

+

+

+

71

+

+

+

+

+

Shropshire County 159

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

50

Staffordshire County 161
38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172

40

Surrey
Surrey County 163

41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164
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Group

ADNS

44

45

Administrative Unit
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GIS

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

Oldham District

18

Rochdale District

19

Bury District

5

Bolton District

3

Salford District

21

Trafford District

31

Manchester District

15

Stockport District

27

Wigan District

34

Wiltshire consisting of
Swindon

B

S/G

P

FG

WG

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

70

Wiltshire County 166
46

47

49

50

51

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6

York

78

+

+

+

+

–

Selby District 177

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61
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Group

ADNS

Wales

53

55

56

Administrative Unit

1.12.2001

GIS

B

S/G

P

FG

WG

Conwy 103

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

Sir Gaerfyrddin-Carmarthen- 110
shire

+

+

+

+

–

Sir Ceredigion-Ceredigion 118

+

+

+

+

–

Sir Benfro-Pembrokeshire 119

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

99

+

+

+

+

–

Caerdydd-Cardiff 117

+

+

+

+

–

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

–

97

+

+

+

+

–

Castell-Nedd Port Talbot- 102
Neath Port Talbot

+

+

+

+

–

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

–

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

58

59

Mid Glamorgan consisting of

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

ADNS
GIS
B
S/G
P
FG
WG

=
=
=
=
=
=
=

Gwent consisting of

System för anmälan av djursjukdomar (kod) (beslut 2000/807/EG)
Administrativ enhet (kod)
Nötkött
Får- och getkött
Griskött
Hägnat vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka
Vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 november 2001
om ändring av kommissionens beslut 98/371/EG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import
av färskt kött från vissa europeiska länder i fråga om vissa aspekter när det gäller Polen
[delgivet med nr K(2001) 3818]
(Text av betydelse för EES)

(2001/849/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(6)

Således bör Polen tillåtas att exportera svinkött till
gemenskapen på vissa villkor som avser användandet av
matavfall som svinfoder. De polska myndigheterna har
åtagit sig att för exporten av griskött upprätta en
förteckning över de svinanläggningar som regelbundet
övervakas av veterinär och där det kontrolleras att
matavfall inte används som svinfoder.

(7)

Beslut 98/371/EG bör ändras i enlighet med detta.

(8)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12
december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och
getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (1), senast ändrat
genom direktiv 97/79/EG (2), särskilt artiklarna 14, 15 och 16 i
detta, och
av följande skäl:
Bestämmelser om djurhälsovillkor och utfärdande av
veterinärintyg för import av färskt kött från vissa europeiska länder fastställs i kommissionens beslut 98/
371/EG (3), senast ändrat genom beslut 2001/774/EG (4).

(1)

Import av färskt kött av tamsvin avsett som livsmedel
har av hygienskäl inte varit tillåtet, särskilt på grund av
klassisk svinpest.

(2)

De polska myndigheterna har ansökt om godkännande
för export av svinkött till gemenskapen och har bifogat
uppgifter om hälsoläget för svinen i Polen och bekämpningen av klassisk svinpest.

(3)

(4)

I maj 2001 besökte kommissionens tjänstemän Polen
för att bedöma djurhälsoläget, särskilt i fråga om klassisk
svinpest.

(5)

Rapporten från besöket och ytterligare uppgifter från de
polska myndigheterna visar att hälsoläget för svinen i
Polen är tillfredsställande i fråga om klassisk svinpest.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

302, 31.12.1972, s. 28.
24, 30.1.1998, s. 31.
170, 16.6.1998, s. 16.
291, 8.11.2001, s. 48.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 98/371/EG ändras på följande sätt:
a) Bilaga II skall ersättas med bilaga I till det här beslutet.
b) Bilaga IV skall ersättas med bilaga II till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 30 november 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
”BILAGA II
DJURHÄLSOINTYG SOM KRÄVS FÖR CERTIFIERING AV FÄRSKT KÖTT
Färskt kött avsett som livsmedel
Land

Kod

Nötkött
IF (1)

TG (2)

Griskött
IF (1)

Får/Getkött

TG (2)

IF (1)

TG (2)

Kött av hovdjur
IF (1)

TG (2)

Färskt kött
avsett som annat
än livsmedel

Albanien

AL

—

—

—

—

—

—

Bosnien-Herzegovina

BA

—

—

—

—

—

—

Bulgarien

BG

—

—

—

D

—

E

BG-1

A

—

C

D

—

E

BG-2

—

—

—

D

—

E

Vitryssland

BY

—

—

—

—

—

E

Tjeckien

CZ

A

B

C

D

—

E

CZ-1

A

B

C

D

—

E

CZ-2

A

B

C

D

—

E

Estland

EE

—

—

—

—

—

E

Federala Republiken Jugoslavien

FY

—

—

—

D

—

E

FY-1

A

—

C

D

—

E

FY-2

—

—

—

D

—

E

Kroatien

HR

A

—

C

D

—

E

Ungern

HU

A

B

C

D

—

E

Litauen

LT

A

—

C

D

—

E

Lettland

LV

—

—

—

—

—

E

F.D. Jugoslaviska Republiken
Makedonien (3)

MK

—

—

C

D

—

E

Polen

PL

A

B

C

D

—

E

Rumänien

RO

A

—

C

D

—

E

Ryssland

RU

—

—

—

—

—

E

Slovenien

SI

A

—

C

D

—

E

Slovakien

SK

A

—

C

D

—

E

A

(1) IF: Intygsförlaga som skall fyllas i. Bokstäverna (A, B, C, D …) i tabellen avser de förlagor till djurshälsointyg som beskrivs i bilaga III till beslut 98/371/EG, som skall
användas för varje produkt och ursprung i enlighet med artikel 2 i detta beslut. Ett tankstreck ”–” betyder att import ej är tillåten.
(2) TG: Tilläggsgarantier. Bokstäverna (a, b, c, d …) i tabellen avser de tilläggsgarantier som skall ges av exportlandet enligt beskrivningen i bilaga IV. Dessa tilläggsgarantier
måste av exportlandet föras in i avsnitt V i varje intygsförlaga som fastställs i bilaga III.
(3) Tillfällig kod som inte påverkar landets slutliga beteckning som skall tilldelas efter det att de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.
Obs!: Importen av färskt kött för livsmedelsbruk bör endast tillåtas under förutsättning att det exporterande tredje landets program för krontroll av restsubstanser har godkänts
av Europeiska kommissionen.”
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BILAGA II
”BILAGA IV
TILLÄGGSGARANTIER FRÅN EXPORTLANDET NÄR SÅ KRÄVA I BILAGA II MED TILLÄMPNING AV
ARTIKEL 2.2
a: I egenskap av officiell veterinär intygar jag härmed att det ovan beskrivna färska köttet kommer från svin från
anläggningar som garanterar att svinen inte utfodras med matavfall (1), omfattas av officiella kontroller och återfinns i
den behöriga myndighetens förteckning för export av griskött till Europeiska unionen.”

(1) Matavfall: allt avfall från mat som varit avsedd att användas som livsmedel från restauranger, cateringföretag eller kök, inbegripet
industrikök eller kök i svinfarmarens privata hushåll.

L 315/73

L 315/74
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RÄTTELSER
Rättelse till Europeiska centralbankens riktlinje av den 13 september 2001 om antagande av vissa bestämmelser
avseende förhandstilldelning av eurosedlar utanför euroområdet (ECB/2001/8)
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 257, 26 september 2001, s. 6)
På sidan 7, artikel 1 första strecksatsen skall det
i stället för: ”kreditinstitut: institut enligt definitionen i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av
den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(1), ändrat genom direktiv
2000/28/EG(2),”
vara:

”kreditinstitut: institut enligt definitionen i artikel 1.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG
av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(1), ändrat genom direktiv
2000/28/EG(2),”
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