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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2502/2001
av den 20 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 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 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 20 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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

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 2503/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugoförsta
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)

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 förutsebara 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 tjugoförsta delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avseende på den tjugoförsta delanbudsinfordran för
vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1430/
2001 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas
till 42,987 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 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 2504/2001
av den 20 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 21 december 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

1703 10 00 (1)

8,75

—

0

1703 90 00 (1)

13,23

—

0

KN-nummer

(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 2505/2001
av den 20 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 2437/2001 (2).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 2437/2001 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 2437/2001 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 329, 14.12.2001, s. 11.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 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

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(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 2506/2001
av den 20 december 2001
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2001 skall
beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1432/94
av den 22 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för griskött
till den importordning som föreskrivs i rådets förordning (EG)
nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/2001 (2), särskilt
artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2002 är mindre än de tillgängliga
kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att göra aktörerna uppmärksamma på att
licenserna bara får användas för produkter som uppfyller

alla de veterinärmedicinska bestämmelser som för närvarande är i kraft i gemenskapen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2002 beviljas i enlighet med
förordning (EG) nr 1432/94 och i den utsträckning som anges
i bilaga I.
2.
Under perioden 1 april–30 juni 2002 kan ansökningar
om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga
II i denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1432/94.
3.
Licenserna får bara användas för produkter som uppfyller
alla de veterinärmedicinska bestämmelser som för närvarande
är i kraft i gemenskapen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 14.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.
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BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
för perioden
1 januari–31 mars 2002 (i procent)

1

100,00

BILAGA II
(t)
Grupp-nummer

1

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2002

3 452
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2507/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2001 om
importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet
mellan gemenskapen och Slovenien kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 571/97
av den 26 mars 1997 om närmare bestämmelser för tillämpningen inom grisköttssektorn av det interimsavtal som ingåtts
mellan gemenskapen och Slovenien (1) senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1006/2001 (2), särskilt artikel 4.4 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

De ansökningar om importlicens som lämnats in för det
första kvartalet 2002 gäller kvantiteter som är mindre än
de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i
sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att
licenserna endast kan användas för produkter som

uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Ansökningar om importlicenser för perioden 1
januari–31 mars 2002 som har lämnats in i enlighet med
förordning (EG) nr 571/97 skall godkännas i enlighet med
bilaga I.
2.
Under perioden 1 april–30 juni 2002 kan ansökningar
om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga
II i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 571/97.
3.
Licenser får endast användas för de produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 85, 27.3.1997, s. 56.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
för perioden
1 januari-31 mars 2002 (i procent)

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

BILAGA II
(t)
Grupp-nummer

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2002

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2508/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2001 om
importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen
mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan
godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1898/97
av den 29 september 1997, om närmare bestämmelser för
tillämpningen inom grisköttssektorn som fastställs i rådets
förordningar (EG) nr 1727/2000, (EG) nr 2290/2000, (EG) nr
2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG) nr 2435/2000 och (EG)
nr 2851/2000 och upphävande av förordningarna (EEG) nr
2698/93 och (EG) nr 1590/94 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/2001 (2), särskilt artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2002 gäller kvantiteter som är
mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför
godkännas i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att
licenserna endast får användas för produkter som

uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Ansökningar om importlicenser för 1 januari–31 mars
2002 som har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr
1898/97 skall behandlas så som anges i bilaga I.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2002 kan ansökningar om
importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II
till denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1898/97.
3.
Licenser får endast användas för de produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 267, 30.9.1997, s. 58.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicenser som inlämnats
under perioden
1 januari–31 mars 2002 (i procent)

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

BILAGA II

(t)
Grupp-nummer

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2002

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2509/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 2002 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland,
Litauen och Estland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

som förts över från perioden mellan den 1 januari och den 31
mars 2002.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2305/95
av den 29 september 1995 om närmare bestämmelser för
tillämpningen inom grisköttssektorn av de frihandelsavtal som
ingåtts mellan gemenskapen och Lettland, Litauen och
Estland (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/
2001 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
För att säkerställa fördelningen av de disponibla kvantiteterna
är det lämpligt att till de disponibla kvantiteterna för perioden
mellan den 1 april och den 30 juni 2002 lägga de kvantiteter

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den disponibla kvantiteten för perioden från och med den 1
april till och med den 30 juni 2002 i kraft av förordning (EG)
nr 2305/95 finns angiven i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

BILAGA

(t)

(1) EGT L 233, 30.9.1995, s. 45.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.

Grupp-nummer

Total tillgänglig kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2002

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2510/2001
av den 20 december 2001
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2001 skall
beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1
januari–31 mars 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1486/95
av den 28 juni 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av vissa grisköttsprodukter (1), ändrad genom
förordning (EG) nr 1006/2001 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det fösta kvartalet 2002 gäller kvantiteter som är mindre
än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför
godkännas i sin helhet.

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2002 beviljas i enlighet med
förordning (EG) nr 1486/95 och i den utsträckning som anges
i bilaga I.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2002 kan ansökningar om
importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II, i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1486/95.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 145, 29.6.1995, s. 58.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.
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BILAGA I

Grupp-nummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
för perioden
1 januari–31 mars 2002 (i procent)

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

BILAGA II

(t)
Gruppnummer

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2002

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2511/2001
av den 20 december 2001
om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 i syfte att förlänga giltighetstiden för gemenskapens tullkvoter för produkter tillverkade av jute och kokosfibrer
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

tullsats för vissa fastställda kvantiteter till och med den
31 december 2001. Allmänna preferenssystemet
kommer genom en rådsförordning att förlängas till att
gälla till och med den 31 december 2004, varför också
giltighetstiden för bestämmelserna rörande produkter av
jute och kokosfibrer bör förlängas till och med den 31
december 2004.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den
17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa
andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare
bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och
om upphävande av förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt
artikel 9.1 b andra strecksatsen i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I enlighet med det erbjudande som gemenskapen
lämnade inom ramen för Förenta nationernas konferens
om handel och utveckling (UNCTAD), och parallellt med
Allmänna preferenssystemet (GSP), har gemenskapen
sedan 1971 tillämpat tullförmåner för produkter tillverkade av jute och kokosfiber med ursprung i vissa utvecklingsländer. Tullförmånerna har bestått i en progressiv
minskning av tullsatserna enligt Gemensamma tulltaxan
och, från 1978 till och med den 31 december 1994, i ett
totalt upphävande av dessa tullsatser.

I bilaga III till förordning (EG) nr 32/2000 skall, för kvotnumren 09.0107, 09.0109 och 09.0111, uttrycken ”1 januari
2000–31 december 2000 och 1 januari 2001–31 december
2001” som anges i femte kolumnen ”Kvotperiod” ersättas med
uttrycken ”1 januari 2002–31 december 2002, 1 januari
2003–31 december 2003 och 1 januari 2004–31 december
2004”.

Sedan det nya allmänna preferenssystemet trädde i kraft
den 1 januari 1995 har gemenskapen, vid sidan av
GATT, genom rådets förordningar (EG) nr 764/96 (2),
ändrad genom förordning (EG) nr 1401/98 (3), och (EG)
nr 32/2000, autonomt öppnat gemenskapstullkvoter för
produkter tillverkade av jute och kokosfibrer med noll-

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

Artikel 1

Artikel 2

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 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 5, 8.1.2000, s. 1.
(2) EGT L 104, 27.4.1996, s. 1.
(3) EGT L 188, 2.7.1998, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2512/2001
av den 20 december 2001
om inledande av en andra destillation under vinåret 2001/2002 inom ramen för den destillation
som avses i artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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 33 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1623/
2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2047/2001 (4), särskilt artikel 63 i denna,
av följande skäl:
Enligt artikel 63.1 tredje stycket i förordning (EG)
nr 1623/2000 skall vin destilleras till spritdrycker i två
eller flera omgångar under vinåret 2001/2002. Under en
första omgång destillerades 7 miljoner hl bordsvin under
perioden 16 oktober 2001–15 november 2001. Med

(1)

tanke på de nuvarande avsättningsmöjligheterna inom
sektorn för spritdrycker och på budgetresurserna bör 3
miljoner hl destilleras i en andra omgång.
(2)

Förvaltningskommittén för vin har inte yttrat sig inom
den tidsfrist som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För vinåret 2001/2002 skall en andra destillation enligt artikel
29 i förordning (EG) nr 1493/1999 genomföras under
perioden 1 januari 2002–31 januari 2002. De avtal eller deklarationer som avses i artikel 65 i förordning (EG) nr 1623/2000
får omfatta högst 3 miljoner hl.
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 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

179,
328,
194,
276,

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
31.7.2000, s. 45.
19.10.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2513/2001
av den 20 december 2001
om tillämpningsföreskrifter för import inom tullkvoten inom ramen för förmånsavtalen om rörråsocker för raffinering
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

analys eller raffinering av det råsockret. Tillämpning av
artikel 50 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/
2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2299/
2001 (4), skulle få överdrivet svåra ekonomiska konsekvenser för aktörerna. Det verkar därför inte motiverat
att inte bevilja förmånsbehandling av kvantiteter som
importeras inom toleransmarginalen. Importerade kvantiteter som kumuleras av dessa delleveranser får inte leda
till överskridande av de maximala behoven som tilldelats
varje raffinerande medlemsstat. Det bör därför göras
undantag från artikel 50 i förordning (EG) nr 1291/
2000.

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 39.6 och artikel 41 andra
stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs
för regleringsåren 2001/2002–2005/2006, i syfte att
åstadkomma en tillfredsställande försörjning av gemenskapens raffinaderier, en särskild nedsatt importtull för
rårörsocker med ursprung i de stater med vilka gemenskapen har slutit leveransavtal till förmåns villkor. För
närvarande har sådana avtal ingåtts, genom rådets beslut
2001/870/EG (2) å ena sidan med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder) som undertecknat protokoll nr 3 om AVS-socker i bilaga V i
partnerskapsavtalet AVS–EG och å andra sidan med
Indien. Det bör därför fastställas tillämpningsföreskrifter
för den ordning med särskilda avgifter som skapats
genom dessa avtal.

De kvantiteter särskilt förmånssocker som skall importeras fastställs i enlighet med nämnda artikel 39 på
grundval av en årlig försörjningsbalans för gemenskapen. Om denna balans visar att det finns behov av att
importera råsocker bör det öppnas en särskild tullkvot
med nedsatt tullsats för hela eller delar av regleringsåret i
fråga för att täcka gemenskapsraffinaderiernas behov
enligt de gränser som fastställts genom artikel 39 och de
villkor som fastställs i avtalen och särskilt den särskilda
nolltullsatsen.

Vid leveranser som delvis består av råsocker kan den
importerade kvantiteten uttryckt i vitsockerekvivalenter
inte fastställas för detta förmånssystem förrän efter

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 325, 8.12.2001, s. 21.

(4)

På grundval av det maximibehov för raffinering som
fastställts för varje medlemsstat och det därav följande
behovet av att tillåta bästa möjliga kontroll av fördelningen av de kvantiteter råsocker som skall importeras
bör det föreskrivas att raffinaderierna skall vara de enda
som är berättigade att få importlicenserna i fråga utfärdade, med möjlighet att överlåta dem sinsemellan. Utfärdandet av en importlicens skall medföra en skyldighet
att importera och raffinera kvantiteten i fråga inom den
fastställda tidsfristen; om inte så sker skall den sanktion
som anges i artikel 39.4 i förordning (EG) nr 1260/2001
tillämpas.

(5)

Oförutsebara förseningar kan uppstå mellan lastning och
lossning av en kvantitet särskilt förmånsråsocker. Det
bör alltså tillåtas en viss tolerans för att ta hänsyn till
sådana förseningar. Det är också lämpligt att föreskriva
en viss tolerans i fråga om tidsfristen för raffinering.

(6)

Bevis för det importerade råsockrets ursprung kan läggas
fram i form av de dokument som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 2782/76 av den 17
november 1976 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för import av förmånssocker (5), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2665/98 (6).

(7)

På grund av den aktuella importens särskilda karaktär
bör det föreskrivas vissa undantag från kommissionens
förordning (EG) nr 1464/95 av den 27 juni 1995 om
särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för socker (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1148/98 (8).

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

152,
308,
318,
336,
144,
159,

24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
18.11.1976, s. 13.
11.12.1998, s. 20.
28.6.1995, s. 14.
3.6.1998, s. 38.
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Kommissionens förordning (EG) nr 1916/95 av den 2
augusti 1995 om tillämpningsföreskrifter för import
inom tullkvoten inom ramen för förmånsavtalen om
rörråsocker för raffinering (1), ändrad genom förordning
(EG) nr 2664/98 (2) bör ändras i enlighet med detta. Av
tydlighetsskäl och av rationella skäl bör den ersättas med
den här förordningen.
De avtal som ingåtts genom beslut 2001/870/EG gäller
perioden 1 juli 2001–30 juni 2006. Denna förordning
bör därför gälla retroaktivt från den 1 juli 2001.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
socker.

21.12.2001
Artikel 3

1.
Importlicenserna får endast utfärdas inom ramen för de
kvoter som avses i artikel 2.2. Dessa licenser skall utfärdas av
de medlemsstater som anges i artikel 39.2 i förordning (EG)
nr 1260/2001 endast till de raffinaderier som importerar
råsocker för sina egna behov i enlighet med artikel 7.4 i den
förordningen.
Ett raffinaderi får emellertid överlåta dessa licenser till ett annat
raffinaderi i enlighet med artikel 7.4. Förpliktelsen att importera och raffinera skall inte gå att överlåta och bestämmelserna
i artikel 9 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall fortsätta att
tillämpas.
2.
De berörda medlemsstaterna skall endast utfärda licenser
inom ramen för det behov av import av särskilt förmånssocker
som, i förekommande fall, fastställts för raffinaderier på deras
eget territorium.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för
ordningen med särskilda avgifter enligt artikel 39 i förordning
(EG) nr 1260/2001 för import av rårörsocker med ursprung i
de stater som anges i punkt 1 i den artikeln, i kraft av avtal
med de nämnda staterna.

Artikel 2
1.
För regleringsåren 2001/2002–2005/2006 som avses i
artikel 38.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall de underskottskvantiteter som avses i artikel 39.3 andra stycket i den
förordningen fastställas för varje regleringsår eller del av regleringsår på grundval av en prognostiserad försörjningsbalans för
gemenskapen för råsocker.
Den direkta förbrukning av socker som konstaterats och som
skall ingå vid upprättandet av denna försörjningsbalans får inte
överskrida gränsen för den förbrukning som anges i artikel
39.3.
2.
Dessa underskottskvantiteter får importeras genom att
tullkvoter till nolltullsats öppnas enligt avtalen med de stater
som anges i artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001. De
kan fördelas mellan medlemsstaterna i förhållande till deras
respektive förväntade maximibehov.
3.
Genom undantag från artikel 50 i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall de kvantiteter som importeras inom den
marginal som anges i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/
2000 anses som levererade inom kvoten enligt punkt 2 i denna
artikel om de omfattas av de ursprungsintyg som avses i artikel
7 i denna förordning.
(1) EGT L 184, 3.8.1995, s. 18.
(2) EGT L 336, 11.12.1998, s. 18.

Artikel 4
Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1464/95
och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.1 i den här
förordningen skall importlicenser vara giltiga från och med
utfärdandedagen till och med utgången av det regleringsår för
vilket de har utfärdats.

Artikel 5
1.
Ansökan om en sådan licens som avses i punkt 1 skall
lämnas in av raffinaderiet till den behöriga myndigheten i den
berörda importerande medlemsstaten.
Den skall åtföljas av en försäkran från raffinaderiet att det åtar
sig att raffinera den aktuella kvantiteten råsocker under det
regleringsår för vilket det importeras.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall, om
sockret i fråga inte raffineras inom den fastställda tidsfristen,
det raffinaderi som ansökt om licensen betala ett belopp som
motsvarar hela den tullsats som gäller för råsocker under regleringsåret i fråga, eventuellt höjd med den högsta tilläggstullsats
som noterats under det regleringsåret.
Det raffinaderi som ansökt om licensen skall lämna in raffineringsbeviset till den medlemsstat som utfärdat licensen och
beviset skall godkännas av medlemsstaten inom tre månader
efter utgången av den tidsfrist som fastställts för raffineringen.
2.
I ansökan om importlicensen och i själva licensen skall
följande anges i fält 12:
”Import till särskild nedsatt tullsats för råsocker med ursprung i
… (angivelse av det eller de länder som anges i artikel 39.1 i
förordning (EG) nr 1260/2001) i enlighet med artikel 39.1 i
förordning (EG) nr 1260/2001.”
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Artikel 8

3.
Säkerheten för importlicensen fastställs till 0,30 euro per
100 kg socker netto.

Artikel 6
Vid tillämpningen av den sanktion som föreskrivs i artikel 39.4
i förordning (EG) nr 1260/2001 avses med överskridande av
det förväntade maximala behovet följande kvantiteter av sockerkategorier som faktiskt raffinerats av raffineringsindustrin
utöver de beräknade maximibehov som fastställts för medlemsstaten i fråga enligt artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1260/
2001:
a) förmånsråsocker,
b) särskilt förmånsråsocker,
c) råsocker från de franska utomeuropeiska departementen
d) råsocker i tullkvoter som öppnats enligt rådets förordningar
(EG) nr 1095/96 (1) och (EG) nr 2820/98 (2), och
e) eventuellt, betråsocker som avses i artikel 38.5 i förordning
(EG) nr 1260/2001.

L 339/21

1.
När en kvantitet särskilt förmånssocker inte har kunnat
levereras i tillräckligt god tid för att kunna raffineras före
utgången av det regleringsår för vilket importlicensen har utfärdats får en importerande medlemsstat, utom i fall av force
majeure, på raffinaderiets begäran förlänga licensen giltighetstid
med 30 dagar från och med början av det följande regleringsåret.
I sådant fall skall råsockret i fråga raffinera inom den frist som
anges i punkt 2 och uppföras i räkenskaperna och ej överskrida
gränserna för de förväntade maximibehov som fastställts för
föregående regleringsår.
2.
När en kvantitet särskilt förmånssocker inte har kunnat
raffinera före utgången av det regleringsår för vilket importlicensen har utfärdats far medlemsstaten i fråga, på raffinaderiets
begäran, bevilja ytterligare en frist för raffineringen på högst 90
dagar från och med början av det följande regleringsåret.
I sådant fall skall råsockret i fråga raffinera inom denna frist
och uppföras i räkenskaperna och ej överskrida gränserna för
de förväntade maximibehoven för föregående regleringsår.

Artikel 9
Artikel 7
1.
Ursprungsbeviset för det socker som importeras från de
stater som avses i artikel 39.1 i förordning (EG) nr 1260/2001
skall läggas fram i form av ett ursprungsintyg som, beroende
på omständigheterna, föreskrivs i artiklarna 6 eller 7 i förordning (EEG) nr 2782/76.
2.
Det ursprungsintyg som avses i punkt l skall innehålla
följande:
a) Angivelsen ”Särskilt förmånsråsocker – tillämpning av
förordning (EG) nr 2513/2001”.
b) Datum då sockret lastades och vilket regleringsår leveransen
gäller.

1.
Varje månad skall de berörda medlemsstaterna meddela
kommissionen följande för föregående månad:
a) de kvantiteter råsocker, uttryckt i vikt, för vilka sådana
importlicenser som avses i artikel 3 har utfärdats.
b) de kvantiteter råsocker, uttryckt i vikt, som faktiskt importerats enligt de licenser som avses i artikel 3, och
c) de kvantiteter råsocker, uttryckt i vikt och i vitsockerekvivalenter, som har raffinerats under månaden före meddelandemånaden.
2.
Före den 31 juli varje regleringsår skall de berörda
medlemsstaterna meddela kommissionen vilka kvantiteter
råsocker, uttryckt i vikt, avsedda för raffinering, som finns i
lager hos raffinaderierna den 1 juli innevarande regleringsår.

c) KN-numret för produkten i fråga.
3.
Kopior, som tillhandahålls av den berörda parten, av de
ursprungsintyg som avses i punkt 1 ovan skall sändas in av
medlemsstaterna till kommissionen.
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall ange
följande på kopiorna:
a) Den dag när lastningen av sockret i exporthamnen avslutades, fastställt på grundval av lämpligt transportdokument.
b) Uppgifterna om importen och de kvantiteter som faktiskt
importerats.
(1) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
(2) EGT L 357, 30.12.1998, s. 1.

Artikel 10
1.

Förordning (EG) nr 1916/95 upphör att gälla.

2.
Hänvisningar till den förordningen skall anses som
hänvisningar till denna förordning.

Artikel 11
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 juli 2001.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2514/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter
samt fjäderfäkött som ges in under december 2001 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95
och (EG) nr 1251/96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1474/
95 (1) om öppnande och förvaltning av tulltaxor för ägg och
äggalbumin, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/
2001 (2), särskilt artikel 5.5 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96
av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tulltaxor
om fjäderfäkött (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001, särskilt artikel 5.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för första
kvartalet 2002 underskrider eller är lika med de tillgängliga
kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i
sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de till-

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1
januari–31 mars 2002 som ges in i enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på
det sätt som avses i bilagan till denna förordning.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2002 får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 1474/95 och
(EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala
kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 januari–31 mars 2002

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2002
(t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2515/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och
fjäderfäköttprodukter som ges in under december 2001 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien
och Bulgarien kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1899/97
av den 29 september 1997, om tillämpningsföreskrifter vad
avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs inom
ramen för Europaavtalen med de central- och östeuropeiska
länderna genom rådets förordningar (EG) nr 1727/2000, (EG)
nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG)
nr 2435/2000 och (EG) nr 2851/2000, och upphävande av
förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94 (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (2), särskilt
artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som har givits in för första
kvartalet 2002 gäller i fråga om vissa produkter kvantiteter
som är mindre än eller lika med de tillgängliga kvantiteterna
och kan därför godtas i sin helhet, men i fråga om andra

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

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1
januari–31 mars 2002 som ges in i enlighet med förordning
(EG) nr 1899/97 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan
till denna förordning.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2002, får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1899/97 för
importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

Gruppnummer

Procenttal godtagna importlicenser
för vilka ansökan givits in under perioden
1 januari–31 mars 2002

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2002
(t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2516/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i december
2001 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för
fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94
av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom
fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet,
griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra
restprodukter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1043/2001 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 januari–31 mars 2002 överskrider de tillgängliga kvantite-

Artikel 1
1.
Ansökningar om importlicens som lämnats in för
perioden 1 januari–31 mars 2002 i enlighet med förordning
(EG) nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till
denna förordning.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2002, får ansökningar
lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för
importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats under perioden 1 januari–31 mars 2002

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2002
(t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2517/2001
av den 20 december 2001
om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

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

De exportbidragssatser som från och med den 1
december 2001 gäller för de produkter som förtecknas i
bilagan, och som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2347/2001 (2).

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som
fastställs i förordning (EG) nr 2347/2001 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång
till, medför att de exportbidrag som för närvarande
gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr
2347/2001 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

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

Ledamot av kommissionen

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

Vitt socker:

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 315, 1.12.2001, s. 39.

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

39,93

39,93
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2518/2001
av den 20 december 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 21,740 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 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 2519/2001
av den 20 december 2001
om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 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
med beaktande av följande:
(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
2341/2001 (2).

(2)

Tillämpningen av bestämmelserna och kriterierna i
förordning (EG) nr 2341/2001, i dess ändrade lydelse,
på de uppgifter som kommissionen har tillgång till

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

Artikel 1
De exportbidrag som skall beviljas för de produkter som
förtecknas i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/
2001, exporterade i obearbetat skick, och som fastställs i
bilagan till förordning (EG) nr 2341/2001 skall ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 315, 1.12.2001, s. 21.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 december 2001 om ändring av exportbidrag för sirap och vissa andra
sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick
KN-nr

Destination

Måttenhet

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

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

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg torrvara

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sackaros × 100 kg
nettoprodukt

Bidragsbelopp

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (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 2520/2001
av den 20 december 2001
om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1260/2001 av
den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (3), särskilt
andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr

1309/2001 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2218/2001 (5).
(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 141, 24.6.1995, s. 16.
(3) EGT L 85, 20.3.1998, s. 5.

(4) EGT L 177, 30.6.2001, s. 21.
(5) EGT L 300, 16.11.2001, s. 35.

L 339/34

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

21.12.2001

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

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt
av produkten i fråga

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

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431/68 (EGT L 89, 10.4.1968,
s. 3), såsom den ändrats.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 793/72 (EGT L 94, 21.4.1972,
s. 1).
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2521/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

När nu ett avtal har slutits mellan Europeiska gemenskapen och USA om gemenskapens export av pastaprodukter till USA och detta har godkänts genom rådets
beslut 87/482/EEG (7), är det nödvändigt att differentiera
exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KNnummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

I enlighet med artikel 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr
1520/2000 bör det fastställas en reducerad bidragssats,
med hänsyn tagen till det produktionsbidrag som är
tillämpligt i enlighet med förordning (EEG) nr 1722/
93 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1786/
2001 (9), på den basprodukt som förädlats och som
gällde under den period då det kan antas att varorna
framställdes.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för
priset på spannmål som används för deras framställning.
I protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och
Förenade kungarikets anslutning fastställs att nödvändiga
åtgärder bör beslutas för att underlätta användningen av
gemenskapens säd i tillverkningen av alkoholhaltiga
drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tilllämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker bör därför justeras.

(8)

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

(9)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.3 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), ändrad genom förordning (EG) nr 1987/
2001 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel
13.1 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för
de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av
dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.

(2)

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 (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1563/2001 (6), anges de produkter för vilka en
bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller i bilaga B
till förordning (EG) nr 3072/95 alltefter omständigheterna.
Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad fastställa bidragssatsen per 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga.

(3)

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.

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181,
193,
329,
271,
177,
208,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som
förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92
eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 3072/95, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga B till förordning
(EEG) nr 1766/92 respektive bilaga B till den ändrade förordningen (EG) nr 3072/95, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.
(7) EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.
(8) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112.
(9) EGT L 242, 12.9.2001, s. 3.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (1)

Bidragssats per 100 kg
basprodukt
vid förutfastställelse
av bidrag

annan

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19

—

—

– I andra fall

—

—

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

—

—

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

—

—

– – I andra fall

—

—

1,852

1,852

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

—

—

– I andra fall

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs som används i form av:
1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

—

—

1,399

1,399

1001 10 00

1001 90 99

Durumvete:

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19
– I andra fall:

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

– Stärkelse:
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– – I andra fall
– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– – I andra fall
– Vid export vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– Annat (omfattande använd i obearbetad form)

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som
uppkommit genom bearbetning av majs:
– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– I andra fall
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SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

21.12.2001
(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (1)

Bidragssats per 100 kg
basprodukt
vid förutfastställelse
av bidrag

annan

Helt slipat ris:
– Rundkornigt
– Mellankornigt
– Långkornigt

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

1006 40 00

Brutet ris

4,400

4,400

1007 00 90

Sorghum

—

—

ex 1006 30

(1) Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade
förordning (EG) nr 1520/2000 (EGT L 177, 15.7.2000, s. 1).
(2) Om den aktuella varan är hänförlig till KN-nummer 3505 10 50.
(3) Varor som räknas upp i bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93.
(4) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för
glukossirapen.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2522/2001
av den 20 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 14 till och med den 20
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 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 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 2523/2001
av den 20 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 14 till och med
den 20 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 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 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 2524/2001
av den 20 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 14 till och med
den 20 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 21 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 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 2525/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (2), särskilt artikel 13.3 andra stycket och 13.15 i
denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

(1)

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

(2)

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

(3)

Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av
14 849 t ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att
tillgripa det förfarande som föreskrivs i artikel 7.4 i
kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 409/2001 (5). Detta
bör beaktas när exportbidragen fastställs.

(4)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
154, 15.6.1976, s. 11.
117, 24.5.1995, s. 2.
60, 1.3.2001, s. 27.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 2
Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av
exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten
14 849 t som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

21.12.2001
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

L 339/43
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 december 2001 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris
och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

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

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

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

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00

1006 30 65 9100

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

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

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
192,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

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

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

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

(1) Det förfarande som fastställs i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1162/95 skall tillämpas på licenser för vilka en ansökan lämnas in i enlighet med den förordningen för
följande kvantiteter enligt destination:
Destination R01: 3 015 t.
Totalt destinationerna R02 och R03: 1 997 t.
Destinationerna 021 och 023: 436 t.
Destination 064: 9 101 t.
Destination A97: 300 t.
Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2032/2000 (EGT L 243, 28.9.2000, s. 14).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
R01 Schweiz, Liechtenstein och kommunerna Livigno och Campione d'Italia.
R02 Marocko, Algeriet, Tunisien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, f.d. Spanska Sahara, Cypern, Jordanien, Irak, Iran, Yemen, Kuwait, Förenade
Arabemiraten, Oman, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, Eritrea, Västbanken och Gazaremsan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Norge,
Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Jugoslavien (Serbien–Montenegro), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien,
Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Kuba, Bermudas, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 utom Surinam, Guyana, Madagaskar.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2526/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris
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), särskilt artikel 13.3 i denna,

de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då
exportbidraget för dessa produkter beräknas.
(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade
produkter bör graderas på grundval av innehållet av
aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje
enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en
särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som
faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval
av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och
särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett
exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och
knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa
bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av
gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för
närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

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

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en
värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte
motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör
därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag
betalas ut.

(9)

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

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

av följande skäl:

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel 13
i förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden
mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden
för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att
då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den
rådande situationen och den förväntade utvecklingen
vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av
spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på
gemenskapens marknad å ena sidan och priser för
spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på
världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten
hos och den naturliga utvecklingen av priserna och
handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på
gemenskapens marknad.

(2)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/
95 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (6),
om import- och exportsystemet för bearbetade
produkter baserade på spannmål respektive ris definierar

(3)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181,
193,
329,
271,
147,
312,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
30.6.1995, s. 55.
23.12.1995, s. 25.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d i
förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1.1 c i förordning
(EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan till den
här förordningen, om inte annat följer av förordning (EG) nr
1518/95.
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Artikel 2

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

Ledamot av kommissionen

21.12.2001

21.12.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 december 2001 om fastställande av exportbidragen för bearbetade
produkter av spannmål och ris
Produktnummer

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Produktnummer

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

(1) Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.
(2) Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

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).
C01: Alla destinationer med undantag av Polen.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2527/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter
som ingår i foderblandningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter
och förhållanden som råder på världsmarknaden,
nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Det är emellertid önskvärt att beräkna den nuvarande
bidragssatsen på skillnaden mellan kostnaden för de
råvaror som vanligtvis används för tillverkningen av
foderblandningar mellan gemenskapen å ena sidan och
världsmarknaden å andra sidan, vilket skulle ge en bättre
bild av de handelsförhållanden som råder för exporten
av produkterna.

(6)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

(7)

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

av följande skäl:
(1)

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den
förordningen och priserna för de produkterna inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning
(EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och
export som tillämpas för foderblandningar baserade på
spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/
95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser för spannmål och ris (3)
definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas
hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter
beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet.
För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas
för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är
det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av
foderblandningar för export och produkter av majs å
ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de
senare är bidragsberättigande spannmålsslag med

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de foderblandningar som omfattas av
förordning (EEG) nr 1766/92 fastställs så som det anges i
bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av
förordning (EG) nr 1517/95.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 21 december 2001.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 20 december 2001 om fastställande av exportbidragen för
spannmålsbaserade foderblandningar
KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Spannmålsprodukter

Majs och majsbaserade produkter,

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

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.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 17 december 2001
om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av
euron mot förfalskning (Perikles-programmet)
(2001/923/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

(4)

Rådet antog den 28 juni 2001 förordning (EG) nr 1338/
2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd
av euron mot förfalskning (5) som behandlar informationsutbyte, samarbete och ömsesidigt bistånd, bland
annat när det gäller de yttre aspekterna på skyddet av
euron, samt de finansiella institutens skyldighet att ta
falska euro ur omlopp. Den skall utgöra en övergripande
ram för samarbete innan eurosedlar och euromynt sätts i
omlopp 2002. Dessutom antog rådet förordning (EG)
nr 1339/2001 om att låta verkningarna av förordning
(EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga
åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även
omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron
som gemensam valuta. (6)

(5)

Rådfrågningar och erfarenheter visar hur viktigt det är
att på gemenskapsnivå genomföra ett långsiktigt specifikt och tvärvetenskapligt program som ett komplement
till de nationella åtgärderna. De båda ovannämnda
förordningarna bör därför kompletteras genom antagande av ett handlingsprogram i syfte att medvetande
göra alla personer som är inblandade i skyddet av euron
mot förfalskning genom att genomföra åtgärder som
bland annat omfattar utbyte av information och
personal, tekniskt och vetenskapligt stöd samt utbildning. Programmet stöder och kompletterar medlemsstaternas åtgärder med iakttagande av subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.

(6)

Det bör säkerställas att detta gemensamma handlingsprogram för skydd av euron mot förfalskning överensstämmer med och kompletterar andra befintliga eller
kommande program och åtgärder.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 123.4 tredje meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, (1)
med beaktande av Europaparlamentets yttrande, (2)
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande, (3) och
av följande skäl:
(1)

Enligt fördraget skall gemenskapen vidta nödvändiga
åtgärder för att snabbt införa euron som gemensam
valuta.

(2)

I sin rekommendation av den 7 juli 1998 avseende vissa
åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för eurosedlar
och euromynt (4) uppmanade Europeiska centralbanken
(ECB) kommissionen att inrätta ett samarbete när det
gäller att bekämpa förfalskning av eurosedlar och euromynt och föreslog att rådet, kommissionen och
medlemsstaterna skall överväga möjligheten att vidta alla
eventuella möjliga åtgärder när det gäller att förbättra
bekämpningen av penningförfalskning.

(3)

I sitt meddelande av den 22 juli 1998 till rådet, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om skydd av
euron mot förfalskning uppgav kommissionen att den
skulle undersöka om det är möjligt att vidta en åtgärd
riktad till samtliga aktörer inom systemet för att förebygga, upptäcka och bekämpa penningförfalskning,
vilken kan göra det möjligt att fastställa riktlinjerna för
en kommande programplanering.

(1) EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 120.
(2) Yttrandet avgivet den 13 november 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) EGT C 293, 19.10.2001, s. 3.
4
( ) EGT C 11, 15.1.1999, s. 13.

(5) EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.
(6) EGT L 181, 4.7.2001, s. 11.
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Utan att påverka den roll som ECB tilldelats i fråga om
skyddet av euron mot förfalskning kommer kommissionen att på varje sätt samråda med de berörda huvudaktörerna (framför allt de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, ECB och Europol) i
den lämpliga rådgivande kommitté som föreskrivs enligt
förordning (EG) nr 1338/2001, bland annat i fråga om
utbyte, samordning, bistånd och utbildning, när det
gäller detta programs tillämpning.

(8)

Det är viktigt att gemenskapen främjar samarbetet med
tredje land för att skydda euron mot förfalskning.

(9)

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 34 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1) har införts i
detta beslut för hela den tid programmet pågår utan att
detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt
fördraget.

(10)

2.

Det skall omfatta bland annat

a) ett mål om medvetandegörande av den berörda personalen
om den nya valutans gemenskapsdimension (såväl i egenskap av reservvaluta som internationellt betalningsmedel),
b) ett mål om att verka katalyserande för att genom olika
lämpliga åtgärder, till exempel särskilda praktikplatser,
workshopar och gästföreläsningar vid nationella utbildningar samt personalutbyte, uppmuntra till närmare samarbete mellan berörd personal, uppbyggnad av ömsesidigt
förtroende och ömsesidigt tillfredsställande kunskaper om
till exempel metoder och problem,
c) ett mål om att en hög nivå skall eftersträvas i utbildningen
av fortbildarna där hänsyn skall tas till de nationella strategierna,
d) ett mål om upplysning till allmänheten, särskilt när det
gäller lagstiftning och relevanta instrument på gemenskapsnivå och internationell nivå.

Detta beslut föregriper inte initiativ som kan tas på
grundval av Fördraget om Europeiska unionen i syfte att
inrätta program när det gäller de straffrättsliga aspekterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inrättande av programmet
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Artikel 3
Åtgärdernas innehåll
1.
Utbildningens och det operationella stödets innehåll, som
baseras på ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande synsätt,
skall utöver säkerhetsaspekter och frågor som rör utbyte av
information omfatta särskilt teknisk och strategisk information
samt tekniskt och vetenskapligt stöd.
2.
Genomförandet av informationsutbyte på gemenskapsnivå skall grundas på bland annat metoder för kontroll och
analys för bedömning av
a) penningförfalskningens ekonomiska och finansiella konsekvenser,

1.
I detta beslut fastställs ett gemensamt handlingsprogram
som stöder och kompletterar medlemsstaternas åtgärder och
program som redan finns eller skall inrättas till skydd av euron
mot förfalskning.

b) databasers funktion,

2.
Detta handlingsprogram skall kallas Perikles-programmet.
Det skall genomföras den 1 januari 2002–31 december 2005.

d) utrednings- och undersökningsmetoder,

3.
Programmet skall genomföras och utvärderas i enlighet
med bestämmelserna i artiklarna 5–13.

c) användning av undersökningsverktyg, bland annat datatillämpningar,

e) vetenskapligt stöd (särskilt genom vetenskapliga databaser
och teknisk övervakning samt uppföljning av nya rön),
f) system för tidig varning och deras funktion,

Artikel 2
Programmets mål
1.
Genom de olika åtgärder som föreskrivs i artikel 3 syftar
gemenskapens handlingsprogram till att skydda euron mot
förfalskning. Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga
aspekter skall beaktas. Programmet skall i första hand säkerställa att åtgärderna överensstämmer med varandra så att ett
enhetligt skydd garanteras på grundval av överväganden om
bästa praxis och med utgångspunkt i de särskilda traditionerna
i varje medlemsstat.
(1) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

g) andra närbesläktade frågor som meddelandeskyldighetens
räckvidd,
h) skydd av personuppgifter,
i) olika aspekter på samarbete,
j) skydd av euron utanför unionen,
k) forskning,
l) tillhandahållande av särskild sakkunskap.
Detta informationsutbyte kan avspegla sig i olika åtgärder,
såsom anordnande av workshopar, möten och seminarier samt
riktad politik för praktikplatser och utbyte av personal.
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3.
Det tekniska, vetenskapliga och operativa stödet avser
särskilt

organ som är specialiserade på att förebygga, upptäcka och
bekämpa förfalskning.

a) alla åtgärder som gör det möjligt att på gemenskapsnivå
utforma pedagogiska verktyg (lagsamlingar på EU-nivå,
informationsbulletiner, praktiska handledningar, ordböcker
och lexikon samt databaser, i synnerhet när det gäller vetenskapligt stöd och teknisk övervakning) eller stöd för datatillämpningar (t.ex. programvara),

f) Specialiserade enheter, där man till exempel arbetar med
reprografisk teknik och äkthetskontroll, tryckare och
gravörer.

b) tvärvetenskapliga och gränsöverskridande studier,
c) utveckling av tekniska instrument och metoder till stöd för
undersökande verksamhet på gemenskapsnivå.

Artikel 4
Målgrupper och bidrag
1.

Åtgärderna avser följande grupper:

a) Personal vid behöriga enheter som berörs vid undersökning
och bekämpning av penningförfalskning (särskilt polisen
och skattemyndigheterna på grundval av sina respektive
uppdrag på nationell nivå).
b) Personal vid underrättelsetjänsten.
c) Företrädare för nationella centralbanker, myntverk och
övriga finansiella mellanhänder (särskilt när det gäller de
finansiella institutens skyldigheter).
d) Företrädare för affärsbankerna (särskilt när det gäller de
finansiella institutens skyldigheter).
e) Domare och jurister som är specialiserade på området.
f) Alla andra instanser eller berörda yrkesgrupper (t.ex.
handelskamrar och branschförbund eller liknande sammanslutningar som kan nå ut till små och medelstora företag,
handlare och transportörer).
2.
Utöver kommissionen uppmanas följande parter att
genom sin sakkunskap inom respektive områden bidra till att
uppnå handlingsprogrammets mål:
a) De nationella centralbankerna och ECB, bland annat när det
gäller systemet för övervakning av penningförfalskning
(CMS).
b) Nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys.
c) Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet och nationella myntverk.
d) Europol och Interpol.
e) De nationella centralbyråer för bekämpning av penningförfalskning som föreskrivs i artikel 12 i den internationella
konvention för bekämpande av penningförfalskning som
undertecknades i Genève den 20 april 1929 (1) samt andra
(1) Nationernas förbund, traktatsamling nr 2623 (1931), s. 372.

g) Alla andra organ där det finns särskild sakkunskap, även i
förekommande fall tredje land, särskilt kandidatländerna.
Artikel 5
Överensstämmelse och komplementaritet
1.
Programmet skall genomföras och samordnas genom ett
nära partnerskap mellan kommissionen och medlemsstaterna.
Vid samordningen skall man även beakta övriga åtgärder som
vidtagits av framförallt ECB och Europol.
2.
Kommissionen skall, framför allt för att främja en sund
ekonomisk förvaltning, se till att gemenskapens handlingsprogram för skydd av euron mot förfalskning överensstämmer
med och kompletterar andra befintliga eller kommande
program eller åtgärder.
Artikel 6
Referensbelopp
Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av gemenskapens handlingsprogram under den period som avses i artikel
1.2 är 4 miljoner euro.
De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten
inom ramen för budgetplanen.
Artikel 7
Internationellt samarbete
När det gäller spridningen av eurosedlar och euromynt, operativa behov, utvärdering av hot och riskanalys är programmet
öppet för de associerade kandidatländerna i enlighet med de
villkor för deltagande i gemenskapsprogram som fastställs i de
associeringsavtal som har ingåtts eller kommer att ingås med
dessa länder, eller i tilläggsprotokollen till dessa avtal.
Programmet är dessutom öppet för tredje land om det är
nödvändigt och om anslag finns tillgängliga i gemenskapens
budget enligt villkor och bestämmelser som skall överenskommas med dessa länder.
Artikel 8
Ekonomiska bestämmelser avseende workshopar, möten
och seminarier
1.
När det gäller de workshopar, möten och seminarier som
kommissionen arrangerar enligt vad som anges i artikel 3.2
andra stycket
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a) skall gemenskapen svara för följande:
i) Resekostnader och traktamenten i en annan medlemsstat
för deltagande personal samt allmänna kostnader som
rör genomförandet av dessa arrangemang.
ii) Kostnader för offentliggörande och översättning av pedagogiskt material i samband med dessa arrangemang.

L 339/53

2.
Medlemsstaterna skall dock svara för samtliga kostnader
för de delar av pedagogiska verktyg, kommunikationssystem
och system för informationsutbyte som inte rör gemenskapen,
nämligen de nationella databaser som ingår i dessa system,
nätförbindelserna mellan de delar som rör gemenskapen och de
delar som inte rör gemenskapen samt den programvara och det
material som varje medlemsstat anser vara till nytta för att
dessa system skall kunna utnyttjas i hela dess förvaltning.

b) skall medlemsstaterna svara för följande:
i) Kostnader som rör introduktionsutbildning och fortbildning av deras personal, särskilt när det gäller teknisk
utbildning.
ii) Vissa logistikkostnader i samband med workshopar,
möten och seminarier som anordnas med gemenskapsfinansiering på medlemsstaternas territorium (till exempel
interna transporter, tillhandahållande av möteslokaler
och/eller tolkningstjänster).
2.
När workshopar, möten och seminarier enligt artikel 3.2
andra stycket anordnas i samarbete med andra partner, till
exempel ECB, Europol eller Interpol skall utgifterna för anordnandet delas mellan dessa. Dessa partners bidrag kan utgöras
av naturabidrag för såvitt det rör sig om ett avsevärt bidrag.
Varje partner skall i vilket fall som helst svara för sina egna
deltagares resekostnader och traktamenten.

Artikel 11
Ekonomiska bestämmelser avseende externa åtgärder
Förutom att stå för kostnaderna för personal från tredje land
som deltar i workshopar, möten och seminarier som avses i
artikel 8.1 kan gemenskapen enligt de villkor som anges i
artikel 7 samfinansiera upp till 70 % av utbildningsåtgärderna
på ett tredje lands territorium och av de operativa stödåtgärderna i dessa länder.

Artikel 12
Framläggande och val av projekt

Artikel 9
Ekonomiska bestämmelser avseende utbyte av personal
1.
Gemenskapen skall svara för kostnader när medlemsstaternas personal deltar i praktik eller utbyte enligt vad som avses
i artikel 3.2 andra stycket när dessa genomförs inom ramen för
uppnåendet av de mål som anges i artikel 2.
2.
Kostnader för medlemsstaternas personal för deltagande i
praktikverksamhet eller utbyte som anordnas utanför
programmet skall dock medlemsstaterna själva svara för.

Artikel 10
Ekonomiska bestämmelser avseende stöd
1.
Genom samfinansiering skall gemenskapen svara för upp
till 70 % av det operativa stöd som avses i artikel 3.2, särskilt
följande:
a) Kostnader för utformning och produktion av pedagogiska
verktyg och datatillämpningar eller tekniska instrument som
är av europeiskt intresse.

1.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kommissionen kan föreslå projekt inom ramen för programmet.
Medlemsstaterna kan lägga fram högst ett projekt per år (workshopar, möten och seminarier som avses i artikel 3.2 andra
stycket. Kompletterande projekt i form av praktik och utbyte
eller stöd kan också läggas fram.
2.
Kommissionen väljer de projekt som lagts fram av
medlemsstaterna och de projekt som kommissionen lagt fram
på eget initiativ enligt följande kriterier:
a) Överensstämmelse med programmets mål i enlighet med
artikel 2.
b) Den europeiska dimensionen, även möjligheterna till samarbete med ECB och Europol.
c) Hur projektet kompletterar andra, tidigare genomförda,
pågående eller kommande samarbetsprojekt.
d) Arrangörens förmåga att genomföra projektet.
e) Projektets kvalitet och dess kostnadseffektivitet.
f) Det begärda stödbeloppet och om det står i proportion till
de förväntade resultaten.
g) De förväntade resultatens effekter på uppnåendet av
programmets mål.

b) Kostnader för studier, exempelvis i jämförande rätt, om
skydd av euron mot förfalskning.

De projekt som bäst uppfyller ovannämnda kriterier antas.

Om kommissionen är initiativtagare till dessa operativa stödåtgärder kan stödet dock undantagsvis uppgå till 100 %.

3.
Kommissionen är ansvarig för förvaltningen och genomförandet av programmet i samarbete med medlemsstaterna.
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Artikel 13

Artikel 14

Uppföljning och utvärdering

Tillämpbarhet

1.
Stödmottagarna för de utvalda projekten skall lägga fram
en årlig rapport för kommissionen.

Detta direktiv skall ha verkan i de medlemsstater som har
antagit euron som gemensam valuta.

2.
När projekten har fullföljts skall kommissionen utvärdera
genomförandet och effekterna av dem för att avgöra om de
ursprungliga målen har uppnåtts.

Artikel 15

3.
Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet
lägga fram

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

a) en utvärderingsrapport om programmets tillämplighet som
är oberoende av programmets frågeformulär, genomslagskraft och effektivitet samt ett meddelande om huruvida det
är lämpligt att fortsätta eller anpassa programmet åtföljt av
ett lämpligt förslag, senast den 30 juni 2005,
b) en detaljerad rapport om programmets genomförande och
resultat där man särskilt skall beakta det mervärde som
tillförts genom gemenskapens ekonomiska bidrag, när
programmet har fullföljts och senast den 30 juni 2006.

Verkan

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.
Utfärdat i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 17 december 2001
om att låta verkningarna av beslutet om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och
utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) även omfatta
de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta
(2001/924/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT.

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), och
av följande skäl:
(1)

(2)

Genom att anta beslut 2001/923/EG (3) har rådet föreskrivit att det skall ha verkan i de medlemsstater som
har antagit euron som gemensam valuta.
Det är emellertid av vikt att utbytet av information och
personal samt de åtgärder för stöd och utbildning som
genomförs enligt programmet är enhetliga över hela
gemenskapen och det bör vidtas nödvändiga åtgärder för
att säkerställa samma skyddsnivå med avseende på
euron i de medlemsstater som inte antagit euron som
gemensam valuta.

(1) EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 124.
(2) Yttrandet avgivet den 13 november 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) Se sidan 50 i detta nummer av EGT.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningen av artiklarna 1–13 i beslut 2001/923/EG skall
utvidgas till de medlemsstater som inte har antagit euron som
gemensam valuta.
Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.
Utfärdat i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 december 2001
om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Spanien och om upphävande av beslut 2001/
863/EG
[delgivet med nr K(2001) 4720]
(Text av betydelse för EES)

(2001/925/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
rådets direktiv 92/118/EEG (2), särskilt artikel 10.3 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Ett antal fall av klassisk svinpest har konstaterats i
Spanien.

(2)

På grund av handeln med levande svin riskerar dessa
utbrott att hota besättningarna i andra medlemsstater.

(3)

Spanien har vidtagit åtgärder inom ramen för rådets
direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om
gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3).

gits och att av tydlighetsskäl upphäva beslut 2001/
863/EG.
(6)

Spanien har vidtagit ytterligare åtgärder för seroövervakning av klassisk svinpest i landet.

(7)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.

I väntan på Ständiga veterinärkommitténs möte och i
samarbete med medlemsstaterna vidtog kommissionen
tillfälliga skyddsåtgärder genom beslut 2001/863/EG om
vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Spanien (4).

(4)

Mot bakgrund av hur situationen utvecklats och utifrån
resultaten av de epidemiologiska undersökningarna är
det nödvändigt att förlänga de åtgärder som redan vidta-

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
316, 1.12.2001, s. 5.
321, 6.12.2001, s. 38.

Spanien skall se till att svin endast får sändas om

a) svinen kommer från ett område utanför de områden som
anges i bilagan, och
b) har hållits på ursprungsanläggningen i minst 30 dagar före
lastningen, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar,
och
c) kommer från en anläggning dit inga levande svin har förts
in under 30 dagar omedelbart före avspänningen av svinen i
fråga, och
d) transporteras direkt till destinationsanläggningen eller slakteriet i officiellt förseglade fordon, utan att passera en
uppsamlingscentral. Fordonet får endast färdas genom de
områden som anges i bilagan via större vägar eller järnvägar, utan att göra något uppehåll.
2.
Förflyttning av svin som kommer från områden utanför
de områden som anges i bilagan får endast tillåtas om detta
meddelas tre dagar i förväg av den behöriga veterinärmyndigheten till de centrala och lokala veterinärmyndigheterna på
destinationsorten och i eventuell transitmedlemsstat.
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Artikel 2

Artikel 5

1.
Spanien skall se till att svinsperma endast får sändas om
sperman kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG (1)
och som ligger utanför de områden som anges i bilagan.

Spanien skall se till att det inom de områden som anges i
bilagan inte sker några förflyttningar av svin om det inte har
gjorts serologiska test med negativt resultat på anläggningen
i fråga under de trettio dagar som föregår transporten, i
enlighet med de anvisningar som utfärdats av de spanska
myndigheterna.

2.
Spanien skall se till att ägg och embryon av svin endast
får sändas om de kommer från svin som hållits på en anläggning som ligger utanför de områden som anges i bilagan.
Artikel 3
1.
Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 64/432/EEG (2)
och som skall åtfölja svin som sänds från Spanien skall
kompletteras med följande:
”Djur i enlighet med kommissionens beslut 2001/925/EG
av den 20 december 2001 om vissa skyddsåtgärder mot
klassisk svinpest i Spanien.”
2.
Det hälsointyg som avses i rådets direktiv 90/429/EEG
och som skall åtfölja galtsperma som sänds från Spanien skall
kompletteras med följande:
”Sperma i enlighet med kommissionens beslut 2001/
925/EG av den 20 december 2001 om vissa skyddsåtgärder
mot klassisk svinpest i Spanien.”
3.
Det hälsointyg som avses i kommissionens beslut 95/
483/EEG (3) och som skall åtfölja embryon och ägg av svin
som sänds från Spanien skall kompletteras med följande:
”Embryon/ägg (*) i enlighet med kommissionens beslut
2001/925/EG av den 20 december 2001 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Spanien.
(*) Stryk det som ej gäller.”
Artikel 4
Spanien skall se till att fordon som använts för transport av
svin rengörs och desinficeras efter varje transport och att
transportören styrker att detta har gjorts.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 62.
(2) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(3) EGT L 275, 18.11.1995, s. 30.

Spanien skall inom ramen för Ständiga veterinärkommittén
underrätta kommissionen och medlemsstaterna om resultaten
av den seroövervakning av klassisk svinpest som genomförts
i de områden som anges i bilagan.
Artikel 6
Beslut 2001/863 skall upphöra att gälla.
Artikel 7
Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för
handel så att dessa överensstämmer med detta beslut. De
skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.
Artikel 8
Detta beslut skall ses över före den 20 januari 2002.
Det skall tillämpas till och med den 31 januari 2002.
Artikel 9
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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