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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2382/2001
av den 4 december 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

villkor som fastställs i de grundläggande rättsakterna om
samarbete och i enlighet med de relevanta förfarandena
för beviljande, i undantagsfall och med angivande av
giltiga skäl, beslutas att medborgare i tredje land tillåts
delta i anbudstävlan om kontrakt som finansieras av
gemenskapen. Förordning (EG) nr 1267/1999 är en
sådan grundläggande rättsakt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3),

(6)

I detta avseende kan vissa bestämmelser som tillämpas
inom ramen för Phare-programmet som inrättades
genom rådets förordning (EEG) nr 3906/89 (6) av den 18
december 1989 om ekonomiskt stöd till vissa länder i
centrala och östra Europa utgöra mönster.

(7)

Det är nödvändigt att precisera definitionen av stödberättigande utgifter för att ISPA-åtgärder skall kunnas
finansieras från andra externa stödkällor.

(8)

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1267/1999 bör för
övrigt anpassas för att hänsyn skall kunna tas till rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(9)

För antagandet av denna förordning innehåller fördraget
inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

efter att ha hört Regionkommittén, och
av följande skäl:
(1)

De första åtgärderna som beviljades gemenskapsstöd
inom ramen för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) som upprättades genom förordning
(EG) nr 1267/1999 (4) bedömdes och godkändes av
kommissionen från och med år 2000.

(2)

Mot bakgrund av de erfarenheter som har gjorts vid
bedömning och godkännande av åtgärder som skall
finansieras i enlighet med ISPA bör vissa bestämmelser i
förordning (EG) nr 1267/1999 ändras.

(3)

Medfinansiering av åtgärder, särskilt med internationella
finansinstitut, och användning av privat finansiering är
viktiga förutsättningar för att ISPA skall fungera. I vissa
fall är tillgång till annan finansiering än gemenskapsstöd
nödvändig för att mottagarländerna skall kunna säkerställa en medfinansiering av åtgärder som till fullo
uppfyller villkoren för att beviljas stöd från ISPA och
som motsvarar ISPA:s mål.

(4)

(5)

För att möjliggöra eller underlätta medfinansiering tillsammans med internationella finansinstitut och/eller
privata finansieringskällor bör det finnas möjlighet att
medge undantag, efter bedömning i varje enskilt fall, för
bestämmelserna om deltagande i anbudsinfordringar och
kontrakt som medfinansieras inom ramen för ISPA.
Enligt artikel 114.2 i budgetförordningen av den 21
december 1977 för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (5) kan det, på grundval av de särskilda

(1) EGT C 180 E, 26.6.2001, s. 197.
(2) Yttrandet avgivet den 20 september 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) EGT C 221, 7.8.2001, s. 166.
4
( ) EGT L 161, 26.6.1999, s. 73.
(5) EGT 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326,
18.12.1999, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1267/1999 ändras på följande sätt:
1. Följande artikel skall införas:
”Artikel 6a
Tilldelning av kontrakt
1.
Vad gäller åtgärder för vilka gemenskapen är den enda
externa stödkällan skall anbudsinfordringar och kontrakt
vara öppna på lika villkor för alla fysiska och juridiska
personer i medlemsstaterna och de länder som anges i
artikel 1.1 andra stycket.
(6) EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2666/2000 (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1).
(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Punkt 1 skall även tillämpas vid medfinansiering.

Vid medfinansiering får emellertid kommissionen, efter
bedömning i varje enskilt fall, tillåta att tredje land deltar i
anbudsinfordringar och kontrakt.”
2. I artikel 7 skall följande punkt läggas till:
”8.
Om en åtgärd medfinansieras av internationella finansinstitut, får sådana utgifter som uppfyller kraven för
stödberättigande enligt punkt 7, men som verkställts enligt
förfaranden som gäller för andra externa finansieringskällor
än för gemenskapsstöd, och som dessa finansinstitut själva
står för, tas med i beräkningen av de totala stödberättigande
utgifterna för denna åtgärd.”

7.12.2001

3. I artikel 14 skall punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:
”1.
Kommissionen skall biträdas av en kommitté som
skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en
företrädare för kommissionen som ordförande (nedan kallad
kommittén). Europeiska investeringsbanken skall utse en
företrädare utan rösträtt.
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4
och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
3.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG
skall vara en månad.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 december 2001.
På rådets vägnar
D. REYNDERS

Ordförande

7.12.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2383/2001
av den 6 december 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 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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 6 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
204
999
052
220
628
999
052
204
999
052
204
388
508
528
999
052
204
999

102,8
62,7
82,8
160,3
225,9
169,6
185,3
141,0
155,8
148,4
64,3
50,2
40,4
22,4
31,2
41,7
67,5
63,9
65,7

052
204
464
999
052
388
600
999
060
400
404
720
728
999
052
064
400
720
999

64,2
88,4
161,2
104,6
59,4
49,2
49,9
52,8
37,9
75,7
87,3
120,7
114,0
87,1
103,1
66,2
76,9
111,4
89,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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 2384/2001
av den 6 december 2001
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den nittonde
delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i
förordning (EG) nr 1430/2001
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, och
av följande skäl:
(1)

(2)

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

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

(4)

Förvaltningskommittén för socker har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I kommissionens förordning (EG) nr 1430/2001 av den
13 juli 2001 om en stående anbudsinfordran för att
fastställa importavgifter och/eller exportbidrag för
vitsocker (2), krävs att delanbudsinfordringar skall
utfärdas för export av detta socker.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG)
nr 1430/2001 skall ett maximalt exportbidrag fastställas
för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande
fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutse-

Artikel 1
Med avseende på den nittonde delanbudsinfordran för vitsocker
som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1430/2001
skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas till
40,834 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 192, 14.7.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2385/2001
av den 6 december 2001
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (2), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

(2)

(3)

(4)

I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (3). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.
Det representativa priset för melass beräknas för ett
gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall
Amsterdam. Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i
de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden, vilka fastställs på grundval av noteringarna
eller priserna på den marknaden, justerade efter eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i
förordning (EEG) nr 785/68.
Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel och
som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.
Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 141, 24.6.1995, s. 12.
(3) EGT L 145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 6 december 2001 om fastställande av de representativa priserna och
tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

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

1703 10 00 (1)

9,25

—

0

1703 90 00 ( )

13,45

—

0

KN-nummer

1

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2386/2001
av den 6 december 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), ändrad genom
förordning (EG) nr 2342/2001 (3).

(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 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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.
(3) EGT L 315, 1.12.2001, s. 24.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 6 december 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
34,80
34,69
34,80

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

0,3771
37,71
37,83
37,83
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 2387/2001
av den 6 december 2001
om godkännande av de kontroller som görs i Ungern av överensstämmelse med handelsnormerna
för färsk frukt och färska grönsaker före import till Europeiska gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Under förutsättning att leveranserna åtföljs av ett intyg
om överensstämmelse som utfärdats av en behörig
myndighet i en medlemsstat blir importen till Ungern av
färsk frukt och färska grönsaker med ursprung i gemenskapen inte föremål för någon grundligare kvalitetskontroll innan den släpps på den ungerska marknaden.

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (2), särskilt artikel
10 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den
12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med
handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 2379/2001 (4), fastställs det att kommissionen kan godkänna de kontroller
av överensstämmelsen som genomförs före import till
gemenskapen av tredje länder som ansöker om detta,
med beaktande av de villkor som fastställs i artikel 7 i
förordning (EG) nr 1148/2001.

(1)

De ungerska myndigheterna har i en skrivelse till
kommissionen av den 30 augusti 2001 ansökt om
godkännande av de kontroller som ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling ansvarar för och som
görs vid stationer för djurhälsa och livsmedelskontroll.
Uppgifterna i ansökan tyder på att de ungerska stationerna för djurhälsa och livsmedelskontroll har den
personal, materiel och utrustning som krävs för att
genomföra kontrollerna, att de metoder som används
motsvarar de som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG)
nr 1148/2001 och att färsk frukt och färska grönsaker
som exporteras från Ungern till gemenskapen sannolikt
uppfyller gemenskapens handelsnormer.

(2)

De uppgifter från medlemsstaterna som kommissionen
har tillgång till tyder på att det vid relativt få tillfällen
har visat sig att färsk frukt och färska grönsaker som
importerats från Ungern under perioden 1997−2000
inte uppfyllde handelsnormerna.

(3)

De ungerska kontrollmyndigheterna och deras övervakningsmyndigheter deltar sedan fler år regelbundet i internationella verksamheter för att upprätta handelsnormer
för frukt och grönsaker, exempelvis i arbetsgruppen för
standardisering av lättfördärvliga livsmedel samt för
kvalitetsförbättring vid ECE/FN (Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europa) och i OECD-rådets
beslut om tillämpning av internationella normer för
frukt och grönsaker.

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297,
129,
156,
321,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
13.6.2001, s. 9.
6.12.2001, s. 15.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna som
görs i Ungern av färsk frukt och färska grönsaker med
ursprung i Ungern godkänns på de villkor som fastställs i
artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1148/2001.
Artikel 2
Ungerns officiella kontaktperson, som har ansvaret för kontrollerna, och de kontrollmyndigheter som har ansvaret för
genomförandet av dessa kontroller, som avses i artikel 7.2 i
förordning (EG) nr 1148/2001, anges i bilaga I till denna
förordning.
Artikel 3
1.
De intyg som avses i artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 och som utfärdas efter de kontroller
som avses i artikel 1 i denna förordning skall utfärdas på
blanketter som överensstämmer med den mall som återges i
bilaga II till denna förordning.
2.
Genom undantag från bestämmelserna i artikel 7.3 sjätte
stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 får den förtryckta
texten i ruta 3 i den blankett som avses i punkt 1 i denna
artikel vara delvis avfattas på ungerska.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den dag då det meddelande
om att ett förvaltningssamarbete enligt artikel 7.8 i förordning
(EG) nr 1148/2001 har inletts mellan Europeiska gemenskapen
och Ungern offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Officiell kontaktperson enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001
Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Direktoratet för djurhälsa och livsmedelskontroll
Kossuth L. tér 11.
H-1055 Budapest
Tfn (36-1) 301 45 30
Fax (36-1) 301 46 69

Kontrollmyndigheter enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001
Budapest fövárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenörzo állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i Budapest
Lehel út 43−47
H-1135 Budapest
Tfn (36-1) 239 01 71
Fax (36-1) 239 01 71
Bács-Kiskun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Bács-Kiskun
Halasi út 34
H-6001 Kecskemét
Tfn (+36-76) 48 70 51
Fax (36-76) 32 80 08
Baranya megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Baranya
Megyeri út 24
H-7601 Pécs
Tfn (36-72) 52 02 00
Fax (36-72) 52 02 20
Békés megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Béckes
Szerdahelyi u. 2
H-6501 Békéscsaba
Tfn (36-6) 45 35 53
Fax (36-6) 44 17 29
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Borsod-Abaúj-Zemplén
Vologda u. 1
H-3501 Miskolc
Tfn (36-66) 34 20 23
Fax (36-46) 34 20 23
Csongrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Csongrád
Vasasszentpéteri u. 9
H-6724 Szeged
Tfn (36-62) 42 56 90
Fax (36-62) 42 56 80
Fejér megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Fejér
Csíkvári u. 15
H-8001 Székesfehérvár
Tfn (36-22) 51 11 60
Fax (36-22) 50 20 63
Györ-Moson-Sopron megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Györ-Moson-Sopron
Régi Veszprémi u. 10
H-9200 Györ
Tfn (36-96) 41 88 11
Fax (36-96) 41 88 32
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Hajdú-Bihar megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Hajdú-Bihar
Diószegi u. 30
H-4013 Debrecen
Tfn (36-52) 52 62 95
Fax (36-62) 44 28 41
Heves megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Heves
Szövetkezet u. 4
H-3301 Eger
Tfn (36-36) 31 23 88
Fax (36-36) 51 57 46
Jász-Nagykun megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Jász-Nagykun-Szolnok
Verseghy u. 9
H-5001 Szolnok
Tfn (36-56) 42 47 44
Fax (36-56) 42 01 01
Komárom-Esztergom megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Komárom-Esztergom
Györi u. 29
H-2801 Tatabánya
Tfn (36-34) 31 60 77
Fax (36-34) 38 06 88
Nógrád megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Nógrád
Baglyasi u. 2
H-3101 Salgótarján
Tfn (36-32) 44 13 88
Fax (36-32) 44 08 90
Pest megyéi állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Pest
Koltán S.u. 1
H-2100 Gödöllö
Tfn (36-28) 42 16 11
Fax (36-28) 41 00 44
Somogy megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Somogy
Cseri major
H-7400 Kaposvár
Tfn (36-82) 31 13 11
Fax (36-82) 31 23 57
Szabolcs-Szatmár-Berg megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomäs
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Szabolcs-Szatmár-Bereg
Keleti u. 1
H-4401 Nyíregyháza
Tfn (36-42) 45 12 00
Fax (36-2) 45 12 21
Tolna megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Tolna
Tormay B. U. 18
H-7101 Szekszárd
Tfn (36-74) 41 54 22
Fax (36-74) 31 24 23
Vas megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Vas
Zanati u. 3
H-9700 Szombathely
Tfn (36-94) 31 31 56
Fax (36-94) 32 78 52
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Veszprém megyei állategészségügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Veszprém
Dózsa Gy. u. 33
H-8201 Veszprém
Tfn (36-88) 32 62 11
Fax. (36-88) 32 84 99
Zala megyei állategészsègügyi és élelmiszer ellernörzö állomás
Stationen för djurhälsa och livsmedelskontroll i regionen Zala
Göcseji u. 18
H-8901 ZALAEGERSZEG
Tfn (36-92) 31 43 51
Fax. (36-92) 31 13 54
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2388/2001
av den 6 december 2001
om undantag för Spanien och Italien från artikel 1.1 och artikel 20.1 i förordning (EG) nr 2366/98
om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja för regleringsåren 1998/
1999−2003/2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

italienska myndigheterna kan föra in deklarationerna i
det geografiska informationssystemet vartefter de lämnas
in och omedelbart göra eventuella nödvändiga justeringar. Det är därför lämpligt, med tanke på det geografiska informationssystemets betydelse för förbättringen
av kontrollerna, att flytta fram sista datum för inlämnande av deklarationerna från den 1 december 2001 till
den 1 mars 2002 vad gäller inlämnandet av olivodlarnas
deklarationer, och från den 1 januari 2002 till den 1
april 2002 vad gäller inlämnandet av producentorganisationernas deklarationer, för regleringsåret 2001/2002 i
Spanien och i Italien. Framflyttningen av inlämnandet av
skördedeklarationerna för olivodlarna och producentorganisationerna och deras sammanslutningar påverkar
inte tillämpningen av kontrollbestämmelser inom de
tidsfrister som fastställs i gemenskapsrätten.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (2), särskilt artikel 5 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1638/98 av den
20 juli 1998 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om
den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och
fetter (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001, särskilt
artikel 2.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2261/84 av den
17 juli 1984 om allmänna bestämmelser om beviljande av stöd
för framställning av olivolja och stöd till organisationer för
producenter av olivolja (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1639/98 (5), särskilt artikel 19 i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG)
nr 2366/98 av den 30 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja
för regleringsåren 1998/1999−2003/2004 (6), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2070/2001 (7), skall
olivodlarna före den 1 december varje regleringsår
lämna in en skördedeklaration.

(1)

Enligt artikel 20.1 i den förordningen skall producentorganisationerna eller, i förekommande fall, sammanslutningar av sådana, före den 1 januari varje regleringsår
överlämna medlemmarnas skördedeklarationer, eller
eventuella ändringar i dessa deklarationer, till det behöriga organet i den berörda medlemsstaten.

(2)

Det geografiska informationssystemet (GIS) bör kunna
användas i Spanien och i Italien för direkt registrering av
skördedeklarationer efter den 1 december 2001. Det är
nödvändigt att tidsfristerna för inlämnandet av skördedeklarationerna för olivodlarna och för producentorganisationerna och deras sammanslutningar för regleringsåret 2001/2002 förskjuts så att de spanska och

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 201, 26.7.2001, s. 4.
L 210, 28.7.1998, s. 32.
L 208, 3.8.1984, s. 3.
L 210, 28.7.1998, s. 38.
L 293, 31.10.1998, s. 50.
L 280, 24.10.2001, s. 3.

(4)

Med tanke på behovet av att flytta fram, i synnerhet,
datumet den 1 december 2001, måste den aktuella
förordningen vara tillämpning från och med den 30
november 2001.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för oljor
och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 1.1 i förordning (EG) nr 2366/98,
och utan att det påverkar kontrollerna enligt gemenskapsrätten,
får olivodlarna i Spanien och i Italien, när det gäller regleringsåret 2001/2002, en tidsfrist fram till och med den 1 mars
2002 för att lämna in skördedeklarationer avseende produktiva
olivträd och läget för de olivodlingar som de brukar den 1
november det regleringsår för vilket deklarationen lämnas.

Artikel 2
Genom undantag från artikel 20.1 i förordning (EG) nr 2366/
98 får producentorganisationerna i Spanien och i Italien eller, i
förekommande fall, sammanslutningar av sådana, en frist fram
till och med den 1 april 2002 för att lämna in medlemmarnas
skördedeklarationer för regleringsåret 2001/2002, eller eventuella ändringar i dessa deklarationer.
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Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 30 november 2001.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2389/2001
av den 6 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 943/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom Polen har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 943/2001 (5).

(2)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats den 30 november till och med
den 6 december 2001 inom ramen för den anbudsinfordran
som avses i förordning (EG) nr 943/2001 är det högsta exportbidraget för vete fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
133, 16.5.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2390/2001
av den 6 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1558/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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),

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

(4)

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

av följande skäl:
En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till alla
tredje länder med undantag av Förenta staterna och
Kanada har inletts genom kommissionens förordning
(EG) nr 1558/2001 (5).

(1)

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 30 november
till och med den 6 december 2001 inom ramen för den
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 är
det högsta exportbidraget för korn fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
205, 31.7.2001, s. 33.

L 323/20

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

7.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2391/2001
av den 6 december 2001
om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 1005/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

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

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att
ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4), särskilt artikel 7 i denna, och

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av råg till alla
tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1005/2001 (5).

(2)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95
kan kommissionen på grundval av meddelade anbud
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 30 november till
och med den 6 december 2001 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för råg som avses i förordning (EG)
nr 1005/2001 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
140, 24.5.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2392/2001
av den 6 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1789/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de
kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/
95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det
högsta bidraget.

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 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 602/2001 (4),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1789/
2001 av den 12 september 2001 om en särskild interventionsåtgärd för spannmål i Finland och Sverige (5), särskilt artikel 8 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som
producerats i Finland och Sverige för export från Finland
eller Sverige till alla tredje länder har inletts genom
förordning (EG) nr 1789/2001.

(2)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 1789/2001 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål 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.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 30 november
till och med den 6 december 2001 inom ramen för den
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1789/2001 är
det högsta exportbidraget för havre fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 6 december 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, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
243, 13.9.2001, s. 15.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET
BESLUT nr 3/2001 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–SLOVENIEN
av den 4 juli 2001
om Sloveniens ekonomiska bidrag för deltagande i programmen Sokrates II och Ungdom under
åren 2001–2006
(2001/864/EG)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Slovenien, å andra sidan (1), beträffande Sloveniens deltagande i
gemenskapsprogrammen, särskilt artikel 106 i detta, och
av följande skäl:
(1)

I beslut 2/2000 av associeringsrådet EU–Slovenien av den 4 augusti 2000 (2), fastställs villkoren för
Republiken Sloveniens deltagande i den andra etappen av programmen Leonardo da Vinci och
Sokrates, och beslutet gäller för programmens hela löptid.

(2)

I beslut 3/2000 av associeringsrådet EU–Slovenien av den 29 september 2000 (3), fastställs villkoren
för Republiken Sloveniens deltagande i den andra etappen av programmet Ungdom, och beslutet
gäller för programmets hela löptid.

(3)

I bilaga II, punkt 2 i beslut 2/2000 samt i bilaga II, punkt 1 i beslut 3/2000 föreskrivs att det
ekonomiska bidrag som Slovenien skall betala till Europeiska unionens budget för deltagande i
programmen Sokrates II och Ungdom under åren 2001–2006 skall fastställas av associeringsrådet
under år 2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Slovenien skall betala följande ekonomiska bidrag till Europeiska unionens budget för att delta i Sokrates
II-programmet under åren 2001–2006:
(i euro)
År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

989 000

1 013 000

1 036 000

1 064 000

1 096 000

1 137 000

(1) EGT L 51, 26.2.1999, s. 3.
(2) EGT L 248, 3.10.2000, s. 28.
(3) EGT L 290, 17.11.2000, s. 30.
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Artikel 2
Slovenien skall betala följande ekonomiska bidrag till Europeiska unionens budget för att delta i
programmet Ungdom under åren 2001−2006:
(i euro)
År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

570 000

604 000

639 000

671 000

703 000

746 000

Artikel 3
Phare-medel skall begäras enligt följande plan:
— För ekonomiskt bidrag till Sokrates II-programmet, följande årliga belopp:
(i euro)
År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

396 000

334 000

269 000

202 000

132 000

57 000

— För ekonomiskt bidrag till programmet Ungdom, följande årliga belopp:
(i euro)
År 2001

År 2002

År 2003

År 2004

År 2005

År 2006

274 000

260 000

243 000

221 000

197 000

172 000

Återstoden av Sloveniens bidrag skall betalas ur landets nationella budget.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas av associeringsrådet.
Utfärdat i Bryssel den 4 juli 2001.
På associeringsrådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 6 november 2001
om tillåtelse för Konungariket Spanien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 11 i rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG rörande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
(2001/865/EG)
köparen av tjänsten och som har använts för tillverkning
av den färdiga produkten.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17
maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning
rörande omsättningsskatter − Gemensamt system för mervärdeskatt; enhetlig beräkningsgrund (1) (nedan kallat sjätte momsdirektivet), särskilt artikel 27 i detta,

(6)

Syftet med undantaget är att förhindra otillbörligt
utnyttjande av det undantag som beviljats för investeringsguld samt att förhindra vissa typer av skatteflykt
och skatteundandragande. Undantaget uppfyller därför
villkoren i artikel 27 i sjätte momsdirektivet.

(7)

Skatteflykten och skatteundandragandet består huvudsakligen i att investeringsguld, som är befriat från
mervärdesskatt, först förvärvas och sedan omarbetas till
smycken eller andra föremål, varvid värdet av det investeringsguld som ingår i den aktuella transaktionen
sålunda inte belastas med mervärdesskatt.

(8)

Undantaget beviljas till och med den 31 december 2004,
vilket kommer att göra det möjligt att utvärdera huruvida undantaget är lämpligt med hänsyn till utvecklingen
beträffande tillämpningen av de särskilda regler för investeringsguld som föreskrivs i direktiv 98/80/EG (2).

(9)

Undantaget har ingen negativ inverkan på Europeiska
gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom en skrivelse som registrerades vid kommissionens generalsekretariat den 7 mars 2001 har den
spanska regeringen, på grundval av artikel 27 i sjätte
momsdirektivet, begärt tillåtelse att tillämpa en åtgärd
som avviker från artikel 11 A 1 a i det direktivet.
Enligt artikel 27.1 i sjätte momsdirektivet får rådet
enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje
medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som
avviker från bestämmelserna i det direktivet för att
förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av
skatteflykt eller skatteundandragande.
I enlighet med den ovannämnda artikel 27 underrättades
övriga medlemsstater om Spaniens begäran genom en
skrivelse av den 15 mars 2001.

(4)

Enligt artikel 11 A 1 a i sjätte momsdirektivet är beskattningsunderlaget för tillhandahållande av varor och
tjänster allt som utgör det vederlag som leverantören har
erhållit eller kommer att erhålla från kunden eller en
tredje part för dessa inköp.

(5)

Genom avvikelse från dessa bestämmelser har Spanien
begärt tillåtelse att i beskattningsunderlaget för transaktioner som innefattar bearbetning av investeringsguld
inbegripa värdet av det material som tillhandahållits av

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2001/41/EG (EGT L 22, 24.1.2001, s. 17).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom undantag från bestämmelserna i artikel 11 A 1 a i sjätte
momsdirektivet skall Spanien tillåtas att i beskattningsunderlaget för tillhandahållandet av varor och tjänster som innefattar
bearbetning av mervärdesskattebefriat investeringsguld inbegripa värdet av det guld som ingår i den färdiga produkten
motsvarande investeringsguldets aktuella marknadsvärde.

Artikel 2
Tillåtelsen enligt artikel 1 skall upphöra att gälla den 31
december 2004.
(2) EGT L 281, 17.10.1998, s. 31.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien.
Utfärdat i Bryssel den 6 november 2001.
På rådets vägnar
D. REYNDERS

Ordförande
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 3 december 2001
om ett särskilt ekonomiskt stöd från gemenskapen för det program för övervakning av campylobacter i gödkycklingar som Sverige har lagt fram
[delgivet med nr K(2001) 3820]
(Endast den svenska texten är giltig)

(2001/866/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

anläggningarna för uppfödning av fjäderfä och att det
krävs ytterligare granskning av hur effektiva förfarandena för att minska förekomsten av campylobacter är på
anläggningarna.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast ändrat
genom beslut 2001/572/EG (2), särskilt artiklarna 19 och 20 i
detta, och

(6)

Ett övervakningsprogram för gödkycklingsproduktion i
den svenska fjäderfäindustrins regi inleddes 1991. Övervakningsprogrammet, som inkluderade prover på slaktgrupper i slakteriet och frivilliga mätningar på anläggningar, hade viss framgång med att minska förekomsten
av campylobacter i slaktgrupper av gödkycklingar.

(7)

Den 31 maj 2000 lade de svenska myndigheterna, i syfte
att få ekonomiskt stöd från gemenskapen, fram ett flerårigt nationellt program för övervakning av campylobacter
i gödkycklingar, och den 13 oktober 2000 ett reviderat
program, för att uppskatta grundnivån både i primärproduktionen och i livsmedelskedjan och för att gradvis
förstärka genomförandet av hygienåtgärder i anläggningar i syfte att minska förekomsten på anläggningsnivå och följaktligen även i hela livsmedelskedjan.
Programmet inleddes den 1 juli 2001.

(8)

Detta program kan ge teknisk och vetenskaplig information som kan bli värdefull för utvecklingen av gemenskapens veterinärlagstiftning.

(9)

Mot bakgrund av campylobacters betydelse som zoonoser,
är det fördelaktigt att ge ekonomiskt stöd under en
lämplig tidsperiod inom högst fyra år för att täcka vissa
av Sveriges kostnader och för att samla in värdefull
teknisk och vetenskaplig information. Av budgetskäl
fattas beslut om gemenskapsstöd varje år. Genom
kommissionens beslut 2001/29/EG (3) av den 27
december 2000 beviljades Sverige ekonomiskt stöd för
andra halvåret 2001.

av följande skäl:
(1)

Skyddet av människors hälsa mot sjukdomar och infektioner som är direkt eller indirekt överförbara från djur
till människor (zoonoser) är av största vikt.

(2)

Gemenskapen håller för närvarande på att revidera sin
politik för kontroll och förebyggande av zoonoser.

(3)

I detta sammanhang uppmanades Vetenskapliga
kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa att avge ett yttrande på grundval av strategin
för kontroll av zoonoser, där särskild uppmärksamhet
borde ägnas bedömning av risker för zoonotiska sjukdomar som utgör en fara för folkhälsan.

(4)

(5)

Vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till
skydd för människors hälsa framhöll i sina slutsatser i
yttrandet av den 12 april 2000 att salmonella och campylobacter för närvarande var de viktigaste livsmedelsburna
zoonoserna, när det gällde antalet rapporterade fall
bland människor.
Det är ett erkänt faktum att det finns ett antal luckor i
kunskapen om epidemiologin avseende campylobacter
som livsmedelsburna zoonoser och i det ovan nämnda
yttrandet anges särskilt att det bör dokumenteras hur
effektivt inrättandet av stränga hygiengränser är på

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.
(2) EGT L 203, 28.7.2001, s. 16.

(3) EGT L 6, 11.1.2001, s. 22.

7.12.2001
(10)

(11)

(12)

(13)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Den 31 maj 2001 lade de svenska myndigheterna fram
ett program för gemenskapens ekonomiska stöd under
2002 och ett reviderat program den 26 juli 2001 och
den 19 oktober 2001. Det ekonomiska stödet för
perioden från och med den 1 januari 2002 till och med
den 31 december 2002 bör vara högst 160 000 euro.
Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/
1999 (1) skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder
som vidtas enligt gemenskapsbestämmelser finansieras
genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruk. Av kontrollskäl bör artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999
tillämpas.
Ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen bör beviljas
under förutsättning att de planerade åtgärderna genomförs effektivt och att myndigheterna ger all nödvändig
information inom de angivna tidsfristerna.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Det program för övervakning av campylobacter i gödkycklingar som lagts fram av Sverige godkänns härmed för en
period på tolv månader från och med den 1 januari 2002.
2.
Det ekonomiska stödet från gemenskapen för det
program som avses i punkt 1 skall utgöra 50 % av de kostnader (exklusive moms) som Sverige har haft för laboratorietest, med högst 150 svenska kronor per test och totalt högst
160 000 euro.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

L 323/27
Artikel 2

Det ekonomiska stöd som avses i artikel 1.2 skall beviljas
Sverige under förutsättning av följande:
a) De lagar som andra författningar som krävs för genomförandet av programmet skall sättas i kraft senast den 1
januari 2002.
b) En rapport om hur programmet fortlöper och kostnader för
det skall översändas till kommissionen senast den 1 juli
2002. Rapporten skall utformas enligt mallen i bilagan.
c) Senast den 31 mars 2003 skall en slutrapport om programmets tekniska uförande översändas tillsammans med handlingar som styrker kostnaderna och de resultat som
uppnåtts under perioden från och med den 1 januari till och
med den 31 december 2002.
d) Dessa rapporter skall ge väsentlig och värdefull teknisk och
vetenskaplig information som motsvarar syftet med
gemenskapsåtgärden.
e) Programmet skall genomföras på ett effektivt sätt.
Detta gäller under förutsättning att gemenskapens veterinärlagstiftning har följts.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.
Det skall gälla från och med den 1 januari 2002.
Utfärdat i Bryssel den 3 december 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 3 december 2001
om ändring av rådets direktiv 90/539/EEG när det gäller djurhälsointyg för handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckägg
[delgivet med nr K(2001) 3821]
(Text av betydelse för EES)

(2001/867/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Direktiv 90/539/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

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

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15
oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och
kläckningsägg (1), senast ändrat genom kommissionens beslut
2000/505/EG (2), särskilt artikel 34 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

De intyg för handel inom gemenskapen med fjäderfä
och kläckägg enligt i bilaga IV till direktiv 90/539/EEG
innehåller inte några uppgifter om vaccinationsstatus för
fjäderfä och kläckägg beträffande Newcastlesjuka.
De erfarenheter som gjorts vid utbrott av Newcastlesjuka
i gemenskapen tyder på att uppgifter om de vaccinationer som gjorts, antingen av de fjäderfä eller gäller eller
av föräldraflocken som de dagsgamla kycklingarna eller
kläckäggen kommer från, är av särskilt värde för epizootiologiska undersökningar.
Det är nödvändigt att se till att uppgifter om vaccination
mot Newcastlesjuka lämnas i de hälsointyg som är
avsedda för handel inom gemenskapen med fjäderfä och
kläckägg.

(1) EGT L 303, 31.10.1990, s. 6.
(2) EGT L 201, 9.8.2000, s. 8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga IV till direktiv 90/539/EEG skall ersättas med bilagan till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut gäller för levande fjäderfä och kläckägg för vilka
det utfärdas intyg från och med den 1 januari 2002.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 3 december 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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