Europeiska gemenskapernas

ISSN 1024-3054

L 341

officiella tidning

fyrtiofjärde årgången
22 december 2001

Lagstiftning

Svensk utgåva

Innehållsförteckning

I




Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Rådets förordning (EG) nr 2528/2001 av den 17 december 2001 om ingående av
protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om
samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken
Mauretanien .....................................................................................................

1

Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött .....................................

3

Kommissionens förordning (EG) nr 2530/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker .................................................................................................... 15

Pris: 29,50 EUR

SV



Kommissionens förordning (EG) nr 2531/2001 av den 21 december 2001 om
upphörande av fiske efter vitling med fartyg under fransk flagg ............................ 17



Kommissionens förordning (EG) nr 2532/2001 av den 21 december 2001 om
upphörande av fiske efter sill med fartyg under fransk flagg ................................. 18



Kommissionens förordning (EG) nr 2533/2001 av den 21 december 2001 om
fastställande för år 2002 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötköttsprodukter med ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien och förbundsrepubliken Jugoslavien ................................ 19



Kommissionens förordning (EG) nr 2534/2001 av den 21 december 2001 om
öppnande av tullkvoter för import av särskilt förmånsråsocker av sockerrör från
AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderierna under perioden 1 juli
2001–28 februari 2002 ...................................................................................... 27



Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller
ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter .............................................................................................................. 29

(Fortsättning på nästa sida)

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av
jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

Innehåll (Fortsättning)



Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001 av den 21 december 2001 om
ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av
vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få ”União Nacional para a
Independência Total de Angola” (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97 ................................ 70



Kommissionens beslut nr 2537/2001/EKSG av den 21 december 2001 om fastställande av avgiftssatserna för budgetåret 2002 och om ändring av beslut nr
3/52/EKSG om fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de
avgifter som anges i artiklarna 49 och 50 i fördraget ........................................... 71



Kommissionens förordning (EG) nr 2538/2001 av den 21 december 2001 om
förvaltning av textilkvoter som genom rådets förordning (EG) nr 517/94 har
upprättats för 2002 .......................................................................................... 73



Kommissionens förordning (EG) nr 2539/2001 av den 21 december 2001 om
ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet
med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker ........................ 77
Kommissionens förordning (EG) nr 2540/2001 av den 21 december 2001 om undantag
från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid
import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker .......................................... 79



Kommissionens förordning (EG) nr 2541/2001 av den 21 december 2001 om
ändring av förordning (EG) nr 2125/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp och om upphävande av förordning nr 1921/95 om särskilda
tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker ................................................................................ 80



Kommissionens förordning (EG) nr 2542/2001 av den 21 december 2001 om
öppnande för år 2002 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med ursprung i Tjeckiska republiken, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien till Europeiska gemenskapen ...................................................................... 82



Kommissionens förordning (EG) nr 2543/2001 av den 21 december 2001 om
upphörande av fiske efter kummel med fartyg under nederländsk flagg ................ 97
Kommissionens förordning (EG) nr 2544/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form
av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd ....................................................... 98
Kommissionens förordning (EG) nr 2545/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001 ..................................... 100
Kommissionens förordning (EG) nr 2546/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2008/2001 .................................................... 101
Kommissionens förordning (EG) nr 2547/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2009/2001 .................................................................... 102
Kommissionens förordning (EG) nr 2548/2001 av den 21 december 2001 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom
ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001 ................. 103

SV

(Fortsättning på omslagets tredje sida)

Innehåll (Fortsättning)

Kommissionens förordning (EG) nr 2549/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull ................................................ 104


Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001 av den 21 december 2001 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001 ......................................... 105
Kommissionens förordning (EG) nr 2551/2001 av den 21 december 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för
tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel,
Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan ......................................... 118
Kommissionens förordning (EG) nr 2552/2001 av den 21 december 2001 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel ................................................... 120
Kommissionens förordning (EG) nr 2553/2001 av den 21 december 2001 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i
Västbanken och Gaza .......................................................................................... 122
Kommissionens förordning (EG) nr 2554/2001 av den 21 december 2001 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B .................................. 124
II

Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet
2001/926/EG:


Rådets beslut av den 17 december 2001 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för
perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska
gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien ............................................ 125
Avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande
för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och islamiska Republiken Mauretanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Protokoll Om fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter
och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan
Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

SV

22.12.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 341/1

I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2528/2001
av den 17 december 2001
om ingående av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med
artikel 300.2 och 300.3 första stycket i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska
republiken Mauretanien (2) har de båda parterna inlett förhandlingar för att fastställa de ändringar
eller tillägg som skall införas i detta avtal.

(2)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades den 31 juli 2001 ett nytt protokoll om
fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i det ovannämnda avtalet.

(3)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta protokoll.

(4)

Det är nödvändigt att fastställa nyckeln för fördelning av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Protokollet om fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den
ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till protokollet bifogas denna förordning (3).
Artikel 2
De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:
Fiskekategori

Skaldjur, utom languster

Medlemsstat

Bruttoregisterton

Spanien

4 364

Italien

1 091

Portugal

(1) Yttrandet angivet den 13 december 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
(2) EGT L 334, 23.12.1996, s. 20.
(3) Se sidan 125 i detta nummer av EGT.
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Antal
fartyg som
kan användas
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Fiskekategori

Medlemsstat

Bruttoregisterton

Svart kummel

Spanien

8 500

Andra demersala arter än svart kummel

Spanien

1 300

Portugal

2 000

Demersala arter — trål

Spanien

4 000

Bläckfisk

Spanien

22.12.2001
Antal
fartyg som
kan användas

Andra redskap än trål

50

Italien

5

Languster

Portugal

200

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

18

Frankrike

18

Tonfiskfiskefartyg för spöfiske med fasta linor

Spanien

20

Fartyg för fiske med flytlinor

Portugal

3

Frankrike

8

Pelagiska arter

15

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs genom
protokollet, får kommissionen beakta de licensansökningar som inkommer från alla övriga medlemsstater.
Artikel 3
De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt protokollet skall meddela kommissionen hur stora mängder av
varje bestånd som fångas i Mauretanien fiskezon enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EG)
nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93
beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på
öppet hav (1).
Artikel 4
Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen
bindande verkan underteckna protokollet.
Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

(1) EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2529/2001
av den 19 december 2001
om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(3)

För att uppnå målen i artikel 33 i fördraget, särskilt
marknadsstabilitet och en skälig levnadsstandard för den
berörda jordbruksbefolkningen, är det nödvändigt att
införa vissa åtgärder som underlättar anpassning av
utbudet till marknadens krav. Interna marknadsbestämmelser bör införas med bland annat föreskrifter om
bidrag till får- och getköttsproducenter samt ett system
för privat lagring.

(4)

Det bidragsbelopp som skall beviljas producenterna
måste ta hänsyn till de olika specialiseringarna inom
gemenskapens produktionssystem. Bidraget för hongetter bör beviljas producenter i särskilda områden där
getter främst föds upp för produktion av getkött och där
metoderna för uppfödning av getter och får i stort är
desamma.

(5)

Bestämmelser bör också införas för betalning av ett
tilläggsbidrag till producenter i områden där får- och
getproduktion är en traditionell verksamhet eller väsentligt bidrar till landsbygdens ekonomi. Tilläggsbidraget
bör endast kunna beviljas producenter med ett jordbruksföretag där minst 50 % av den yta som används för
jordbruk ligger i mindre gynnade områden enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 27
maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av
landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar (10).

(6)

Av administrativa skäl bör det tidigaste datumet för
bidragsutbetalning vara budgetårets början. För att
önskad ekonomisk effekt skall uppnås, måste bidragen
beviljas inom vissa tidsgränser.

(7)

Det måste vara möjligt att ändra bidragsbeloppen mot
bakgrund av hur produktionen, produktiviteten och
marknaderna utvecklar sig.

(8)

För att inte stimulera produktionen och öka utgifterna
bör de individuella taken för producenterna bibehållas.
Det totala antalet rättigheter till bidrag för varje
medlemsstat bör fastställas på grundval av redan fastställda nivåer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

Bestämmelser om den gemensamma organisationen av
marknaden för får- och getkött har fastställts i ett antal
förordningar. Av tydlighetsskäl bör dessa förordningar
upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.
Bestämmelserna i rådets förordningar (EEG) nr 2644/80
av den 14 oktober 1980 om allmänna regler för intervention i får- och getköttsektorn (4), (EEG) nr 3901/89
av den 12 december 1989 om fastställande av definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar (5), (EEG) nr 1323/1990 av den 14 maj 1990
om införande av särskilt stöd för uppfödning av får och
getter i vissa mindre gynnade områden inom gemenskapen (6), (EEG) nr 3493/90 av den 27 november 1990
om allmänna regler för beviljande av bidrag till får– och
getköttsproducenter (7), (EEG) nr 338/91 av den 5
februari 1991 om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får (8)
och rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3
november 1998 om den gemensamma organisationen
av marknaden för får- och getkött (9) ersätts med nya
bestämmelser i denna förordning och de uppräknade
förordningarna bör därför upphöra att gälla.
En gemensam organisation av marknaden för jordbruksprodukter kan utformas på olika sätt, beroende på vilken
produkt det är fråga om.

(1) EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 275.
(2) Yttrandet avgivet den 25 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(3) Yttrandet avgivet den 17 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).
(4) EGT L 275, 18.10.1980, s. 8.
5) EGT L 375, 23.12.1989, s. 4. Förordningen ändrad genom förord(
ning (EEG) nr 1266/95 (EGT L 123, 3.6.1995, s. 3).
(6) EGT L 132, 23.5.1990, s. 17. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 193/98 (EGT L 20, 27.1.1998, s. 18).
(7) EGT L 337, 4.12.1990, s. 7. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2825/2000 (EGT L 328, 23.12.2000, s. 1).
(8) EGT L 41, 14.2.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2536/97 (EGT L 347, 18.12.1997, s. 6).
(9) EGT L 312, 20.11.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 8).

(10) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

L 341/4
(9)

(10)

(11)

(12)

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nya producenter och befintliga producenter vars individuella tak av olika anledningar inte motsvarar förändrade omständigheter hos besättningarna bör inte
undantas från bidragsrättigheter. Därför bör möjligheter
ges att använda nationella reserver som fylls på och
förvaltas i enlighet med gemenskapens kriterier. Av
samma anledning bör överlåtelse av bidragsrättigheter
utan överlåtelse av jordbruksföretaget omfattas av regler,
enligt vilka en del av de överlåtna rättigheterna återtas
utan kompensationsbetalning och tillförs den nationella
reserven.

För att ge producenterna en möjlighet att minska sin
produktion under en begränsad period, bör medlemsstaterna tillåtas bevilja tillfällig överlåtelse av bidragsrättigheter.

effektivt genom förutfastställelse av stödbeloppet, när
det i brådskande fall visar sig nödvändigt med privat
lagring på grund av ett särskilt besvärligt marknadsläge i
ett eller flera prisnoteringsområden. Det är därför
nödvändigt att bemyndiga kommissionen att tillämpa
förutfastställelse av stödbeloppet när ett sådant marknadsläge har konstaterats, även om dessa marknadspriskriterier inte är uppfyllda.

(15)

Handelsregleringar, där det ingår en ordning med
importtullar, bör tillsammans med prisregleringar,
bidrag och interventionsåtgärder tjäna till att stabilisera
gemenskapsmarknaden.

(16)

För att kunna bedöma marknadsutvecklingen bör de
behöriga myndigheterna ges möjlighet att kontinuerligt
följa handelsutvecklingen och vid behov vidta åtgärder i
enlighet med denna förordning. I detta syfte bör det
föreskrivas att importlicenser och vid behov även
exportlicenser skall utfärdas, samt att säkerhet skall
ställas för att garantera det faktiska genomförandet av de
transaktioner för vilka dessa licenser begärs.

(17)

För att förhindra eller motverka de skadliga verkningar
på gemenskapsmarknaden som kan bli följden av import
av vissa jordbruksprodukter, bör på vissa villkor en
tilläggstull betalas vid import av en eller flera sådana
produkter.

(18)

Kommissionen bör på vissa villkor ges befogenhet att
öppna och förvalta sådana tullkvoter som är resultatet
av de internationella avtal som ingåtts i enlighet med
fördraget eller andra rådsrättsakter.

(19)

Förutom ovannämnda system bör det, i den mån som
krävs för att systemet skall fungera korrekt, när marknadsläget så kräver, införas möjlighet att helt eller delvis
förbjuda tillämpningen av aktiv eller passiv förädling.

(20)

Systemet med tullar gör det möjligt att avstå från alla
andra skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser.
Dock kan systemet med gemensamma priser och tullar i
undantagsfall visa sig vara bristfälligt. I sådana fall bör
gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla
nödvändiga åtgärder, i syfte att skydda gemenskapsmarknaden mot de störningar som kan uppkomma
genom att de tidigare importhindren avskaffats. Dessa
åtgärder måste överensstämma med gemenskapens skyldigheter, inbegripet dess internationella skyldigheter.

(21)

Åtgärder kan också behöva vidtas, om en väsentlig prisökning eller ett större prisfall stör eller hotar att störa
gemenskapsmarknaden.

Det bör skapas en koppling mellan känsliga områden
eller platser och produktionen av får och getter, i syfte
att säkerställa att denna produktion upprätthålls, särskilt
i de områden där sådan produktion är viktig för den
lokala ekonomin.

Villkoren för produktion av får och getter och producenternas inkomstsituation varierar betydligt i olika produktionsområden i gemenskapen. Ett flexibelt ramverk bör
därför föreskrivas för ytterligare gemenskapsbetalningar
som medlemsstaterna skall fastställa och verkställa inom
fasta totalbelopp och i enlighet med vissa gemensamma
kriterier i syfte att motsvara de varierande behov som
följer av sektorns struktur och naturliga förutsättningar.
Dessa totalbelopp bör fördelas till medlemsstaterna på
grundval av deras andel i betalda bidrag. De gemensamma kriterierna är bland annat avsedda att förhindra
att ytterligare betalningar leder till diskriminering samt
att full hänsyn tas till gemenskapens relevanta multilaterala åtaganden. Det är särskilt viktigt att medlemsstaterna åläggs att agera enbart på grundval av objektiva
kriterier för att säkerställa en jämlik behandling och
undvika snedvridning av marknads- och konkurrensvillkoren.

(13)

Interventionsåtgärder sker i form av stöd till privat
lagring, vilket har minst påverkan på den normala
avsättningen av produkterna. För att detta stöd skall
kunna tillämpas på rätt sätt, bör kommissionen hålla sig
fullt informerad om prisutvecklingen på den gemensamma marknaden för får- och getkött.

(14)

När vissa kriterier för marknadspriserna är uppfyllda bör
beslut att bevilja stöd till privat lagring som en allmän
regel fattas inom ramen för ett anbudsförfarande. Stödet
till privat lagring skulle emellertid kunna göras mer
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De restriktioner i den fria rörligheten som uppkommer
till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar kan skapa svårigheter på marknaden i en
eller flera medlemsstater. För att råda bot på sådana
situationer kan undantagsåtgärder behöva införas för att
stödja marknaden.

En väl fungerande inre marknad på grundval av gemensamma priser skulle äventyras, om vissa stöd beviljades.
Därför bör fördragsbestämmelserna om statligt stöd
tillämpas på får- och getkött.

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/
468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).
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(25)

Medlemsstaternas utgifter i samband med att de fullgör
skyldigheter enligt denna förordning omfattas av rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om
finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (2).

(26)

Det finns farhågor för får- och getproduktionens miljöpåverkan i vissa regioner inom gemenskapen. Kommissionen bör upprätta en rapport om detta utifrån gjorda
erfarenheter, vid behov även med förslag.

(27)

Övergången från systemet i förordning (EG) nr 2467/98
till systemet i denna förordning kan orsaka problem som
inte tas upp i denna förordning. För att kunna hantera
sådana svårigheter, bör kommissionen få möjlighet att
vidta övergångsåtgärder. Den bör dessutom bemyndigas
att lösa specifika praktiska problem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött skall omfatta regleringar av både
handeln och den inre marknaden och täcka följande produkter:
KN–nummer

a)

b)

Beskrivning

0104 10 30

Lamm (upp till ett år gamla)

0104 10 80

Andra levande får än rensiga avelsdjur och lamm

0104 20 90

Andra levande getter än renrasiga avelsdjur

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

0210 99 21

Kött av får eller get, med ben, saltt eller rimsaltat, torkat eller rökt

0210 99 29

Kött av får eller get, benfritt, saltat eller rimsaltat, torkat eller rökt

0104 10 10

Levande får – renrasiga avelsdjur

0104 20 10

Levande getter – renrasiga avelsdjur

0206 80 99

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get, färska eller kylda, inte avsedda för tillverkning av
farmaceutiska produkter

0206 90 99

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get, frysta, inte avsedda för tillverkning av farmaceutiska
produkter

0210 99 60

Ätbara slaktbiprodukter av får eller get, saltade eller rimsaltade, torkade eller rökta

ex 1502 00 90

Fetter av får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

c)

1602 90 72
1602 90 74

Kött och slaktbiprodukter av får eller get, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade;
blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller annat sätt värmebehandlat kött
slaktbiprodukter

d)

1602 90 76
1602 90 78

Kött och slaktbiprodukter av får eller get, beredda eller konserverade på annat sätt

AVDELNING I
INRE MARKNADEN
Artikel 2

a) Åtgärder för att förbättra uppfödning av får och getter.
b) Åtgärder för att främja en förbättring av produktions-,
förädlings- och marknadsorganisationen.

För att uppmuntra initiativ från handeln och gemensamma
handelsorganisationer i syfte att underlätta anpassningen av
utbudet till marknadens krav, får följande gemenskapsåtgärder
vidtas för de produkter som anges i artikel 1:

d) Åtgärder för att möjliggöra upprättandet av kort- och långsiktiga prognoser baserade på utnyttjade produktionsmedel.

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

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

c) Åtgärder för att förbättra kvaliteten.
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e) Åtgärder för att lättare kunna följa utvecklingen av marknadspriserna.

staten. Detta minimiantal skall uppgå till minst 10 eller högst
50.

Allmänna regler avseende dessa åtgärder skall antas i enlighet
med förfarandet i artikel 37.2 i fördraget.

4.
Bidragsbeloppet per tacka skall vara 21 euro. För producenter som saluför fårmjölk eller produkter av fårmjölk skall
bidraget per tacka dock vara 16,8 euro.
5.

KAPITEL I

Bidragsbeloppet per honget skall vara 16,8 euro.

6.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

DIREKTA UTBETALNINGAR

Avsnitt 2
Artikel 3
I denna avdelning avses med
a) producent: en enskild jordbrukare, antingen en fysisk eller
juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska
personer, oavsett vilken rättslig status som nationell lagstiftning ger en sådan grupp eller dess medlemmar, vars jordbruksföretag ligger inom gemenskapens territorium och
som bedriver får- eller getuppfödning,
b) jordbruksföretag: alla produktionsenheter som drivs av
producenten och som ligger inom en enda medlemsstats
territorium,
c) tacka: får av honkön som har lammat minst en gång eller är
minst ett år,
d) honget: get av honkön som har fått killingar minst en gång
eller är minst ett år.

Avsnitt 1
Bidrag för tackor och getter

Artikel 4
1.
En producent som håller tackor på sitt jordbruksföretag
kan efter ansökan få rätt att erhålla bidrag för detta (tackbidrag).
2.
En producent som håller hongetter på sitt jordbruksföretag kan efter ansökan få rätt att erhålla bidrag för detta
(getbidrag). Detta bidrag skall beviljas producenter i särskilda
områden, där produktionen uppfyller följande båda villkor:
1. Getuppfödningen har som huvudsakligt syfte att producera
getkött.
2. Metoderna för får- och getuppfödning är snarlika.
En förteckning över sådana områden skall upprättas i enlighet
med förfarandet i artikel 25.2.
3.
Tackbidraget och getbidraget skall beviljas i form av en
årlig utbetalning per stödberättigande djur, kalenderår och
producent inom individuella tak. Det minsta antalet djur för
vilka en bidragsansökan lämnas in skall beslutas av medlems-

Tilläggsbidrag
Artikel 5
1.
Ett tilläggsbidrag skall utbetalas till producenter i
områden där får- och getproduktion är en traditionell verksamhet eller väsentligt bidrar till landsbygdens ekonomi.
Medlemsstaterna skall fastställa vilka dessa områden är.
Tilläggsbidraget skall under alla omständigheter endast beviljas
producenter med ett jordbruksföretag där minst 50 % av den
yta som används för jordbruk ligger i mindre gynnade
områden enligt definitionen i förordning (EG) nr 1257/1999.
2.
Tilläggsbidraget skall också beviljas producenter som
tillämpar växling av betesområde under följande förutsättningar:
a) Minst 90 % av de djur för vilka bidrag betalas ut betar under
minst 90 dagar i följd i ett stödberättigande område enligt
punkt 1.
b) Jordbruksföretagets huvudbyggnad ligger i ett väldefinierat
geografiskt område, för vilket medlemsstaten har fastställt
att växling av betesområde är en traditionell metod för fåroch/eller getuppfödning och att det är nödvändigt att djuren
förflyttas på grund av otillräcklig fodertillgång under tiden
för växling av betesområde.
3.
Tilläggsbidraget skall vara 7 euro per tacka och honget.
Det skall beviljas på samma villkor som de som gäller för
beviljande av tack- och getbidrag.
4.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Avsnitt 3
Gemensamma bestämmelser
Artikel 6
1.
Bidragen skall utbetalas till producenterna på grundval av
det antal tackor och/eller hongetter som producenten hållit på
sitt jordbruksföretag under en minimiperiod, vilken skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Betalningarna skall ske så snart kontroller har genomförts
enligt rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den 27 november
1992 om ett integrerat system för administration och kontroll
av vissa stödsystem inom gemenskapen (1), dock tidigast den
16 oktober det kalenderår som bidragsansökan gäller och
senast den 31 mars följande kalenderår.
(1) EGT L 355, 5.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 495/2001 (EGT L 72, 14.3.2001, s. 6).
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2.
När en förordning med nya regler om identifiering och
registrering av får och getter börjar gälla skall ett djur identifieras och registreras i enlighet med dessa regler för att få rätt till
bidrag.
Artikel 7
Bidragsbeloppen får ändras i enlighet med förfarandet i artikel
37.2 i fördraget med hänsyn till utvecklingen av produktionen,
produktiviteten och marknaderna.
Avsnitt 4
Individuella tak
Artikel 8
1.
Den 1 januari 2002 skall det individuella taket per producent, med förbehåll för punkt 2 och 3, motsvara det antal
bidragsrättigheter som denne innehade den 31 december 2001
i enlighet med gällande gemenskapsregler.
2.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att summan av bidragsrättigheter på deras
territorium från och med den 1 januari 2002 inte överskrider
de nationella tak som anges i bilaga I och att de nationella
reserver som anges i artikel 10 kan bibehållas.
3.
Om de åtgärder som avses i punkt 2 kräver en minskning
av producenternas individuella tak, skall den göras utan
kompensationsbetalning och beslutas enligt objektiva kriterier,
som särskilt skall innefatta
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för gratis omfördelning återlämnas till den nationella reserven i
den medlemsstat där företaget är beläget.
Medlemsstaterna kan förvärva bidragsrättigheter från producenter som frivilligt går med på att, helt eller delvis, avstå från
sina rättigheter. I detta fall kan betalning för förvärvande av
sådana rättigheter göras till dessa producenter antingen från
nationella budgetar eller i enlighet med artikel 11.2 femte
strecksatsen.
Med avvikelse från punkt 1 och under vederbörligen motiverade omständigheter kan medlemsstaterna föreskriva att överföringen av rättigheterna skall utföras via den nationella
reserven, om jordbruksföretaget säljs eller överförs på annat
sätt.
3.
Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att
undvika att bidragsrättigheter flyttas från känsliga områden
eller regioner, där fårproduktion är särskilt viktig för den lokala
ekonomin.
4.
Medlemsstaterna får tillåta tillfälliga överlåtelser av den
del av bidragsrättigheterna som producenten själv inte har för
avsikt att använda, före en tidpunkt som de skall fastställa.
5.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Dessa tillämpningsföreskrifter får särskilt avse
a) bestämmelser vilka möjliggör för medlemsstaterna att lösa
särskilda problem i samband med att bidragsrättigheter
överlåts av producenter som inte äger den mark där deras
jordbruksföretag är beläget, och
b) särskilda föreskrifter om minsta tillåtna delöverlåtelse.

a) den takt i vilken producenterna har använt sina individuella
tak under de tre referensåren före år 2001,

Artikel 10

b) särskilda naturliga omständigheter eller tillämpning av sanktioner vilka resulterar i utebliven eller nedsatt utbetalning av
bidraget under åtminstone ett referensår,

1.
Varje medlemsstat skall ha en nationell reserv av bidragsrättigheter.

c) ytterligare exceptionella omständigheter som resulterar i att
betalningarna för minst ett referensår inte överensstämmer
med den faktiska situationen under de föregående åren.

2.
Bidragsrättigheter som dras in enligt artikel 9.2 eller
andra gemenskapsbestämmelser skall överföras till den nationella reserven.

4.
Bidragsrättigheter som har dragits tillbaka i enlighet med
den åtgärd som vidtagits enligt punkt 2 skall upphävas.

3.
Medlemsstaterna kan fördela bidragsrättigheter till producenter inom gränserna för sina nationella reserver. Vid fördelningen skall de ge företräde särskilt till nytillkomna producenter, unga jordbrukare eller andra prioriterade producenter.

5.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Artikel 9
1.
Om en producent säljer eller på annat sätt överlåter sitt
jordbruksföretag, får denne överlåta alla sina bidragsrättigheter
till den som övertar jordbruksföretaget.

4.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt regler
för indragande och omfördelning av outnyttjade bidragsrättigheter, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
KAPITEL II
TILLÄGGSUTBETALNINGAR

2.
En producent får även, helt eller delvis, överlåta sina
rättigheter till andra producenter, utan att överlåta sitt jordbruksföretag.

Artikel 11

Överlåts inte företaget utan bara bidragsrättigheter, skall en del
av de överlåtna rättigheterna (högst 15 %) utan kompensation

1.
Medlemsstaterna skall på årlig basis göra tilläggsutbetalningar som uppgår till de totalbelopp som fastställs i bilaga II.
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Medlemsstaterna får besluta att komplettera de totalbelopp som
fastställs i bilaga II genom att minska beloppen för de utbetalningar som avses i artikel 4. Minskningen av beloppen, vilken
får tillämpas på regional grund, får inte överstiga en euro.

22.12.2001

eller enligt gemenskapens stödsystem för andra permanenta
grödor eller trädgårdsgrödor.
— Utbetalningar till producenter som överlåter sina rättigheter
frivilligt i enlighet med artikel 9.2.
— Stöd till förbättring och rationalisering av bearbetningen
och saluföringen av får- och getkött.

Utbetalningarna skall göras på årlig basis enligt objektiva kriterier, däribland relevanta produktionsstrukturer och produktionsvillkor, och på ett sådant sätt att likvärdig behandling
mellan producenterna garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks. Utbetalningarna skall göras
inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 6. Dessutom skall
sådana utbetalningar inte kopplas till variationer i marknadspriserna. De får göras på regional grund.

2.

3.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

KAPITEL III
PRIVAT LAGRING

Artikel 12

Betalningarna kan särskilt inbegripa följande:

— Utbetalningar till producenter som ägnar sig åt vissa typer
av produktion som är viktig för den lokala ekonomin eller
miljöskyddet, särskilt sådana typer av produktion som
berör kvaliteten.
— En ökning av det bidrag som fastställs i artikel 4. De
ytterligare beloppen kan underkastas krav på djurtäthet
som skall fastställas av medlemsstaten beroende på de
lokala förhållandena.
— Stöd till omstrukturering av producentföretag eller utveckling av producentorganisationer.
— Arealersättning till producenterna vilken skall beviljas per
hektar foderareal som en producent har tillgång till under
det berörda kalenderåret och för vilken inga utbetalningar
äskas för samma år enligt stödsystemet för producenter av
vissa jordbruksgrödor, enligt stödsystemet för torkat foder

1.
Kommissionen får besluta att bevilja stöd till privat
lagring, om marknadsläget är särskilt svårt i ett eller flera
prisnoteringsområden. Med prisnoteringsområde avses
a) Storbritannien,
b) Nordirland,
c) alla andra medlemsstater var för sig.
Stödet skall ges inom ramen för ett anbudsförfarande.
Stöd kan emellertid beviljas inom ramen för ett förutfastställelseförfarande, om det i brådskande fall visar sig nödvändigt
med privat lagring.
2.
Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas och
beslut om att bevilja stöd för privat lagring skall fattas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

AVDELNING II
HANDEL MED TREDJE LAND
Artikel 13
1.
Vid import till och export från gemenskapen av någon av
de produkter som förtecknas i artikel 1 kan det krävas att en
importlicens respektive en exportlicens skall läggas fram.
Import- och exportlicenser skall gälla i hela gemenskapen.
Licenser skall utfärdas av medlemsstaterna till varje sökande,
oavsett dennes etableringsort inom gemenskapen, utan att detta
påverkar åtgärder som vidtas för tillämpning av artikel 16.
Ett villkor för utfärdandet av sådana licenser kan vara att en
säkerhet ställs som garanti för att produkterna importeras eller
exporteras under licensens giltighetstid. Utom vid force
majeure skall säkerheten vara helt eller delvis förverkad, om
import eller export inte genomförs eller endast genomförs
delvis under licensens giltighetstid.
2.
Förteckningen över vilka produkter som kräver exportlicens, licensernas giltighetstid och andra tillämpningsföreskrifter

till denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel
25.2.

Artikel 14
Tullsatserna i Gemensamma tulltaxan skall tillämpas på de
produkter som förtecknas i artikel 1.

Artikel 15
1.
För att förhindra eller motverka de skadliga verkningar på
gemenskapsmarknaden som kan bli följden av import av vissa
produkter enligt artikel 1, skall en tilläggstull betalas vid import
av en eller flera sådana produkter till den tullsats som fastställs
i Gemensamma tulltaxan, om de villkor som kommissionen
skall fastställa enligt punkt 4 är uppfyllda, om det inte är
osannolikt att importen kommer att störa gemenskapsmarknaden eller om verkningarna skulle bli oproportionerliga i
förhållande till det avsedda syftet.
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2.
En tilläggsimporttull får tas ut, om import sker till ett pris
som understiger det som gemenskapen anmält till Världshandelsorganisationen (utlösande pris).
Under ett år då sådana skadliga verkningar som avses i punkt 1
uppstår eller sannolikt kommer att uppstå får en tilläggsimporttull tas ut, om importvolymen överskrider marknadstillträdesnivån, definierad som importens andel i procent av
motsvarande inhemska konsumtion de föregående tre åren
(utlösande volym).
3.
De importpriser som skall beaktas vid uttag av en
tilläggsimporttull enligt punkt 2 första stycket skall fastställas
på grundval av cif-importpriserna för det aktuella partiet.
Cif-importpriserna skall i detta syfte kontrolleras mot representativa priser för produkten på världsmarknaden eller på gemenskapens importmarknad för produkten.
4.
Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för
denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 25.2. I sådana
tillämpningsföreskrifter skall det särskilt anges för vilka
produkter tilläggsimporttullar får tas ut.

Artikel 16
1.
Tullkvoter för de produkter som förtecknas i artikel 1,
vilka följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i
fördraget eller av någon annan av rådets akter, skall öppnas
och förvaltas i enlighet med de tillämpningsföreskrifter som
antagits i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
2.
Kvoter skall förvaltas med en av följande metoder eller en
kombination av dessa metoder:
a) En metod grundad på den ordningsföljd i vilken ansökningarna inkommer (först till kvarn -principen).
b) En metod enligt vilken kvoterna fördelas i proportion till de
begärda kvantiteterna i inkomna ansökningar (metoden
samtidig behandling).
c) En metod grundad på traditionella handelsflöden (metoden
traditionella/nya mönster).
Andra lämpliga metoder får godkännas. De får inte medföra
diskriminering mellan de berörda aktörerna.
3.
I förekommande fall skall de antagna förvaltningsmetoderna lägga vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven på
gemenskapsmarknaden och behovet av att säkra jämvikten på
nämnda marknad.
4.

De tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 1 skall

a) innehålla bestämmelser om öppnandet av årliga kvoter, vid
behov på lämpligt sätt fördelade över året,
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b) ange vilken förvaltningsmetod som skall användas,
c) i förekommande fall innehålla bestämmelser om garantier
för produktens art, härkomst och ursprung och i förekommande fall upprätthållandet av traditionella handelsmönster,
d) innehålla bestämmelser om erkännande av det dokument
som används för kontroll av de garantier som avses i c, och
e) fastställa villkoren för utfärdande av och giltighetstid för
importlicenser.

Artikel 17
1.
I den mån som krävs för att den gemensamma organisationen av marknaden för produkterna enligt artikel 1 i denna
förordning skall fungera korrekt, får rådet på förslag av
kommissionen, i enlighet med det röstningsförfarande som
föreskrivs i artikel 37.2 i fördraget, i särskilda fall helt eller
delvis förbjuda tillämpning av förfarandet för aktiv eller passiv
förädling för produkterna enligt nämnda artikel 1.
2.
Om den situation som avses i punkt 1 uppstår och är
utomordentligt akut, och gemenskapsmarknaden störs eller
sannolikt kommer att störas till följd av förfarandet för aktiv
eller passiv förädling, skall kommissionen genom undantag
från punkt 1 på begäran av en medlemsstat eller på eget
initiativ besluta om nödvändiga åtgärder. Rådet och medlemsstaterna skall underrättas om sådana åtgärder, vilka skall
tillämpas med omedelbar verkan och gälla i högst 6 månader.
Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat,
skall den fatta beslut inom en vecka från det att begäran
mottogs.
3.
En medlemsstat får inom en vecka från och med underrättelsen hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till
rådet. Rådet får med kvalificerad majoritet bekräfta, ändra eller
upphäva kommissionens beslut.
Om rådet inte har agerat inom tre månader, skall kommissionens beslut anses vara upphävt.

Artikel 18
1.
De allmänna bestämmelserna om tolkningen av den
kombinerade nomenklaturen och dess särskilda tillämpningsföreskrifter skall gälla tullklassificeringen av produkterna enligt
artikel 1. Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av
denna förordning skall införlivas i Gemensamma tulltaxan.
2.
Om inte annat föreskrivs i denna förordning eller i
bestämmelser som antagits i enlighet härmed, skall följande
vara förbjudet i handeln med tredje land:
a) Uttag av en avgift som har samma verkan som tull.
b) Tillämpning av kvantitativa begränsningar eller åtgärder
med motsvarande verkan.
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Artikel 19
1.
Om en ökning av importen eller exporten skulle påverka
gemenskapsmarknaden för en eller flera av produkterna enligt
artikel 1 i denna förordning eller hota den med allvarliga
störningar som kan äventyra förverkligandet av de mål som
anges i artikel 33 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas i
samband med handeln med tredje land till dess att störningen
eller hotet om störning har upphört.
Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna punkt
och bestämma i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstater får vidta skyddsåtgärder.
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2.
Om situationen enligt punkt 1 uppstår, skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ
besluta om nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna skall underrättas om sådana åtgärder, vilka skall tillämpas omedelbart. Om
kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall
den fatta beslut inom tre arbetsdagar från det att begäran
mottogs.
3.
En medlemsstat får inom tre arbetsdagar från och med
underrättelsen hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till
rådet. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får med
kvalificerad majoritet ändra eller ogiltigförklara åtgärden.
4.
Denna artikel skall tillämpas med beaktande av gemenskapens skyldigheter, inbegripet dess internationella skyldigheter.

AVDELNING III
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 20
Medlemsstaterna skall registrera priserna på får och fårkött
enligt bestämmelser som kommissionen skall fastställa i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 24
Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta den information som är nödvändig för att genomföra denna förordning.
Bestämmelser för överlämnande och distribution av sådan
information skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

Artikel 21

Artikel 25

1.
Om en väsentlig prisökning eller ett större prisfall noteras
på gemenskapsmarknaden och denna situation troligen
kommer att kvarstå och därmed störa eller hota att störa
gemenskapsmarknaden, får nödvändiga åtgärder vidtas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

1.
Kommissionen skall biträdas av Förvaltningskommittén
för får och getter, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2.
Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för
denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
en månad.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 22
För att ta hänsyn till de begränsningar av den fria rörligheten
som kan bli följden av åtgärder för att hindra spridning av
djursjukdomar, får undantagsåtgärder i syfte att stödja den
marknad som påverkas av sådana begränsningar vidtas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2, men bara i den
utsträckning och för den period som ovillkorligen krävs för att
stödja den marknaden.

Artikel 23
Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall artiklarna
87, 88 och 89 i fördraget tillämpas på produktion av och
handel med de produkter som avses i artikel 1 i denna förordning.

Artikel 26
De vederbörligen motiverade åtgärder som behövs för att i
brådskande fall lösa praktiska och specifika problem skall antas
i enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Sådana åtgärder kan avvika från vissa delar av denna förordning, men endast i den utsträckning och under den period som
det är absolut nödvändigt.

Artikel 27
Förordning (EG) nr 1258/1999 och genomförandebestämmelser för denna skall gälla för de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig i samband med att de uppfyller sina förpliktelser
enligt den här förordningen.
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Artikel 28
Senast den 31 december 2005 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet rapportera om får- och getuppfödningens miljökonsekvenser i vissa regioner inom gemenskapen,
samt om stödordningens effekter och om hur systemet med
ytterligare betalningar fungerar, med beaktande av konsekvenserna av förbättringarna när det gäller identifiering och registrering av får och getter. Vid behov skall rapporten även innehålla
förslag. Rapporten skall särskilt beakta medlemsstaternas
rapporter om genomförandet av åtgärder enligt artikel 3 i
förordning (EG) nr 1259/1999.

Artikel 29
Förordningarna (EEG) nr 2644/80, (EEG) nr 3901/89, (EEG)
nr 1323/90, (EEG) nr 3493/90, (EEG) nr 338/91 och (EG)
nr 2467/98 skall upphöra att gälla.

L 341/11

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som
hänvisningar till denna förordning och skall läsas i enlighet
med jämförelsetabellen i bilaga III.
Artikel 30
De åtgärder som krävs för att underlätta övergången från
bestämmelserna i de förordningar som avses i artikel 29 till
dem som fastställs genom den här förordningen skall antas i
enlighet med förfarandet i artikel 25.2.
Artikel 31
1.
Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
2.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

3.
Förordningarna (EEG) nr 2644/80, (EEG) nr 3901/89,
(EEG) nr 1323/90, (EEG) nr 3493/90, (EEG) nr 338/91 och
(EG) nr 2467/98 skall fortsätta att tillämpas för regleringsåret
2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

L 341/12

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

BILAGA I
INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER TILL BIDRAG FÖR TACKOR OCH GETTER
Rättigheter
(× 1 000)

Medlemsstat

Belgien

70

Danmark

104

Tyskland

2 432

Grekland

11 023

Spanien

19 580

Frankrike

7 842

Irland

4 956

Italien

9 575
4

Luxemburg
Nederländerna

930

Österrike

206

Portugal ( )

2 690

1

Finland

80

Sverige

180

Förenade kungariket

19 492
Totalt

79 164

(1) Förutom det extensifieringsprogram som fastställs i rådets förordning (EG) nr
1017/94 av den 26 april 1994 om omställning av mark i Portugal från odling
av jordbruksgrödor till extensiv djuruppfödning (EGT L 112, 3.5.1994, s. 2).
Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1461/95 (EGT L 144,
28.6.1995, s. 4).
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BILAGA II
TOTALBELOPP ENLIGT ARTIKEL 11
(uttryckt i tusental euro)

Belgien

64

Danmark

79

Tyskland

1 793

Grekland

8 767

Spanien

18 827

Frankrike

7 083

Irland

4 875

Italien

6 920

Luxemburg

4

Nederländerna

743

Österrike

185

Portugal

2 275

Finland

61

Sverige

162

Förenade kungariket

20 162
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BILAGA III
JÄMFÖRELSETABELL
Förordning (EEG) nr 1323/90

Artikel 1

Denna förordning

Artikel 5
Förordning (EEG) nr 3493/90

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4

Denna förordning

—
—
—
Artikel 3 a
Artikel 3 b
Artikel 5
—
—
Förordning (EG) nr 2467/98

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1
2
3
4
5.1
5.2, 5.3
5.4
5.5
5.6
5.7 5.8, 5.9, 5.10
6.1, 6.2 och 6.3
6.4 a
6.4 b
6.4 c
6.4 d
6.4 e
6.4 f
6.5
6.6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28

Denna förordning

Artikel 1
Artikel 2
—
Artikel 20
Artikel 4.1
Artikel 4.4
—
Artikel 4.2
Artikel 6
—
—
—
Artikel 9.1, 9.2
Artikel 9.2, 9.3
Artikel 9.4
—
Artikel 9.5
—
—
Artikel 10
—
—
Artikel 8.2
—
Artikel 12
—
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
—
—
—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2530/2001
av den 21 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 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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 21 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

84,4
85,0
78,8
110,1
89,6
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
177,2
196,3
186,8
72,1
58,3
60,3
23,9
15,8
46,1
86,4
72,1
79,3

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

68,6
66,5
95,1
85,2
78,8
49,4
23,1
54,8
42,4
75,0
38,5
91,4
96,5
113,6
83,0
97,2
64,8
101,6
71,2
126,3
92,2

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 2531/2001
av den 21 december 2001
om upphörande av fiske efter vitling med fartyg under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 (2), särskilt
artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EG) nr 2848/2000 av den 15
december 2000 om fastställande för år 2001 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2425/2001 (4), föreskrivs kvoter för
vitling för år 2001.

(1)

För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit, har
de fångster av vitling i farvattnen i ICES-områdena IIa
(gemenskapens vatten) och IV som gjorts av fartyg under

(3)

fransk flagg eller som är registrerade i Frankrike uppnått
den kvot som de tilldelats för år 2001. Frankrike har
förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 2
november 2001. Det är därför lämpligt att utgå från
detta datum.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av vitling i farvattnen i ICES-områdena IIa (gemenskapens vatten) och IV som gjorts av fartyg under fransk flagg
eller av fartyg som är registrerade i Frankrike skall anses ha
uttömt den kvot som tilldelats Frankrike för år 2001.
Fiske efter vitling i farvattnen i ICES-områdena IIa (gemenskapens vatten) och IV som görs av fartyg under fransk flagg
eller som är registrerade i Frankrike skall vara förbjudet, liksom
behållande ombord, omlastning och landning av sådant
bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings
tillämpningsdatum.
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 2 november 2001.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.

L 341/18

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

22.12.2001

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2532/2001
av den 21 december 2001
om upphörande av fiske efter sill med fartyg under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 (2), särskilt
artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EG) nr 2848/2000 av den 15
december 2000 om fastställande för år 2001 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2425/2001 (4), föreskrivs kvoter för
sill för år 2001.

(1)

För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit, har
de fångster av sill i farvattnen i ICES-områdena Vb
(gemenskapens vatten), VIa norr och VIb som gjorts av

(3)

fartyg under fransk flagg eller som är registrerade i
Frankrike uppnått den kvot som de tilldelats för år
2001. Frankrike har förbjudit fiske av detta bestånd från
och med den 2 november 2001. Det är därför lämpligt
att utgå från detta datum.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av sill i farvattnen i ICES-områdena Vb (gemenskapens
vatten), VIa norr och VIb som gjorts av fartyg under fransk
flagg eller av fartyg som är registrerade i Frankrike skall anses
ha uttömt den kvot som tilldelats Frankrike för år 2001.
Fiske efter sill i farvattnen i ICES-områdena Vb (gemenskapens
vatten), VIa norr och VIb som görs av fartyg under fransk flagg
eller som är registrerade i Frankrike skall vara förbjudet, liksom
behållande ombord, omlastning och landning av sådant
bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings
tillämpningsdatum.
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 2 november 2001.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2533/2001
av den 21 december 2001
om fastställande för år 2002 av tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötköttsprodukter med
ursprung i Kroatien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och
förbundsrepubliken Jugoslavien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

skall de årliga tullkvoterna till förmånstull uppgå till
9 400 ton respektive 1 650 ton.

(3)

Vid import inom kvoten för ”baby beef” som fastställts
för Bosnien och Hercegovina och förbundsrepubliken
Jugoslavien, inbegripet Kosovo, måste det av kontrollskäl
uppvisas ett äkthetsintyg av vilket framgår att varan har
sitt ursprung i det utfärdande landet och att den exakt
överensstämmer med den definition som anges i bilaga
II till förordning (EG) nr 2007/2000. Med hänsyn till
harmoniseringen visar det sig nödvändigt att vid import
inom kvoten för ”baby beef”, med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien, likaså
fastställa att ett aväkthetsintyg skall uppvisas av vilket
framgår att varan har sitt ursprung i det utfärdande
landet och att den exakt överensstämmer med den definition som anges i bilaga III till interimsavtalen med f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien. Det
är dessutom nödvändigt att utforma en förlaga för
äkthetsintyg och att fastställa bestämmelser för användningen av dem.

(4)

Det är nödvändigt att förvalta de aktuella kvoterna med
hjälp av importintyg. För detta ändamål skall kommissionens förordning (EG) nr 1291/2001 av den 9 juni
2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (8), ändrad
genom förordning (EG) nr 2299/2001 (9), och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni
1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med
import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (10),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 24/2001 (11),
tillämpas enligt bestämmelserna i denna förordning.

(5)

I syfte att säkerställa sund förvaltning av importen av de
berörda produkterna bör det föreskrivas att utfärdandet
av importlicenserna skall föregås av en granskning,
särskilt av uppgifterna i äkthetsintyget.

(6)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den
18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder
för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt
om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/
2000 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2487/
2001 (2), särskilt artikel 4.2 och artikel 6 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 2345/2001 (4), särskilt artikel 32.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2248/2001 av den
19 november 2001 om vissa förfaranden för tillämpning av
stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Republiken Kroatien, å andra sidan, och av interimsavtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien (5),
särskilt artikel 2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2007/2000 föreskrivs
en årlig tullkvot för ”baby-beef” på 11 475 ton fördelat
mellan Bosnien och Hercegovina och förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet Kosovo.

(2)

Enligt interimsavtalen med Kroatien och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien som godkändes genom rådets
beslut 2001/868/EG av den 29 oktober om undertecknande på gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen,
å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, om
handeln och handelsrelaterade frågor (6), och rådets
beslut 2001/330/EG av den 9 april 2001 om ingående
av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å
ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (7)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

240,
335,
160,
315,
304,
330,
124,

23.9.2000, s. 1.
19.12.2001, s. 9.
26.6.1999, s. 21.
1.12.2001, s. 29.
21.11.2001, s. 1.
14.12.2001, s. 1.
4.5.2001, s. 1.

(8) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
(9) EGT L 308, 27.11.2001, s. 19.
(10) EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.
(11) EGT L 3, 6.1.2001, s. 9.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
För perioden 1 januari–31 december 2002 skall följande
tullkvoter öppnas:
— 9 400 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i
Kroatien.
— 1 500 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i
Bosnien och Hercegovina.
— 1 650 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
— 9 975 ton ”baby beef”, uttryckt i slaktvikt, med ursprung i
Jugoslavien, inbegripet Kosovo.
De fyra kvoter som avses i första stycket skall ha löpnummer
09.4503, 09.4504, 09.4505 respektive 09.4506.
Vid avräkning mot dessa kvoter skall 100 kg levande vikt
motsvara 50 kg slaktvikt.
2.
För de kvoter som avses i punkt 1 skall den tillämpliga
tullen vara 20 % av den värdetull och 20 % av den särskilda tull
som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan.
3.
Import inom de kvoter som avses i punkt 1 skall
begränsas till vissa levande djur och vissa köttsorter med KNnummer:
— ex 0102 90 51,
ex 0102 90 79,

ex 0102 90 59,

ex 0102 90 71

och

— ex 0201 10 00 och ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30
— ex 0201 20 50
enligt bilaga II till förordning (EG) nr 2007/2000 och bilaga III
till interimsavtalen med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Kroatien.
4.
All import inom ramen för kvoter som avses i punkt 1,
skall åtföljas av ett äkthetsintyg som överlämnas av det exporterande landets behöriga myndigheter och av vilket framgår att
produkterna har sitt ursprung i det berörda landet och överensstämmer med den definition som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 2007/2000 eller i bilaga III till interimsavtalen
som avses i punkt 3.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

«Baby
»Baby
„Baby
«Baby
‘Baby
«Baby
«Baby
„Baby
«Baby
”Baby
”Baby
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beef» [Reglamento (CE) no 2533/2001]
beef« (forordning (EF) nr. 2533/2001)
beef“ [Verordnung (EG) Nr. 2533/2001]
beef» [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2533/2001]
beef’ (Regulation (EC) No 2533/2001)
beef» [règlement (CE) no 2533/2001]
beef» [regolamento (CE) n. 2533/2001]
beef” (Verordening (EG) nr. 2533/2001)
beef» [Regulamento (CE) n.o 2533/2001]
beef” (asetus (EY) N:o 2533/2001)
beef” (förordning (EG) nr 2533/2001);

c) Originalet av det äkthetsintyg som upprättas enligt bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall tillsammans med en
kopia uppvisas för den behöriga myndigheten samtidigt
med ansökan om den första importlicens som är knuten till
äkthetsintyget.
Ovan nämnda myndighet skall behålla originalet av äkthetsintyget.
d) Ett äkthetsintyg får användas för utfärdande av flera importlicenser inom den kvantitetsbegränsning som anges i
intyget. Om mer än en licens utfärdas utifrån ett och samma
äkthetsintyg skall den behöriga myndigheten göra en
påskrift på äkthetsintyget som visar vilken kvantitet som de
utställda licenserna motsvarar.
e) Den behöriga myndigheten får inte utfärda någon importlicens innan den har försäkrat sig om att alla uppgifter i
äkthetsintyget överensstämmer med de uppgifter som erhållits från kommissionen i veckomeddelandena i detta ärende.
Licensen skall då utfärdas omedelbart.
Artikel 3
1.
Det äkthetsintyg som avses i artikel 2 och som överensstämmer med förlagorna i bilagorna I, II, III och IV för de fyra
berörda exportländerna skall upprättas i ett original och två
kopior vilka skall tryckas och fyllas i på ett av Europeiska
gemenskapens officiella språk. De får även tryckas och fyllas i
på det officiella språket eller på ett av de officiella språken i
exportlandet.
De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ansökan om
importlicens lämnas in kan kräva att intyget översätts.
2.
Originalet och dess kopior skall fyllas i antingen med
skrivmaskin eller för hand. I det sistnämnda fallet skall de fyllas
i med svart bläck och med versaler.

Artikel 2

3.
Intygen skall ha formatet 210 × 297 mm. Papperet skall
ha en lägsta vikt på 40 g/m2. Originalet skall vara vitt, kopia 1
rosa och kopia 2 gul.

Import av de kvantiteter som anges i artikel 1 får bara ske efter
uppvisande, vid övergången till fri omsättning, av en importlicens som utfärdats i enlighet med följande bestämmelser:

4.
Varje intyg skall vara försett med ett individuellt
löpnummer följt av namnet på det land där intyget utfärdas.

a) I licensansökan och i licensen skall ursprungslandet anges i
fält 8. Licensen skall medföra skyldighet att importera från
det angivna landet.
b) Licensansökan och licensen skall innehålla en av följande
angivelser i fält 20:

Kopiorna skall ha samma löpnummer och samma nationalitetsmärke som originalet.
5.
Ett intyg skall vara giltigt endast om det i vederbörlig
ordning bestyrkts av ett av de utfärdande organ som anges i
förteckningen i bilaga V.

22.12.2001
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6.
Ett vederbörligen bestyrkt intyg skall ange ort och datum
för utfärdandet, vara försett med det utfärdande organets
stämpel och undertecknat av den eller de personer som är
bemyndigade att göra detta.

L 341/21
Artikel 5

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre månader
från det datum då de utfärdats. De skall dock som längst vara
giltiga till och med 31 december 2002.

Artikel 4

Artikel 6

1.
De utfärdande myndigheter som förtecknas i bilaga V
skall uppfylla följande krav:

Myndigheterna i exportländerna i fråga skall till kommissionen
översända avtryck av de stämplar som deras utfärdande
myndigheter använder samt namn och underskrifter för de
personer som är behöriga att underteckna äkthetsintygen.
Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

a) Vara godkända som sådana av det exporterande landet i
fråga.
b) Ha åtagit sig att kontrollera de uppgifter som anges i
intygen.
c) Ha åtagit sig att minst en gång i veckan förse kommissionen
med alla nödvändiga uppgifter för att möjliggöra kontroll av
de uppgifter som anges på äkthetsintygen, särskilt intygets
nummer, exportören, mottagaren, destinationslandet,
produkten (levande djur/kött), nettovikten samt datum då
intyget undertecknades.
2.
Kommissionen har rätt att ändra förteckningen i bilaga V
om det villkor som anges i punkt 1a inte längre uppfylls eller
om ett utfärdande organ inte längre fullgör ett eller flera av sina
åtaganden.

Artikel 7
Om inget annat föreskrivs i denna förordning skall förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 tillämpas för
import inom ramen för de kvoter som avses i artikel 1.
Artikel 8
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen
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BILAGA II

L 341/23

L 341/24

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA III

22.12.2001

22.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA IV
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BILAGA V
Utfärdande organ
— Republiken Kroatien: ”Euroinspekt”, Zagreb, Kroatien
— Bosnien och Hercegovina:
— f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
— Förbundsrepubliken Jugoslavien
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2534/2001
av den 21 december 2001
om öppnande av tullkvoter för import av särskilt förmånsråsocker av sockerrör från AVS-länderna
och Indien för leverans till raffinaderierna under perioden 1 juli 2001–28 februari 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

och Finland av särskilt förmånsråsocker av sockerrör
avsett för raffinering i början av regleringsåret 2001/
2002 (4), och beslut 2001/787/EG av den 9 november
2001 om fastställande av tillfälliga åtgärder för import
till Portugal av särskilt förmånsråsocker av sockerrör
avsett för raffinering i början av regleringsåret 2001/
2002 (5).

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 artiklarna 23.2 och 39.6 i denna,
och

(4)

Enligt de avtal som slutits genom beslut 2001/870/EG
skall de berörda raffinaderierna betala ett lägsta inköpspris som motsvarar garantipriset för råsocker, minskat
med det anpassningsstöd som fastställts för regleringsåret i fråga. Detta minimipris bör därför fastställas med
hänsyn till de faktorer som är tillämpliga för regleringsåret 2001/2002.

(5)

Eftersom de ovan nämnda avtalen omfattar perioden
1 juli 2001–30 juni 2006 bör de åtgärder som föreskrivs i denna förordning tillämpas retroaktivt från och
med den 1 juli 2001.

(6)

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

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall,
för att säkerställa en tillräcklig försörjning till gemenskapens raffinaderier, för regleringsåren 2001/2002
–2005/2006, en särskild nedsatt avgift tas ut vid import
av rårörsocker med ursprung i de stater med vilka
gemenskapen har slutit avtal om leverans på förmånsvillkor. För närvarande har sådana avtal slutits genom
rådets beslut 2001/870/EG (2) med å ena sidan de länder
i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder)
som undertecknat protokoll 3 om AVS-socker (3) i bilaga
V till AVS–EG-partnerskapsavtalet, och å andra sidan
med Republiken Indien.

De kvantiteter särskilt förmånssocker som skall importeras bestäms i enlighet med ovan nämnda artikel 39 på
grundval av en årlig preliminär försörjningsplan för
gemenskapen. En sådan plan visar att det är nödvändigt
att importera råsocker och att för regleringsåret 2001/
2002 öppna tullkvoter med särskilda nedsatta avgifter
såsom föreskrivs i de tidigare nämnda avtalen, i syfte att
täcka behoven för gemenskapens raffinaderier under en
del av detta regleringsår. Med hänsyn till de prognoser
för rårörsockerproduktionen för regleringsåret 2001/
2002 som nu finns tillgängliga och mot bakgrund av de
uppskattade maximala raffineringsbehoven som fastställts av varje medlemsstat och de kvantiteter som enligt
den preliminära planen fattas, bör importtillstånd för
varje medlemsstat med sockerraffinaderier föreskrivas
för perioden 1 juli 2001–28 februari 2002.

I dessa tillstånd bör hänsyn tas till de kvantiteter för
vilka det redan getts tillstånd genom kommissionens
beslut 2001/656/EG av den 3 augusti 2001 om fastställande av tillfälliga åtgärder för import till Portugal

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 325, 8.12.2001, s. 21.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 267.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För perioden 1 juli 2001–28 februari 2002 skall, inom ramen
för beslut 2001/870/EG, följande tullkvoter öppnas för import
av rårörsocker för raffinering med KN-nummer 1701 11 10:
a) En tullkvot på 161 000 ton, uttryckt i vitsocker, med
ursprung i de AVS-länder som avses i detta beslut, med
löpnummer 09.4097,
och
b) en tullkvot på 10 000 ton, uttryckt i vitsocker, med
ursprung i Indien, med löpnummer 09.4097.

Artikel 2
1.
Den särskilda nedsatta tullen per 100 kg råsocker av
standardkvalitet för import av de kvantiteter som anges i
artikel 1 skall vara 0 euro.
(4) EGT L 231, 29.8.2001, s. 11.
(5) EGT L 295, 13.11.2001, s. 22.
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2.
Det lägsta inköpspris som gemenskapens raffinaderier
skall betala skall för den period som avses i artikel 1 vara
49,68 euro per 100 kg råsocker av standardkvalitet.
3.
Redan betalda tullar för kvantiteter som importerats
enligt den ordning som fastställs i besluten 2001/656/EG och
2001/787/EG skall betalas tillbaka.
Artikel 3
Följande medlemsstater får inom ramen för de kvoter som
fastställs i artikel 1, och på de villkor som anges i artikel 2.1,
importera följande kvantiteter uttryckta i vitsocker:

22.12.2001

a) Finland 30 000 ton,
b) Portugal, fastlandet 141 000 ton.
Dessa kvantiteter skall inkludera de kvantiteter för vilka
importtillstånd beviljats genom besluten 2001/656/EG och
2001/787/EG.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

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

Ledamot av kommissionen

22.12.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2535/2001
av den 14 december 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för
import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

utfärdas till alla sökande oavsett var i gemenskapen de är
etablerade och kommissionen skall med beaktande av
alla relevanta bestämmelser undvika diskriminering av
importörer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1670/2000 (2), särskilt artiklarna 26.3 och
29.1 i denna, och

(3)

Med tanke på de särskilda förhållanden som präglar
importen av mjölkprodukter bör kompletterande
bestämmelser antas och, i tillämpliga fall, undantag föreskrivas från bestämmelserna 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 (10), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2299/2001 (11).

(4)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser
för import av mjölkprodukter till gemenskapen med
nedsatt tull inom ramen för de tullmedgivanden som
föreskrivs i följande rättsakter:

av följande skäl:
Kommissionens förordning (EG) nr 1374/98 av den 29
juni 1998 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet och införande av tullkvoter inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 594/2001 (4), har vid ett flertal tillfällen genomgått genomgripande ändringar. I samband
med nya ändringar är det [för att göra lagstiftningen
enklare och tydligare] lämpligt att omarbeta förordningen och att, med förordningen, införliva bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/79 av
den 18 december 1979 om fastställande av villkoren för
förädling av vissa ostar som är föremål för förmånsbehandling vid import (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1599/95 (6), och bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 2508/97 av den 15 december
1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad
avser mjölk och mjölkprodukter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen,
Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien
och Slovenien och för ordningen i frihandelsavtalen
mellan gemenskapen och de baltiska länderna (7), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2856/2000 (8), samt
bestämmelserna i kommissionens förordning (EG)
nr 2414/98 av den 9 november 1998 om tillämpningsföreskrifter för den ordning som skall gälla för produkter
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter med
ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och om upphävande av förordning (EEG)
nr 1150/90 (9).

(1)

b) Tullavtalet med Schweiz avseende vissa ostar enligt
KN-nummer ex 0404, som ingicks å gemenskapens
vägnar genom rådets beslut 69/352/EEG (12), senast
ändrat genom avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken
Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om vissa jordbruksprodukter,
som godkändes genom rådets beslut 95/582/EG (13)
(nedan kallat avtalet med Schweiz).
c) Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra
sidan om vissa jordbruksprodukter, som godkändes
genom rådets beslut 95/582/EG (nedan kallat avtalet
med Norge).

I enlighet med artiklarna 26 och 29 i förordning (EG)
nr 1255/1999 skall kommissionen se till att importlicenser

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

a) Lista CXL över tullmedgivanden, som upprättades till
följd av de multilaterala handelsförhandlingarna i
Uruguayrundan och förhandlingar på grundval av
artikel XXIV:6 i GATT_avtalet följd av Österrikes,
Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska
unionen (nedan kallad medgivandelista CXL).

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
185, 30.6.1998, s. 21.
88, 28.3.2001, s. 7.
336, 29.12.1979, s. 23.
151, 1.7.1995, s. 10.
345, 16.12.1997, s. 31.
332, 28.12.2000, s. 49.
299, 10.11.1998, s. 7.

d) Beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet för EG och
Turkiet av den 25 februari 1998 om handelsordningen för jordbruksprodukter (14).
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
257, 13.10.1969, s. 3.
327, 30.12.1995, s. 17.
86, 20.3.1998, s. 1.
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e) Rådets förordning (EG) nr 1706/98 av den 20 juli
1998 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i
Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och
om ändring av förordning (EEG) nr 715/90 (1).
f) Avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan,
vilket tillämpas provisoriskt genom avtalet genom
skriftväxling om provisorisk tillämpning av avtalet
om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan och Republiken Sydafrika, å andra sidan och
vilket godkändes genom rådets beslut 1999/
753/EG (2) (nedan kallat avtalet med Sydafrika).

(6)

För en korrekt och rättvis förvaltning av de tullkvoter i
lista CXL för vilka det inte specificeras ursprungsland
och av de tullkvoter med nedsatt tullsats som avser
import från Öst- och centraleuropa, AVS-staterna,
Turkiet och Sydafrika bör det dels i samband med
ansökan om importlicens krävas att det ställs en större
säkerhet än vad som krävs för annan import och dels
fastställas vissa villkor för ansökan om importlicens. Det
finns likaså anledning att besluta att kvoterna skall
fördelas över året och att fastställa ett förfarande för hur
licenserna skall tilldelas och att fastställa hur länge de
skall vara giltiga.

(7)

För att säkra att ansökningarna om importlicens är
seriösa, för att förhindra spekulation och för att säkra att
de öppnade kvoterna utnyttjas maximalt bör man
begränsa den kvantitet som varje ansökan omfattar till
10 % av kvoten, stryka möjligheten att avstå från en
kvot om tilldelningen skulle vara mindre än 0,8 %, inte
göra kvoter tillgängliga för andra aktörer än de som
redan har importerat eller exporterat de produkter som
en kvot omfattar och fastställa kriterier för vem som får
ansöka om del av en kvot genom att man begär in
handlingar som styrker att den sökande verkligen är
handelsidkare och bedriver regelbunden verksamhet,
samt begränsa antalet ansökningar per aktör till en
ansökan per kvot. För att förenkla urvals- och tilldelningsförfarandet för de nationella förvaltningarna bör
det fastställas ett förfarande enligt vilket de sökande
förhandsgodkänns och förs in i en förteckning över
godkända sökande som är giltig i ett år. För att säkra att
bestämmelserna om högsta antal ansökningar iakttas bör
det föreskrivas att en påföljd bör utmätas om bestämmelserna inte iakttas.

(8)

Produkter som genomgår passiv eller aktiv förädling
anses varken som importerade produkter, och övergår
följaktligen inte till fri omsättning, eller som exporterade
produkter och därför har det inte tidigare ansetts möjligt
att ansöka om licens enligt förordning (EG) nr 1374/98
för produkter av det slaget. Av tydlighetsskäl bör det
förtydligas att sådana transaktioner inte får tas med vid
beräkningen av den referenskvantitet som föreskrivs i
den här förordningen.

(9)

När det gäller förvaltningen av de tullkvoter med specificerat ursprungsland som fastställs i lista CXL och de
kvoter som fastställt inom ramen för avtalet med Norge,
särskilt när det gäller kontrollen av att importerade
produkter uppfyller kraven, och varubeskrivningen och
kontrollen av att kvoterna inte överskrids, bör det
system tillämpas som innebär att importlicenser utfärdas
enligt en förlaga mot uppvisande av IMA 1-intyg och det
bör vara exportlandet som ansvarar för detta. Genom

g) Rådets förordningar (EG) nr 1349/2000 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 2677/2000 (4), nr 1727/
2000 (5), nr 2290/2000 (6); nr 2341/2000 (7);
nr 2433/2000 (8); nr 2434/2000 (9); nr 2435/
2000 (10); nr 2475/2000 (11); nr 2766/2000 (12) och
nr 2851/2000 (13), fastställande av vissa koncessioner
genom gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de jordbrukskoncessioner
som föreskrivs i Europaavtalet med Estland respektive
Ungern, Bulgarien, Lettland, Tjeckien, Slovakien,
Rumänien, Slovenien, Litauen och Polen.
h) Avtalet om upprättandet av en associering mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Cypern,
som undertecknades den 19 december 1972 och
som ingicks å gemenskapens vägnar genom rådets
förordning (EEG) nr 1246/73 (14), särskilt protokollet
om villkor och förfaranden för genomförandet av
andra etappen i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Cypern, som undertecknades den 19 december
1987 och som ingicks genom rådets beslut 87/
607/EEG (15), (nedan kallat avtalet med Cypern).

(5)

I lista CXL över tullmedgivanden fastställs vissa tullkvoter inom ramen för ordningen för ”fortlöpande tillträde” och ordningen för ”minsta tillträde”. Tullkvoterna
måste öppnas och förvaltningsbestämmelser måste
antas.

(1) EGT L 215, 1.8.1998, s. 12.
(2) EGT L 311, 4.12.1999, s. 1.
(3) EGT L 155, 28.6.2000, s. 1.
(4) EGT L 308, 8.12.2000, s. 7.
(5) EGT L 198, 4.8.2000, s. 6.
(6) EGT L 262, 17.10.2000, s. 1.
(7) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.
(8) EGT L 280, 4.11.2000, s. 1.
(9) EGT L 280, 4.11.2000, s. 9.
(10) EGT L 280, 4.11.2000, s. 17.
(11) EGT L 286, 11.11.2000, s. 15.
(12) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.
(13) EGT L 332, 28.12.2000, s. 7.
(14) EGT L 133, 21.5.1973, s. 1.
(15) EGT L 393, 31.12.1987, s. 1.
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detta system, som innebär att exportlandet garanterar att
de exporterade produkterna överensstämmer med varubeskrivningen, förenklas importförfarandet avsevärt.
Ordningen används också av tredjeland för kontroll av
att kvoterna inte överskrids.

(10)

(11)

(12)

(13)

nr 1374/98 skall ersättas av ett enda organ som lyder
direkt under jordbruksministeriet. De ändringar som
krävs för att uppfylla Norges önskemål bör därför göras.
(16)

Aktörer som avser att importera vissa ostar med
ursprung i Schweiz är skyldiga att följa ett minsta värde
fritt gränsen för att beviljas förmånsbehandling för
ostarna. Tidigare gjordes detta åtagande i fält 17 i det
obligatoriska IMA 1-intyget, men så sker inte längre. För
tydlighetens skull bör begreppet värde fritt gränsen definieras och det bör förtydligas vilka villkor som säkerställer att det följs.

(17)

Inom ramen för de särskilda bestämmelser för import
med förmånsbehandling utanför de kvoter som avses i
förordning (EG) nr 1706/98, i bilaga I till beslut nr 1/98
fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet, i bilaga IV
i avtalet med Sydafrika och inom ramen för avtalet med
Schweiz, bör det preciseras att nedsatt tull endast tas ut
mot uppvisande av det ursprungsbevis som föreskrivs i
avtalsprotokollen.

(18)

Erfarenheten har visat att det behövs närmare föreskrifter för importkontrollerna för att förbättra skyddet
av egna medel. Det bör definieras vilket förfarande som
skall tillämpas i de fall då ett parti som omfattas av en
deklaration om övergång till fri omsättning inte stämmer
med deklarationen, så att de blir möjligt att på ett
adekvat sätt kontrollera vilka kvantiteter som verkligen
har övergått till fri omsättning i förhållande till kvoterna.

(19)

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

För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör
det när det gäller ordningen med IMA 1-intyg införas
kontroller på gemenskapsnivå genom stickprover och
internationellt erkända provmetoder och statistiska
metoder.

Det behövs närmare föreskrifter för hur systemet med
IMA 1-intyget skall genomföras, särskilt om hur den
utfärdande myndigheten skall fylla i, utfärda, dra in,
ändra eller ersätta IMA 1-intyg, om intygens giltighetsperiod och om villkoren för hur de skall användas tillsammans med en motsvarande importlicens. Det bör även
fastställas bestämmelser som skall tillämpas i samband
med årsskifte, särskilt med beaktande av vilka transporttider som vanligtvis krävs, för hur en produkt som
omfattas av ett IMA 1-intyg och som är avsedd för
import under följande år får övergå till fri omsättning.

Det bör identifieras vilka kvantiteter smör från Nya
Zeeland som importerats inom ramen för kvoten för
fortlöpande tillträde så att det kan förhindras att fullt
exportbidrag och vissa stödbelopp betalas ut. Det bör
därför fastställas vissa definitioner och anges hur IMA
1-intyget skall fyllas i, hur kontrollerna av vikt och
fetthalt skall göras och vilket förfarande som skall
tillämpas vid en eventuell tvist om smörets sammansättning.

Genom undantag från förordning (EG) nr 1291/2000
bör det införas ytterligare villkor för import av smör
från Nya Zeeland inom ramen för kvoten för fortlöpande tillträde, genom att den kvantitet som omfattas av
ett IMA 1-intyg kopplas till den kvantitet som omfattas
av motsvarande importlicens och genom att det föreskrivs att dessa endast får användas en gång tillsammans
med en deklaration om övergång till fri omsättning.

L 341/31

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

(14)

(15)

Kanadensisk cheddar är för närvarande den enda
produkt som omfattas av systemet med IMA 1-intyg
inom vilket ett minsta värde fritt gränsen måste följas.
För det ändamålet måste köparen och bestämmelsemedlemsstat anges i IMA 1-intyget.

Till följd av att de organ som utfärdar IMA 1-intyg i
Norge har missskött sin uppgift, vilket har resulterat i att
kvoterna överskridits, har Norge begärt att de båda
organ som anges i bilaga VII till förordning (EG)

Artikel 1
Bestämmelserna i denna avdelning skall, om inget annat anges,
tillämpas på all import till gemenskapen av de produkter som
avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1255/1999, (nedan
kallade mjölkprodukter), även produkter som inte omfattas av
kvantitativa begränsningar eller liknande och som importeras
tull- och avgiftsfritt inom ramen för särskilda handelsåtgärder
som gemenskapen beviljar vissa länder och territorier.
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Artikel 2
Utan att det påverkar tillämpningen av avdelning II i förordning
(EG)
nr 1291/2000 får import av mjölkprodukter endast ske mot
uppvisande av en importlicens.

Artikel 3
1.
Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG) nr
1291/2000 skall vara tio euro per 100 kg netto av produkten.
2.
På ansökan och licensen skall i fält 16 anges produktens
åttasiffriga produktkod i Kombinerade nomenklaturen (nedan
kallat KN-nummer), eventuellt föregånget av uppgiften ”ex”.
Licensen skall endast gälla för den produkt som numret avser.
3.
Licensen skall vara giltig från utfärdandedagen enligt
artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 till utgången av
den tredje därpå följande månaden.
4.
Licensen skall utfärdas senast den första arbetsdagen efter
det att ansökan har inlämnats.

Artikel 4
1.
KN-nummer 0406 90 01 som omfattar ost avsedd för
beredning skall tillämpas endast för import.
2.
KN-nummer 0406 90 02–0406 90 06, 0406 20 10 och
0406 90 19 skall tillämpas endast för importerade produkter
med ursprung i och importerade från Schweiz i enlighet med
artikel 20.

22.12.2001

b) Kvoter enligt förordning (EG) nr 1349/2000, 1727/2000,
2290/2000, 2341/2000, 2433/2000, 2434/2000, 2435/
2000, 2475/2000, 2766/2000 och 2851/2000.
c) Kvoter enligt förordning (EG) nr 1706/98.
d) Kvoter enligt protokoll nr 1 till beslut nr 1/98 fattat av
associeringsrådet för EG och Turkiet, bilaga 1.
e) Kvoter enligt bilaga IV till avtalet med Sydafrika.

Artikel 6
I bilaga I anges vilka de aktuella tullkvoterna är och vilka tullar
som skall tas ut, samt maximala importkvantiteter, importperioden som sträcker sig över tolv månader (nedan kallad
importåret) och fördelningen över två sexmånadersperioder.
De kvantiteter som avses i bilaga I.B och I.D skall för varje
importår delas i två lika stora delar och fördelas över två
sexmånadersperioder som skall inledas den 1 juli respektive
den 1 januari varje år.

Avsnitt 2

Artikel 7
För att kunna ansöka om importlicens skall sökanden först ha
godkänts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där
sökandens verksamhet har sitt säte.
Myndigheterna skall ge varje godkänd aktör ett godkännandenummer.

AVDELNING 2
Särskilda regler för import med nedsatt tull

Artikel 8

KAPITEL I

1.
Godkännande skall beviljas samtliga aktörer som före den
1 april lämnar in en ansökan till de behöriga myndigheterna.
Ansökan skall innehålla följande:

Import inom kvoter som öppnats av gemenskapen och för
vilka det endast krävs importlicens

Avsnitt 1

Artikel 5
Detta kapitel gäller import av mjölkprodukter inom ramen för
följande tullkvoter:
a) Kvoter för vilka det inte specificeras ursprungsland och som
finns upptagna i lista CXL över tullmedgivanden.

a) Bevis för att aktören under föregående kalenderår har
importerat och/eller exporterat mjölkprodukter enligt
kapitel 04 i Kombinerade nomenklaturen till respektive från
gemenskapen och att importen och/eller exporten minst
omfattade 25 ton under minst fyra transaktioner per år.
b) Handlingar varigenom aktörens identitet och yrkesroll
vederbörligen kan styrkas.
i) Bokföringshandlingar och/eller skattehandlingar
enlighet med nationell lagstiftning, och

i

följande uppgifter, om dessa föreskrivs i nationell
lagstiftning:
ii) Momsregistreringsnummer,
iii) Registreringsnummer i handelsregistret.
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2.
När det gäller de bevis som avses i punkt 1 a skall
följande gälla:

Det skall emellertid utfärdas en licens för varje KN-nummer.

a) Tulldeklarationer skall endast godtas om fält 8 på importdeklarationen och fält 2 i exportdeklarationen innehåller
uppgifter om den sökandes namn och adress.

2.
En licensansökan måste gälla minst tio ton och högst
10 % av den kvantitet som fastställts för kvoten under den
sexmånadersperiod som avses i artikel 6.

b) Transaktioner inom förfarandena för passiv och aktiv förädling skall inte anses vara import- eller exporttransaktioner.

När det gäller de kvoter som avses i artikel 5 c–e skall licensansökan avse minst tio ton och högst den kvantitet som fastställts
för perioden enligt artikel 6.

Artikel 9
Den behöriga myndigheten skall före den 15 juni informera de
sökande om utfallet av godkännandeförfarandet och om eventuellt godkännandenummer. Godkännandet skall vara giltigt i
ett år.
Artikel 10
Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall före den 20 juni
varje år översända en förteckning till kommissionen över de
aktörer som godkänts och kommissionen skall vidarebefordra
förteckningen till de behöriga myndigheterna i övriga
medlemsstater. Endast aktörer som finns upptagna i förteckningen får i enlighet med bestämmelserna i artikel 11–14
ansöka om licenser under perioden från den 1 juli till den 30
juni.

Avsnitt 3
Artikel 11
Ansökan om licens får endast lämnas in i den medlemsstat som
godkänt aktören. Aktörens godkännandenummer skall anges
på ansökan.
Artikel 12
En aktör får endast lämna in en enda ansökan om licens för
varje kvot enligt Europeiska unionens integrerade tulltaxa
(TARIC) (nedan kallat kvotnummer).
En licensansökan skall endast godtas om den sökande till
ansökan bifogar ett skriftligt intyg om att han under den
pågående perioden inte har lämnat in några andra ansökningar
och inte kommer att lämna in några andra ansökningar avseende samma kvot inom den importordning som detta kapitel
omfattar.
Om en aktör skulle lämna in flera ansökningar beträffande en
och samma kvot skall samtliga ansökningar som aktören har
lämnat in avseende kvoter enligt avdelning 2.I ogiltigförklaras
för en importperiod på sex månader.
Artikel 13
1.
I licensansökan får det för en och samma kvot anges ett
eller flera av de KN-nummer som anges i bilaga I och det skall
för varje nummer anges vilken kvantitet som avses.

Artikel 14
1.
Licensansökan kan lämnas in endast under de första tio
dagarna av varje sexmånadsperiod.
2.
Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall vara 35 euro per 100 kg netto av
produkten.

Avsnitt 4

Artikel 15
1.
Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om alla
ansökningar som har inlämnats för samtliga kvoter den femte
arbetsdagen efter utgången av den tidsperiod som gäller för
inlämnande av ansökningar. Meddelandet skall innefatta en
förteckning över sökande, de sökandes godkännandenummer,
begärda kvantiteter för varje KN-nummer, fördelade, när det
gäller bilaga I.A per ursprungsland.
2.
Alla meddelanden, inklusive meddelandet ”inga ansökningar”, skall lämnas per telex, fax eller e-post den angivna
arbetsdagen på en blankett enligt förlagan i bilaga VI om ingen
ansökan har lämnats in, och enligt förlagorna i bilagorna VI
och VII om ansökningar har erhållits.
3.
Meddelanden skall lämnas på separata blanketter för var
och en av kvoterna enligt bilaga I och för var och en av
ursprungsländerna enligt bilaga I.B.2 och I.B.3.

Artikel 16
1.
Kommissionen skall så snart som möjligt fatta beslut om
i vilken utsträckning de inlämnade ansökningarna kan
godkännas och underrätta medlemsstaterna därom.
Licensen skall utfärdas inom högst fem arbetsdagar efter det att
medlemsstaterna har underrättats om kommissionens beslut
enligt första stycket till de sökande vars ansökningar har
meddelats enligt punkt 15.
2.
Om licensansökningarna avser kvantiteter som överskrider de fastställda kvantiteterna, skall kommissionen
använda en koefficient för tilldelningen av de begärda kvantiteterna.
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Om den totala kvantitet som ansökningarna omfattar är
mindre än den disponibla kvantiteten, skall kommissionen
beräkna storleken av den överskjutande kvantiteten som
därefter läggs till den disponibla kvantiteten för påföljande
period samma importår.
3.
Importlicenserna skall vara giltiga under en period på 50
dagar från och med det datum då de utfärdades enligt artikel
23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.
Licensernas giltighetstid får inte sträcka sig över årsskiftet det
importår för vilket de har utfärdats.
4.
De importlicenser som utfärdas enligt detta kapitel får
överlåtas endast till fysiska eller juridiska personer som
uppfyller villkoren enligt avsnitt 2. Vid överlåtelse av en licens
skall den aktör som överlåter licensen underrätta det utfärdande organet om godkännandenummer för den aktör som
övertar licensen.

Artikel 17
Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 1291/
2000 får en kvantitet som importeras enligt detta kapitel inte
vara större än den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i
importlicensen. Därför skall siffran 0 skrivas in i fält 19 i
licensen.

Artikel 18
1.

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8 skall ursprungslandet anges.
b) I fält 15 skall följande anges
i) för import med ursprung i Turkiet: en detaljerad
produktbeskrivning i enlighet med bilaga I.D.
ii) för annan import: en detaljerad produktbeskrivning och
uppgift om vilken råvara som använts och om fetthalten
(%). När det gäller produkter enligt KN-nummer 0406
skall det även finnas uppgift om torrsubstansens fetthalt
(%) och vattenhalten beräknad på den icke-fetthaltiga
substansen (viktprocent).
c) I fält 16 skall KN-nummer för kvoten anges, eventuellt
föregånget av uppgiften ”ex”.
d) I fält 20 skall kvotens nummer anges och en av följande
uppgifter:
— Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,
— Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,
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— Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,
— Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,
— Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,
— Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.
2.
Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera
från det land som anges i fält 8, med undantag för import
inom de kvoter som avses i bilaga I.A.
3.
I fält 24 på licensen skall i enlighet med bilagorna anges
en uppgift om tillgänglig tullsats eller tullsatsen uttryckt som
procentandel av bastullsatsen eller tullsänkningen uttryckt som
procentandel av tullsatsen.

Artikel 19
1.
Nedsatt tull beviljas endast mot uppvisande av en deklaration för övergång till fri omsättning som åtföljs av importlicensen och när det gäller import enligt nedan, ett urprungsbevis som utfärdats i enlighet med det eller de av följande
protokoll som är relevant:
a) Protokoll nr 4 till Europaavtalen mellan gemenskapen och
Ungern (1),
Polen (2),
Tjeckien (3),
Slovakien (4),
Rumänien (5), Bulgarien (6) och Slovenien (7).
b) Protokoll nr 3 till Europaavtalen mellan gemenskapen och
Lettland (8), Estland (9) och Litauen (10).
c) Protokoll nr 1 till bilaga IV till partnerskapsavtalet AVS–EG,
som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 och som
är tillämpligt på grundval av beslut nr 1/2000 av Ministerrådet för AVS–EG (11) (nedan kallat partnerskapsavtalet
AVS–EG).
d) Protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet
för EG och Turkiet.
e) Protokoll nr 1 till avtalet med Sydafrika.
2.
Produkter som importerats i enlighet med de avtal som
avses i punkt 1 a och b får övergå till fri omsättning mot
uppvisande av antingen ett EUR 1-certifikat eller en deklaration från exportören i enlighet med bestämmelserna i protokollen.
(1) EGT L 347, 31.12.1993, s. 1.
(2) EGT L 348, 31.12.1993, s. 1.
(3) EGT L 360, 31.12.1994, s. 1.
(4) EGT L 359, 31.12.1994, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.1994, s. 1.
(6) EGT L 358, 31.12.1994, s. 1.
(7) EGT L 51, 26.2.1999, s. 1.
(8) EGT L 26, 2.2.1998, s. 1.
(9) EGT L 68, 9.3.1998, s. 3.
(10) EGT L 51, 20.2.1998, s. 1.
(11) EGT L 195, 1.8.2000, s. 46.
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KAPITEL II

IMPORT UTANFÖR KVOTERNA PÅ GRUNDVAL AV
IMPORTLICENS

Artikel 20
1.
Detta kapitel gäller import med förmånsbehandling
utanför kvoterna i enlighet med följande avtal och rättsakter:
a) Förordning (EG) nr 1706/98.
b) Bilaga I till protokoll nr 1 till beslut nr 1/98 fattat av
associeringsrådet för EG och Turkiet.
c) Bilaga IV till avtalet med Sydafrika.

L 341/35

— Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.
2.
Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera
från det land som anges i fält 8.
3.
I fält 24 på licensen skall anges en uppgift om tillämplig
tullsats eller tullsatsen uttryckt som procentandel av bastullsatsen eller tullsänkningen uttryckt som procentandel av tullsatsen.
Artikel 22
Nedsatt tull får endast tillämpas mot uppvisande av en deklaration för övergång till fri omsättning åtföljd av en importlicens
och ett ursprungsbevis som utfärdats i enlighet med relevanta
bestämmelser i följande protokoll:
a) Protokoll nr 1 till bilaga V till partnerskapsavtalet AVS–EG.
b) Protokoll nr 3 till beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet
för EG och Turkiet.
c) Protokoll nr 1 till avtalet med Sydafrika.

d) Avtalet med Schweiz.
2.
De produkter som avses och de tullsatser som skall
tillämpas återfinns i bilaga II.

d) Protokoll nr 3 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet, som undertecknades den 22 juli 1972 (1), ändrat genom beslut nr
1/2001 av gemensamma kommittén EG-Schweiz av den 24
januari 2001 (2).

Artikel 21

Artikel 23

1.

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8 skall ursprungslandet anges.
b) I fält 15 skall följande anges:
i) för import med ursprung i Turkiet och Schweiz: en
detaljerad produktbeskrivning i enlighet med bilaga II.B
och II.D.
ii) för annan import: en detaljerad produktbeskrivning och
uppgift om vilken råvara som använts och om fetthalten
( %). När det gäller produkter enligt KN.nummer 0406
skall det även finnas uppgift om torrsubstansens fetthalt
( %) och vattenhalten beräknad på den icke-fetthaltiga
substansen (viktprocent).
c) I fält 16 skall KN-nummer i enlighet med bilagan anges,
eventuellt föregånget av uppgiften ”ex”.
d) I fält 20 skall en av följande uppgifter anges:
— Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

För de produkter med ursprung i Schweiz som anges i bilaga
II.D som anges i bilaga II under löpnummer 3–10 skall importlicens endast utfärdas om ansökan åtföljs av en skriftlig
försäkran från den sökande att det minsta värdet fritt gränsen
som anges i bilaga II.D iakttas.
Den sökande skall på de behöriga myndigheternas begäran
lämna in alla de uppgifter och ytterligare bevis som myndigheterna anser nödvändiga för kontroll av att det minsta värdet
fritt gränsen har iakttagits och skall godta alla räkenskapskontroller som nämnda myndigheter kräver. Sökanden skall inte
acceptera något avdrag eller annan nedsättning som skulle
kunna leda till att produkten i fråga får ett lägre värde än det
minsta importvärde som fastställts för den typen av produkt.
Om det minsta värdet fritt gränsen inte iakttas skall, utöver den
importtull som fastställs i bilaga I till rådets förordning (EEG)
nr 2658/87, ett bötesbelopp på 25 % av tullen betalas.
KAPITEL III

Import på grundval av en importlicens som omfattas av
ett ima 1-intyg (inward monitoring arrangement)

— Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,
— Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20,
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,
— Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,
— Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,
— Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,
— Förordning (EG) nr. 2535/2001, artikel 20,
— Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20,
— Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

Avsnitt 1
Artikel 24
1.
Denna avdelning gäller för import inom ramen för
följande:
a) Tullkvoter avseende specificerade ursprungsländer och som
finns upptagna i lista CXL.
(1) EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.
(2) EGT L 51, 21.2.2001, s. 40.
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b) Kvoter inom ramen för avtalet med Norge.
c) Avtalet med Cypern.

anges i fält 17 och 18 i importlicensen. För detta ändamål skall
siffran 0 införas i licensens fält 19.

2.
I bilaga III anges vilka tullar som skall tas ut och, när det
gäller import enligt punkt 1 a–b, vilka årliga maximala kvantiteter som skall importeras, samt importår.

Artikel 28
1.

Artikel 25
1.
Importlicens för de produkter som förtecknas i bilaga III
till den angivna tullsatsen skall utfärdas endast mot uppvisande
av motsvarande IMA 1-intyg och för den totala nettokvantitet
som anges i intyget.
IMA 1-intyget skall uppfylla de krav som fastställs i artikel 40.1
när det gäller smör enligt kvot nr 09.4589 enligt bilaga III.A
(nedan kallat smör från Nya Zeeland) eller i artiklarna 29–33
när det gäller andra produkter. Importlicensen skall ha samma
nummer och utfärdandedatum som motsvarande IMA 1-intyg.
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Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 7 och 8 skall anges avsändarland och ursprungsland.
b) I fält 15 skall finnas en beskrivning av produkterna i
enlighet med specifikationen i bilaga III.
c) I fält 16 skall KN-nummer i enlighet med specifikationen i
bilaga III anges, eventuellt föregånget av uppgiften ex.
d) I fält 20 skall eventuellt kvotnummer, IMA 1-intygets
löpnummer och utfärdandedatum anges på ett av följande
sätt:
— Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no …
expedido el …

2.
Utom när det gäller smör från Nya Zeeland och import
med nedsatt tull enligt bilaga III.C får importlicensen endast
utfärdas efter det att den behöriga myndigheten har kontrollerat att bestämmelserna i artikel 33.1 e har iakttagits.

— Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt
den …
— Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1
Nr. …, ausgestellt am …

Den myndighet som utfärdar licenser skall till kommissionen
per fax skicka en kopia av de IMA 1-intyg som lämnats in
tillsammans med ansökningar om importlicenser senast
kl. 18.00 (Brysseltid) samma dag som de lämnats in.

— Έγκυρο µόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό
IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …
— Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No …
issued on …

Den myndighet som utfärdar licenser skall utfärda importlicensen senast fyra arbetsdagar därefter såvida kommissionen
inte har vidtagit några särskilda åtgärder före detta datum.

— Valable si accompagné du certificat IMA no …, délivré
le …
— Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …,
rilasciato il …

Den behöriga myndighet som utfärdar importlicenser skall
behålla en kopia av varje IMA 1-intyg som lämnas in.

— Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. …
dat is afgegeven op …

Artikel 26

— Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com
o número … emitido …

1.
IMA 1-intygets giltighetsperiod skall löpa från utfärdandedatumet till slutet av den åttonde påföljande månaden, men får
inte gälla längre än motsvarande importlicens och inte heller
efter den 31 december det importår för vilket det utfärdas.

— Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o..
kanssa

2.
Från och med den 1 november varje år får IMA 1-intyg
som gäller från och med den 1 januari följande år utfärdas för
kvantiteter som omfattas av kvoten för importåret. Ansökningar om importlicenser får dock tidigast lämnas in från och
med importårets första arbetsdag.

— Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr …
utfärdat den …
2.
Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera
från det ursprungsland som anges i fält 8.
3.

I fält 24 anges tillämplig tullsats.

3.
I bilaga VIII anges under vilka omständigheter ett IMA
1-intyg får dras in, ändras, ersättas eller rättas.
Artikel 29
Artikel 27
Genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/
2000 får den importerade kvantiteten inte överstiga den som

1.
IMA 1-intyget skall följa förlagan i bilaga IX, med
undantag för smör från Nya Zeeland, och skall upprättas i
enlighet med de villkor som fastställs i detta kapitel.
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2.
IMA 1-intygets fält 3 om köparen och fält 6 om bestämmelselandet skall inte fyllas i utom när det gäller cheddarost
enligt kvot nr 09.4513 i bilaga III.

Artikel 30
1.
Formatet på den blankett som avses i artikel 29 skall vara
210 × 297 mm. Den skall vara tryckt på vitt papper och vikten
skall vara minst 40 g/m2.
2.
Blanketterna skall vara tryckta och ifyllda på ett av
gemenskapens officiella språk. Utöver detta officiella gemenskapsspråk får de även vara tryckta och ifyllda på ett av exportlandets officiella språk.
3.
Blanketten skall fyllas i på skrivmaskin eller för hand. I
det senare fallet skall tryckbokstäver användas.
4.
Varje intyg skall vara försett med ett löpnummer som
tilldelats av den utfärdande myndigheten.

Artikel 31
1.
Ett IMA 1-intyg skall upprättas för varje produkttyp och
presentationsform enligt bilaga III.
2.
IMA 1-intyget skall för varje produkttyp och presentationsform innehålla de uppgifter som anges i bilaga XI, utom
när det gäller smör från Nya Zeeland.

Artikel 32
1.
IMA 1-intyget i original skall, tillsammans med motsvarande importlicens och de produkter som avses, lämnas in till
tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten samtidigt
som en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas in.
Denna skall, utan att det påverkar artikel 26.1, lämnas in under
intygets giltighetsperiod, utom vid force majeure.
En kopia som bestyrkts och identifierats av den utfärdande
myndigheten får dock lämnas in till det organ som utfärdar
licenser och till den behöriga tullmyndigheten om originalet
har gått förlorat eller blivit oanvändbart.
2.
Ett IMA-1 intyg skall vara giltigt endast om det är korrekt
ifyllt och viserat av en av de utfärdande myndigheter som
anges i bilaga XII.
3.
IMA 1-intyget skall betraktas som vederbörligen viserat
om dag och ort för utfärdandet anges och det har försetts med
den utfärdande myndighetens stämpel och har undertecknats
av den eller de personer som är behöriga att underteckna det.

Artikel 33
1.
En utfärdande myndighet får tas upp i bilaga XII endast
om följande villkor är uppfyllda:
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a) Myndigheten skall ha erkänts som utfärdande myndighet av
det exporterande landet.
b) Myndigheten skall åta sig att kontrollera de uppgifter som
anges i intygen.
c) Myndigheten skall åta sig att på begäran tillställa kommissionen och medlemsstaterna alla uppgifter som krävs för
bedömning av de uppgifter som anges i intygen.
d) Myndigheten skall åta sig att för de produkter som
förtecknas i bilaga III.A utfärda IMA 1-intyget för den totala
kvantitet som omfattas av intyget innan produkten i fråga
lämnar det land som utfärdar intyget.
e) Myndigheten skall åta sig att till kommissionen per fax
skicka en kopia av samtliga viserade IMA 1-intyg för den
totala kvantitet som dessa intyg omfattar, på dagen för
utfärdandet, eller senast inom sju dagar efter detta datum,
samt att vid behov underrätta kommissionen om eventuella
indragna, rättade eller ändrade intyg.
f) Myndigheten skall åta sig, när det gäller produkter enligt
KN-nummer 0406, att senast den 15 januari meddela
kommissionen följande uppgifter, separat för varje
löpnummer:
i) Antal IMA 1-intyg som utfärdats för föregående kvotår
med angivande av identifieringsnummer och de kvantiteter som de omfattar, samt totalt antal intyg som utfärdats och den totala kvantitet som de omfattar för det
aktuella kvotåret.
ii) Antal IMA 1-intyg som dragits in, rättats eller ändrats
samt antal kopior av IMA 1-intyg som utfärdats, enligt
punkterna 1–5 i bilaga VIII och artikel 32, samt eventuella övriga uppgifter som bedöms som viktiga.
2.
Bilaga XII skall revideras om det villkor som avses i punkt
1 a inte längre uppfylls eller om en utfärdande myndighet inte
skulle fullgöra en av de förpliktelser som det har åtagit sig.

Avsnitt 2

Artikel 34
1.
Bestämmelserna i denna avdelning skall utan att det
påverkar bestämmelserna i avdelning 1 gälla för smör från Nya
Zeeland.
2.
I beskrivningen av kvoten för smör från Nya Zeeland
skall med uttrycket minst sex veckor avses minst sex veckor
från den dag som en deklaration om övergång till fri omsättning lämnas till tullen.

Artikel 35
1.
Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall vara fem euro per 100 kg netto av
produkten.
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2.
Ansökningar om importlicens får endast lämnas in i Förenade kungariket.
Förenade kungariket skall ha kontroll över alla IMA 1-intyg
som utfärdas, dras in, ändras, rättas eller som det utfärdas
kopior av. Förenade kungariket skall se till att den totala kvantitet för vilken importlicenser utfärdas inte överstiger kvoten
för något importår.
3.
En importlicens, som viserats i enlighet med artikel 24 i
förordning (EG) nr 1291/2000, får endast användas för en
enda tulldeklaration om övergång till fri omsättning och får
endast omfatta ett parti. Om den kvantitet som övergår till fri
omsättning är mindre än den kvantitet som anges i importlicensens fält 17 och 18, skall säkerheten för den del som inte
övergått till fri omsättning vara förverkad och licensen i fråga
skall inte få användas för import av ytterligare kvantiteter.

Artikel 36
Om smör från Nya Zeeland inte uppfyller kraven när det gäller
smörets sammansättning skall hela partiet undantas från
förmånsbehandlingen.
Om en deklaration om övergång till fri omsättning har
godkänts skall tullmyndigheten, efter att ha fastställt att kraven
inte är uppfyllda, ta ut den importtull som fastställs i bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87, avskriva kvantiteten i
importlicensens fält 29 samt skicka licensen till den myndighet
som utfärdar importlicenser som skall ändra den genom att
omvandla den till en importlicens med hel tullavgift.

Artikel 37
Genom undantag från artikel 26 i förordning (EEG) nr 1291/
2000 skall den utfärdande myndigheten i fält 20 på licensen
ange en av följande texter:
— Certificado de importación con tipo reducido para el
producto con el número de orden … que se ha convertido
en un certificado de importación con tipo pleno para el que
se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/
100 kg; certificado ya anotado
— Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et
produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats,
hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt;
licensen er allerede afskrevet,
— Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz
für das Erzeugnis mit der lfd. Nr … in eine Einfuhrlizenz
zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde;
Lizenz abgeschrieben,
— Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής µε µειωµένο δασµό
για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθµού … σε πιστοποιητικό
εισαγωγής µε πλήρη δασµό για το οποίο το ποσοστό δασµού
ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό
ήδη χορηγήθηκε,
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— Converted from a reduced duty import licence for product
under order No … to a full duty import licence on which
the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid;
licence already attributed,
— Certificat d'importation à droit réduit pour le produit
correspondant au contingent …, converti en un certificat
d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit
applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà
imputé,
— Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per
il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo
d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata
l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,
— Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg
verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het
certificaat afgeschreven,
— Obtido por conversão de um certificado de importação
com direito reduzido para o produto com o número de
ordem … num certificado de importação com direito
pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de
…/100 kg foi paga; certificado já imputado,
— Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu
järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin
mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,
— Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt
med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för
vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan
avskriven licens.
Den utfärdande myndigheten skall ändra alla beräkningsuppgifter med hänsyn till denna ändring. Tullmyndigheten skall se
till att nödvändiga ändringar görs i bokföringen för handel och
egna medel.

Artikel 38
En utfärdande myndighet får tas upp i bilaga XII endast om
villkoren i artikel 33 a–e och följande villkor är uppfyllda:
a) Myndigheten skall åta sig att underrätta kommissionen om
fetthaltens processtypiska standardavvikelse enligt bilaga
IV.1 e, för smör från Nya Zeeland som har tillverkats av de
producenter som avses i bilaga IV.1 a i enlighet med
köparnas produktspecifikationer.
b) Myndigheten skall åta sig att till den utfärdande myndigheten i Förenade kungariket per fax skicka en kopia av
samtliga viserade IMA 1-intyg för den totala kvantitet som
dessa intyg omfattar, på dagen för utfärdandet, eller senast
inom sju dagar efter detta datum, samt att vid behov underrätta kommissionen om eventuella indragna, rättade eller
ändrade intyg.
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c) Myndigheten skall åta sig att meddela Förenade kungarikets
utfärdande myndighet följande uppgifter för varje månad
under perioden januari–oktober senast den tionde i påföljande månad, och före fredag påföljande vecka för varje
vecka eller del av vecka i november och december, med
separata meddelanden för IMA 1-intyg som utfärdats för
innevarande och påföljande kvotår:
i) Antal IMA 1-intyg som har utfärdats under månaden
eller veckan i fråga, med identifieringsnummer och de
kvantiteter som omfattas av dessa intyg samt det totala
antalet utfärdade intyg och de kvantiteter som omfattas
av dem för kvotåret i fråga.
ii) Antal IMA 1-intyg som dragits in, rättats eller ändrats
samt antal kopior av IMA 1-intyg som utfärdats, enligt
punkterna 1–5 i bilaga VIII och artikel 32.1 samt eventuella övriga uppgifter som bedöms som viktiga.

Artikel 39
1.
För kontrollen av vilka kvantiteter smör från Nya Zeeland
som importeras skall hänsyn tas till alla kvantiteter för vilka
deklarationer om övergång till fri omsättning har godkänts
under kvotperioden i fråga.
2.
Medlemsstaterna skall senast den 31 januari efter
utgången av ett visst kvotår meddela kommissionen de slutliga
månatliga kvantiteterna och den totala kvantiteten smör för det
kvotåret för vilka deklarationer om övergång till fri omsättning
godkändes under föregående kvotår inom ramen för den
tullkvot som avses i punkt 1. Det månatliga meddelandet skall
skickas senast den tionde i den månad som följer efter den
månad då deklarationerna om övergång till fri omsättning
godkändes.
3.
Förenade kungariket skall per den 28 februari varje år, för
föregående kvotår, underrätta kommissionen om för vilken
kvantitet smör säkerhet har ställts och vilken kvantitet smör
som har övergått till fri omsättning och för vilken säkerheten
har frisläppts. Om uppgifterna inte finns tillgängliga per den 28
februari skall de lämnas så fort som möjligt.
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För utfärdande av IMA 1-intyg skall den processtypiska standardavvikelsen för den fetthalt som anges i punkt 1 e i bilaga
IV och som anmälts i enlighet med artikel 38 a, godkännas av
kommissionen och förteckningen skall skickas till medlemsstaterna tillsammans med datum för ikraftträdande.
Den processtypiska standardavvikelsen skall gälla under minst
ett år såvida inte extrema omständigheter, som det utfärdande
organet i Nya Zeeland skall underrätta kommissionen om,
motiverar en ändring, som i så fall måste godkännas av
kommissionen.
För utfärdande av IMA 1-intyg skall även alla processtypiska
standardavvikelser som ändrats eller lagts till och som har
godkänts av kommissionen meddelas medlemsstaterna tillsammans med datum för ikraftträdande.
2.
Medlemsstaterna skall för varje kvartal meddela kommissionen resultaten av den övervakning som skett enligt bilaga IV
genom den förlaga som fastställs i bilaga V, senast den tionde i
följande månad.

Artikel 41
1.
I hela handelsledet skall förpackningar med smör från
Nya Zeeland som importeras till gemenskapen enligt detta
kapitel samt tillhörande fakturor märkas med uppgift om att
smöret har sitt ursprung i Nya Zeeland.
2.
Genom undantag från punkt 1, skall det när det gäller
smör från Nya Zeeland som blandats med smör från gemenskapen och som i sin blandade form är avsedd för direkt
konsumtion och förpackad i paket om högst 500 gram, endast
vara nödvändigt att ange att smöret har sitt ursprung i Nya
Zeeland på fakturan.
3.
I de fall som avses i punkt 1 och 2 skall det på fakturan
också anges följande:

Senast den 31 januari efter utgången av varje kvotår skall
Förenade kungariket på grundval av de uppgifter som anges i
artikel 38 c till kommissionen översända en detaljerad förteckning för kvotåret över samtliga IMA 1-intyg som har utfärdats,
deras identifieringsnummer och den kvantitet som de omfattar
tillsammans med det totala antalet intyg och den totala kvantitet de omfattar för året. Förteckningen skall omfatta relevanta
uppgifter om eventuell indragning, rättelse eller ändring av alla
IMA 1-intyg eller kopior av IMA 1-intyg som utfärdats.

”Smör som har importerats med tillämpning av kapitel III.2 i
kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001: ej berättigat till
stöd för smör enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning
(EEG) nr 429/90, eller stöd till smör enligt artikel 1.2 a i
kommissionens förordning (EG) nr 2571/97, eller exportbidrag
enligt artikel 31.10 och 31.11 i rådets förordning (EG)
nr 1255/1999 utom i de fall som omfattas av artikel 31.12 i
den förordningen samt artikel 7a i kommissionens förordning
(EG) nr 1222/94.”

Artikel 40

Artikel 42

1.
I bilaga IV fastställs bestämmelser för ifyllande av
IMA 1-intyg, kontroll av smörets vikt och fetthalt samt följderna av kontrollen.

IMA 1-intyget skall upprättas i enlighet med förlagan i bilaga X
och i enlighet med de villkor som fastställs i detta avsnitt och i
artikel 40.1.
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— Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,
— Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001,

Bestämmelser om kontroll av import med nedsatt tull

— Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,
— Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/
2001,

Artikel 43
1.
De tullkontor i gemenskapen, till vilka deklarationerna
om övergång till fri omsättning lämnas in, skall granska de
handlingar som lämnas in till stöd för de deklarationer om
övergång till fri omsättning som ligger till grund för nedsatt
tull.
Tullkontoren skall vidare göra fysiska kontroller av produkterna på grundval av samma handlingar.
2.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för upprättandet av
ett system som innebär att de fysiska kontrollerna enligt punkt
1 andra stycket utförs utan förvarning och i enlighet med en
riskanalys.
Fram till slutet av 2003 skall systemet garantera att minst 3 %
av medlemsstaternas deklarationer om övergång till fri omsättning för varje kalenderår genomgår fysisk kontroll.
När medlemsstaterna räknar ut det minsta antal fysiska
kontroller som skall genomföras kan de välja att bortse från
importdeklarationer för kvantiteter på högst 500 kg.

— Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE)
no 2535/2001,
— Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,
— Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.
Inom 20 arbetsdagar efter dagen för den fysiska kontrollen
skall resultaten av den första analysen fastställas av tullmyndigheterna. Inom 10 arbetsdagar från och med den dag då de
slutliga resultaten om bristande överensstämmelse med uppgifterna i deklarationen har fastställts, skall dessa och vid behov
licensen skickas till den utfärdande myndigheten.
Utan att det påverkar artikel 248 i kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 (2) skall säkerheten frisläppas i de fall en
fysisk kontroll av sammansättningen har utförts innan den
viserade importlicensen lämnats in enligt artikel 33.1 a i
förordning (EEG) nr 1291/2000.
4.
Om sammansättningen inte motsvarar deklarationen om
övergång till fri omsättning skall detta anmälas till kommissionen inom tio arbetsdagar efter det att det har fastställts av
tullmyndigheterna och det skall anges vilken typ av bristande
överensstämmelse det är fråga om och vilken tullsats som har
tillämpats till följd av den bristande överensntämmelsen.

Artikel 45
Artikel 44
1.
Kommissionens förordning (EG) nr 213/2001 (1) skall
tillämpas när det gäller de referensmetoder som skall användas
för analys av de produkter som avses i denna förordning för att
avgöra om deras sammansättning motsvarar uppgifterna i
deklarationen om övergång till fri omsättning.
2.
Varje tullkontor skall sammanställa en detaljerad undersökningsrapport för varje fysisk kontroll. I rapporten skall
anges datum för kontrollen och rapporten skall förvaras i
minst tre kalenderår.
3.
När en fysisk kontroll har utförts skall en av följande
uppgifter anges i fält 32 i importlicensen eller i meddelandefältet om det är fråga om en elektronisk licens:
— Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no
2535/2001
— Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001,
— Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/
2001,

1.
För kontrollen av vilka kvantiteter som importeras inom
kvoterna skall hänsyn tas till alla kvantiteter för vilka deklarationer om övergång till fri omsättning har godkänts under
kvotperioden i fråga.
2.
Varje medlemsstat skall senast den 15 mars efter varje
kvotår som löper ut den 31 december och senast den 15
september för varje kvotår som löper ut den 30 juni meddela
kommissionen den slutliga totala kvantiteten för det kvotår för
vilka deklarationer om övergång till fri omsättning har
godkänts, vilket skall göras separat för varje kvot och
ursprungsland, utom för smör från Nya Zeeland.

AVDELNING 3
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

— Πραγµατοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.
2535/2001,

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att kontrollera att det licenssystem som införs genom denna
förordning fungerar korrekt.

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EGT L 37, 7.2.2001, s. 1.
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Artikel 47
Det godkännande som avses i artikel 7 skall inte krävas för
perioden 1 januari–30 juni 2002.

L 341/41

exceptionella omständigheter inte kunde importera eller exportera de angivna kvantiteterna mjölkprodukter.
Artikel 48

Under denna period får ansökningar om licens för de kvoter
som avses i avdelning 2 kapitel I endast lämnas in i den
medlemsstat där sökanden har sin huvudsakliga verksamhet
och ansökningar får endast tas emot om sökanden i samband
med ansökan kan visa upp de handlingar och liknande som
avses i artikel 8.1 a på ett sätt som de behöriga myndigheterna
i den berörda medlemsstaten kan godta.

Förordningarna (EEG) nr 2967/79, (EG) nr 2508/97, (EG)
nr 1374/98 och (EG) nr 2414/98 skall upphöra att gälla.

Importlicenser enligt avdelning 2 kapitel 1 som utfärdats under
perioden 1 januari–30 juni 2002 får överlåtas utan tillämpning
av de begränsningar som anges i artikel 16.4.

Artikel 49

För perioderna 1 januari–30 juni 2002 och 1 juli–31 december
2002 skall referensåret enligt artikel 8.1 a vara 2001 eller
2000 om aktören kan bevisa att han under 2001 på grund av

De skall fortsätta att tillämpas på de licenser för vilka ansökningar lämnas in före den 1 januari 2002.
Hänvisningarna till de upphävda förordningarna skall förstås
som hänvisningar till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas på de licenser för vilka ansökningar lämnas
in från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
I. A
TULLKVOTER SOM EJ ANGES PER URSPRUNGSLAND

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

Kvot från och med
1 juli–30 juni
(kvantitet i ton)
årlig

halvårs

Tullsats vid
import
(i euro per
100 kg nettovikt)

09.4590

0402 10 19

Skummjölkspulver

Alla tredjeländer

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

Alla tredjeländer

10 000

5 000

94,80

0405 10 50
0405 10 90
0405 90 10 (*)
0405 90 90 (*)

I smörekvivalent

09.4591

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Pizzaost, fryst, i biar om vardera högst
1 g i förpackningar med ett nettoinnehåll
av minst 5 kg, med en vattenhalt av lägst
52 % och med en torrsubstans vars fetthalt inte understiger 38 %

Alla tredjeländer

5 300

2 650

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Smältost av Emmental

Alla tredjeländer

18 400

9 200

71,90

ex 0406 90 13

Emmental

ex 0406 30 10

Smältost av Gruyère

ex 0406 90 15

Gruyère, sbrinz

09.4593

85,80
Alla tredjeländer

5 200

2 600

71,90
85,80

09.4594

0406 90 01

Ost för bearbetning (2)

Alla tredjeländer

20 000

10 000

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alla tredjeländer

15 000

7 500

21,00

09.4596

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Färsk (inte mognad) ost inbegripet mesost
och ostmassa annan än pizzaost enligt
löpnr 09.4591

Alla tredjeländer

19 500

9 750

92,60
106,40

0406 20 90

Anna riven eller pulveriserad ost

94,10

0406 30 31

Annan smältost

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90
0406 40 10

102,90
Blåmögelost

70,40

0406 90 17

Bergkäse och Appenzeller

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or
och Tête de Moine

75,50

0406 90 23

Edamer

0406 90 25

Tilsniter

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 40 50
0406 40 90
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KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland
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Kvot från och med
1 juli–30 juni
(kvantitet i ton)
årlig

09.4596
(forts.)

0406 90 31

Feta, av fårmjölk eller buffelmjölk

0406 90 33

Feta, annan

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ost av fårmjölk eller buffelmjölk

ex 0406 90 63

Pecorino

0406 90 69

Andra

0406 90 73

Provolone

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo,
Samsø

0406 90 78

halvårs

Tullsats vid
import
(i euro per
100 kg nettovikt)

94,10

75,50

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydele, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

0406 90 87

Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

0406 90 88

Mer äm 62 viktprocent men högst 72
viktprocent

0406 90 93

Mer än 72 viktprocent

0406 90 99

Annan

92,60
106,40

(*) 1 kg av produkten = 1,22 kg smör..
(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga
bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas
tillsammans.
(2) Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291
till 300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas.
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I. B
TULLKVOTER INOM RAMEN FÖR FRIHANDELSAVTAL MELLAN GEMENSKAPEN OCH UNGERN, POLEN, TJECKIEN,
SLOVAKIEN, BULGARIEN, RUMÄNIEN, SLOVENIEN OCH DE BALTISKA LÄNDERNA

1. Produkter med ursprung i Polen

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

09.4813

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver
Helmjölkspulver

Tullbefrielse

10 000

1 000

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Smör och bredbara smörfettsprodukter (2)

Tullbefrielse

6 000

600

09.4815

0406

Ost och ostmassa (2)

Tullbefrielse

9 000

900

2. Produkter med ursprung i Tjeckien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver
Helmjölkspulver

20

2 875

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Smör

20

1 250

0

09.4613

0406

Ost och ostmassa (2)

Tullbefrielse

5 100

765

3. Produkter med ursprung i Slovakien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

09.4611

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver
Helmjölkspulver

20

1 500

0

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

Smör

20

750

0

09.4613

0406

Ost och ostmassa (2)

2 200

330

Tullbefrielse
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4. Produkter med ursprung i Ungerrn

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

09.4731

0402 10

Mjölk och grädde, i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form
med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

Tullbefrielse

375

40

09.4733

0406

Ost och ostmassa (2)

Tullbefrielse

3 500

350

5. Produkter med ursprung i Rumänien

Kvotnummer

09.4758

KN-nummer

0406

Varuslag (1)

Ost och ostmassa (2)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Tullbefrielse

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

2 000

200

6. Produkter med ursprung i Bulgarien

Kvotnummer

09.4660

KN-nummer

0406

Varuslag (1)

Ost och ostmassa (2)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Tullbefrielse

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

5 500

300

7. Produkter med ursprung i Estland

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

09.4578

0401 30

Grädde med en fetthalt av mer än 6
viktprocent

Tullbefrielse

500

150

09.4546

0402 10 19
0402 21 19

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver

Tullbefrielse

10 000

3 000

09.4579

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

Yoghurt, ej smaksatt

Tullbefrielse

300

90

09.4580

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Mjölk och grädde, fermenterad eller
syrad

Tullbefrielse

700

210

09.4547

0405 10 11
0405 10 19

Smör

Tullbefrielse

3 000

900

Ost, utom ostmassa
Ostmassa

Tullbefrielse
Tullbefrielse

2 000
700

600
210

09.4581
09.4582

ex 0406
ex 0406 10
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8. Produkter med ursprung i Lettland

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

09.4549

0402 10 19
0402 21 19

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver

09.4550

0402 29

Helmjölkspulver, försatt med socker
eller annat sötningsmedel

09.4551

0405 10

Smör

09.4552

0406

Ost och ostmassa (2)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Tullbefrielse

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.7.2000
Årlig ökning
till 30.6.2001 fr o m 1.7.2001

4 000

400

250

0

Tullbefrielse

1 875

190

Tullbefrielse

3 000

300

20

9. Produkter med ursprung i Litauen
Tillämplig
Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Årlig kvantitet
(ton)

tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Från 1.7.2001
till 30.6.2002

Årlig ökning
fr o m 1.7.2002

Tullbefrielse

5 500

500

09.4554

0402 10 19
0402 21 19

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver

09.4567

0402 99 11

Kondenserad mjölk och grädde
med tillsats av socker

09.4556

0405 10 11
0405 10 19

Smör

Tullbefrielse

1 925

175

09.4557

0406

Ost och ostmassa (2)

Tullbefrielse

6 600

600

20

300

—

10. Produkter med ursprung i Slovenien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Tillämplig
tullsats
(% av tullsatsen
för MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
Från 1.1.2001
Årlig ökning
till 31.12.2001 fr o m 1.1.2002

09.4086

0402 10
0402 21

Skummjölkspulver
Helmjölkspulver

20

1 400

1 500

09.4087

0403 10

Yoghurt

20

700

750

09.4088

0406 90

Annan ost

20

420

450

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas
genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.
(2) Detta medgivande gäller endast produkter för vilka det inte betalas ut någon form av exportbidrag.
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I. C
TULLKVOTER ENLIGT ARTIKEL 7.1 I FÖRORDNING (EG) Nr 1706/98

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Kvot från 1 januari till
31 december
(kvantitet i ton)

Ursprungsland

årlig

semestriel

Förmånstullsats

09.4026

0402

Mjölk eller grädde, koncentrerade eller
försatta med socker eller annat sötningsmedel

ACP

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Ost och ostmassa

ACP

1 000

500

65 %

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms
av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

I. D
TULLKVOTER INOM RAMEN FÖR PROTOKOLL Nr 1 I BESLUT Nr 1/98 FATTAT AV ASSOCIERINGSRÅDET FÖR EU
OCH TURKIET

Kvotnummer

09.4101

KN-nummer

0406 90 29

Varuslag ( )
1

Kashkaval

ex 0406 90 31

Ost tillverkad uteslutande av
fårmjölk eller buffelmjölk i
behållare innehållande saltlake
eller i behållare av får- eller
getskinn

ex 0406 90 50

Annan ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande
saltlake eller i behållare av fåreller getskinn

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum Peyniri, tillverkad av
fårmjölk eller buffelmjölk i
förpackningar som inte innehåller mer än 10 kg

Ursprungsland

Årligt kvot från
1 januari
till
31 december
(kvantitet i ton)

Tullsats vid
import
(i euro per
100 kg
nettovikt)

Turkiet

1 500

0

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast vara väggledande efersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas
genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivnig tillämpas tillsammans.
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I. E
TULLKVOTER INOM RAMEN FÖR BILAGA IV TILL AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH SYDAFRIKA

Kvotnummer

09.4151

KN-nummer

0406 10
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 20 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

Varuslag ( )
1

Ursprungsland

Republiken
Sydafrika

Årlig kvot från 1 januari till
31 december
(kvantitet i ton)
årlig

kvartals-

Tullsats vid
import
(i euro per
100 kg
nettovikt)

2000

5 000

2 500

0

2001

5 250

2 625

2002

5 500

2 750

2003

5 750

2 875

2004

6 000

3 000

2005

6 250

3 125

2006

6 500

3 250

2007

6 750

3 375

2008

7 000

3 500

2009

7 250

3 625

Importår

2010

obergränsad obergränsad

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas
genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.
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BILAGA II

II. A
MEDGIVANDE SOM AVSES I ARTIKEL 7.2 I FÖRORDNING (EG) nr 1706/98

KN-nummer

Förmånstullsats
(%)

Varuslag (1)

0401

16

0403 10 11 till 0403 10 39

16

0403 90 11 till 0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom
att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

II. B
SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – TURKIET

Löpnummer

KN-nummer

1

0406 90 29

2

3

Varuslag

Ursprungsland

Tullsats vid import
(I euro per 100 kg nettovikt utan
annan uppgift)

Kashkaval

Turkiet

67,19

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk, i
behållande innehållande slatlake eller i behållare av får- eller
getskinn

Turkiet

67,19

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Tulum peyniri, tillverkad av fårmjölk eller buffelmjölk, i
förpackningar som inte innehåller mer än 10 kg

Turkiet

67,19

L 341/50
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II. C

SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – SYDAFRIKA

Tullsats vid import i % av bastullsatsen
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14

0401
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39

Republiken
Sydafrika

0402 91
0402 99
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Republiken
Sydafrika

0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0406 10 20
0406 10 80
0406 20 90
0406 30
0406 40 90
0406 90 01
0406 90 21
0406 90 50
0406 90 69
0406 90 78
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

För kvantiter som
importeras utöver
de kvoter som anges
i bilaga I. E

91

82

73

64

55

45

36

27

18

9

0

100 100 100 100 100

83

67

50

33

17

0
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Tullsats vid import i % av bastullsatsen
Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1702 11 00
1702 19 00
2106 90 51
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70
(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeteckning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga
bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas
tillsammans.

II. D

SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – SCHWIEZ

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (2) (3) (4)

Ursprungsland

Tullsats vid import
(i euro per 100 kg nettovikt utan
annan uppgift)

1

0402 29 11
ex 0404 90 83

Specialmjölk för barn (1), i hermetiskt tillslutna behållare
med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av
mer än 10 viktprocent men högst 27 vikttprocent

Schweiz

43,80

2

0406 20 10
0406 90 19

Glarus örtost (så kallad schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter

Schweiz

6 % av tullvärde

3

ex 0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or och Tête de
Moine, med en fetthalt av minst 45 viktprocent beräknad
på torrsubstansen och med en mognad av minst 18 dagar
för Vacherin mont d'Or och minst två månader för
Fromage fribourgeois och minst tre månader för Tête de
Moine:
— i normal rund form med kant, med ett värde fritt
gränser per 100 kg nettovikt av lägst 401,85 euro och
högst 430,62 euro
— i bitar med kant på minst en sida, förpackade i vakuum
eller inert gas, med en nettovikt av längst 1 kg, med
högst 5 kg och med ett värde fritt gränsen per 100 kg
nettovikt av längst 430,62 euro men högst 459,39 euro

Schweiz

19,32

L 341/52
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Löpnummer

4

KN-nummer

ex
ex
ex
ex

0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17 (6)
0406 90 18

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Varuslag (2) (3) (4)

Emmental, Gruyère, Sbrinz och Appenzell, med en fetthalt
av minst 45 viktprocent beräknad på torrsubstansen och
med en mognad av minst tre månader:
— bitar med kant förpackade i vakuum eller inert gas med
en nettovikt av högst 450 g och med ett värde fritt
gränsen per 100 kg nettovikt av lägst 499,67 euro

22.12.2001

Ursprungsland

Tullsats vid import
(i euro per 100 kg nettovikt utan
annan uppgift)

Schweiz

9,66

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de
Moine, med en fetthalt av minst 45 viktprocent beräknad
på torrsubstansen och en mognad av minst 18 dagar för
Vacherin Mont d'Or, och minst två månader för Fromage
fribourgeois och minst tre månader för Tête de Moine:
— i normal rund form med kant, med ett värde fritt
gränsen per 100 kg nettovikt av längst 430,62 euro,
— bitar med kant på minst en sida, förpackade i vakuum
eller inert gas, med en nettovikt av längst 1 kg och
med ett värde fritt gränsen per 100 kkg nettovikt av
längst 459,39 euro,
— förpackade i vakuum eller inert gas med en nettovikt av
lägst 450 g och med ettt värde fritt gränsen per 100 kg
nettovvikt av lägst 499,67 euro.

5

ex 0406 30 10

Smälltost, inte riven eller pulveriserad, framställd uteslutande av Emmenthaler, Gruyère y och Appenzeller och
även med Glarus örtost (så kallad schabziger), i detaljhandelsförpackningar (5), med ett värde fritt gränsen per
100 kg nettovikt av längst 289,14 euro och med en fetthalt av högst 56 viktprocent beräknad på torrsubstansen

Schweiz

43,80

6

ex 0406 90 02 (6)

Emmenthaler, Gruyère, Sbrinz och Appenzeller:
— i normal rund form och med att värde fritt gränsen per
100 kg nettovikt av lägst 401,85 euro men högst
430,62 euro och med en fetthalt av längst 45 viktprocent beräknad på torrsubstansen, och en mognad av
minst tre månader

Schweiz

17,54

7

ex 0406 90 03 (6)

Emmenthaler, Gruyère, Sbrinz och Appenzeller:
— i normal rund form och med ett värde fritt gränsen per
100 kg nettovikt av lägst 430,62 euro och med en
fetthalt av längst 45 viktprocent beräknad på torrsubstansen, och en mognad av minst tre månader

Schweiz

6,58

8

ex 0406 90 04 (6)

Emmenthaler, Gruyère, Sbrinz och Appenzeller:
— bitar med kant på minst en sida, förpackade i vakuum
eller inert gas, med en nettovikt av lägst 1 kg och högst
5 kg och med ett värde fritt gränsen per 100 kg nettovikt av lägst 430,62 euro och högst 459,39, med en
fatthalt av lägst 45 viktprocennt beräcknad på torrsubstansen, och en mognad av minst tre månader

Schweiz

17,54

22.12.2001
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Löpnummer

KN-nummer

Varuslag (2) (3) (4)

9

ex 0406 90 05 (6)

Emmenthaler, Gruyère, Sbrinz och Appenzeller:
— bitar med kant på minst en sida, förpackade i vakuum
eller inert gas, med en nettovikt av lägst 1 kg och med
ett värde fritt gränsen per 100 kg nettovikt av lägst
459,39 euro per 100 kg med en fetthalt av lägst 45
viktprocent beräcknad på torrsubstansen, och en
mognad av minst tre månader

Schweiz

6,58

10

ex 0406 90 06 (6)

Emmenthaler, Gruyère, Sbrinz och Appenzeller:
— bitar utan kant på med en nettovikt av lägst 450 g och
med ett värde fritt gränsen per 100 kg nettovvikt av
lägst 499,67 euro, förpackade i vakuum eller inert gas,
med uppgift på förpackningen om ostens beteckning,
fetthalt, ansvarig förpackare och tillverkningsland, med
en fetthalt av lägst 45 viktprocent beräknad på torrsubstansen, och en mognad av minst tre månader

Schweiz

6,58

11

ex 0406 90 25

Tilsit med en fetthalt av högst 48 viktprocennt beräknad på
torrsubstansen

Schweiz

81,76

12

ex 0406 90 25

Tilsit med en fetthalt av högst 48 viktprocent beräknad på
torrsubstansen

Schweiz

110,96

Ursprungsland

Tullsats vid import
(i euro per 100 kg nettovikt utan
annan uppgift)

(1) Som ”specialmjölk för barn” betraktas produkter fria från patogena bakterier och som innehåller mindre än 10 000 revivifierande aeroba bakterier och minst två
kolibakterier per gram
(2) Som hela ostar med kant betraktas vanliga runda ostar med följande netovikt:
— Emmenthaler: från 60 t.o.m 130 kg,
— Gruyère: från 20 t.o.m 45 kg,
— Sbrinz: 20 t.o.m 50 kg,
— Appenzell: från 6 t.o.m 8 kg,
— Fromage fribourgeois: från 6 t.o.m 10 kg,
— Tête de Moine: från 0,700 t.o.m 4 kg,
— Vacherin Mont d'Or: från 0,400 t.o.m 3 kg.

(3)
(4)

(5)
(6)

För tillämpningen av dessa bestämmelser defineras ”kant” på följande sätt:
”kanten på dessa ostar utgörs av den yttre dele som har bildats av ostmassan, och som uppvisar en klart fastare konsistens och en färg som är klart mörkare”.
Som värde fritt gränsen skall räknas priset fritt exportlandets gräns eller priset fob i exportlandet, plus ett belopp motsvarande transport- och försäkringskostnader till
gemenskapens tullområde.
Rektangulära block eller bitar som förpackats i vacuum eller i inert gas ingår i medgivandet endast om förpackningen är märkt med minst följande uppgifter.
— ostens beteckning,
— fetthalten beräknad på torrsubstansen,
— ansvarig förpackare,
— ostens ursprungsland.
Uttrycket i ”i detaljhandelsförpackning” gäller ostar som är förpackade i förpackningar med en nettovikt på högst 1 kg som innehåller portitionsbitar eller skivor upp till en
nettovikt på vardera högst 100 g.
Med undantag av Bergkäse.
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BILAGA ΙII

IΙI. A

GATT//WTO-TULLKVOTER ANGIVNA PER URSPRUNGSLAND

Kvotnummer

09.4589

KN-nummer

Varuslag

ex 0405 10 11
ex 0405 10 19

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av längst 80 viktprocent men högst 82
viktprocent, framställt direkt av mjölk eller
grädde, utan användning av lagrade råvaror,
i enda, sluten och oavbruten process

ex 0405 10 30

Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 viktprocent men högst 82
viktprocent, framställt direkt av mjölk eller
grädde, utan användning av lagrade råvaror,
i enda , sluten och oavbruten process som
kan innebära att grädden genomgår ett
stadium som koncentrerat mjölkfett och/
eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas Ammix och Spreadable)

Ursprungsland

Tullsats vid
Årlig kvot från 1
import
januari till 31
(i euro per
december
100 kg netto(kvantitet i ton)
vikt)

Föreskrifter för utfärdande av intyg

Nya Zeeland

76 667

86,88

Se bilaga IV

4 000

17,06

Se under C och D i
bilaga XI,

500

17,06

Se under C och D i
bilaga XI,

09.4515

0406 90 01

Ost för beredning (1)

Nya Zeeland

09.4522

0406 90 01

Ost för beredning (1)

Australien

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar i hela konventionella stycken
(runda ostar med en nettovikt av lägst
33 kg men högst 44 kg och ostar i form av
kub eller med parallellpipig form med en
nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av
50 viktprocent eller mer av torrsubstansen,
med en mognad av minst tre månader

Nya Zeeland

7 000

17,06

Se under B i bilaga
XI,

09.4521

ex 0406 90 21

Cheddar i hela konventionella stycken
(runda ostar med en nettovikt av lägst
33 kg men högst 44 kg och ostar i form av
kub eller med parallellpipig form med en
nettovikt av minst 10 kg) men en fetthalt av
50 viktprocent eller mer av torrsubstansen,
med en mognad av minst tre månader

Australien

3 250

17,06

Se under B i bilaga
XI,

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar framställd av opastöriserad mjölk
med en fetthalt av minst 50 viktprocent av
torrsubstansens med en mognad av minst
nio månader, med ett värde fritt gränsen (2)
per 100 kg netto av lägst:
— 334,20 euro i normala hela stycken
— 354,83 euro för ostar med en nettovikt
av lägst 500 g
— 368,58 euro för ostar med en nettovikt
av högst 500 g

Kanada

4 000

13,75

Se under A i bilga
XI,

22.12.2001
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Varuslag

Ursprungsland

L 341/55

Tullsats vid
Årlig kvot från 1
import
januari till 31
(i euro per
december
100 kg netto(kvantitet i ton)
vikt)

Föreskrifter för utfärdande av intyg

Uttrycket ”normala hela stycken” skall
tillämpas på ostar av den:
— konventionella platta cylindriska formen
med en nettovikt av lägst 33 kg men
högst 44 kg,
— konventionella bitar i form av kub eller
med parallelpipig form med en nettovikt
av lägst 10 kg.
(1) Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som
bearbetade om de har bearbetats til produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 til 300 i förordning (EEG)
nr 2454/93 skall tillämpas.
2
( ) Med värdet fritt gränsen avses priset fritt det exporterande landets gräns eller priset f.o.b. det exporterande landet, och till dessa priser läggs ett belopp motsvarande
transport- och försäkringskostnader fram till gemenskapens tullområde.

IΙI. B

TULLKVOTER FASTSTÄLLDA I ENLIGHET MED BESLUT 95/582/EG INOM RAMEN FÖR AVTALET MED NORGE

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

Årlig kvot
från 1 januari till 31 december
(kvantitet i ton)
2001 2002 2003

09.4597

ex 0406 90 39

Jarlsberg, med en fetthalt av minst
45 viktprocent beräknad på torrsubstansen och med en torrsubstans av
minst 56 viktprocent, med en
mognad av minst tre månader:
— i rund form med kant, på
8–12 kg
— rektangulära block med en nettovikt av högst 7 kg (2)
— bitar förpackade i vakuum eller
inert gas, med en nettovikt av
lägst 150 g och högst 1 kg (2)

ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Ridder, med en fetthalt av minst 60
viktprocent beräknad på torrsubstansen, och med en mognad av
minst fyra veckor:
— I rund form med kant, på
1–2 kg
— bitar med kant på minst en sida,
förpackade i vakuum eller inert
gas, med en nettovikt av lägst
150 g (2)

Norge

2004 och
följande

2 351 2 266 2 265 2 351

Tullsats vid imprt
(i euro per
100 kg nettovikt)

Föreskrifter för
utfärdande av
intyg

66,41

Se under G i
bilaga XI

L 341/56
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KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

22.12.2001

Årlig kvot
från 1 januari till 31 december
(kvantitet i ton)
2001 2002 2003

09.4665

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

09.4666

0406 30

Mesost

357

352

357

Smältost, annan än riven eller pulveriserad

—

—

—

Tullsats vid imprt
(i euro per
100 kg nettovikt)

Föreskrifter för
utfärdande av
intyg

357

7,5

Se under H i
bilga XI

8

43,8

2004 och
följande

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga
bestäms av KN-nummer omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas
tillsammans.
2
( ) Rektangulära block eller bitar förpackade i vakuum eller inert gas omfattas av medgivandet endast om förpackningen är märkt med minst följande uppgifter:
— ostens beteckning,
— fetthalten beräknad på torrsubstansen,
— ansvarig förpackare,
— ostens ursprungsland.

IΙI. C
SYSTEM MED FÖRMÅNSBEHANDLING AV IMPORT – ÖVRIGA

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag

Ursprungsland

Tullsats vid import
(i euro per 100 kg
nettovikt utan annan
uppgift)

Föreskrifter för
utfärdande av intyg

1

ex 0406 90 29

Kashkaval tillverkad uteslutande av fårmjölk, lagrad
i minst två månader, med en lägsta fetthalt av 45
viktprocent beräknad på torrsubstansen och med
en lägsta torrsubstanshalt av 58 viktprocent, i rund
form med en högsta nettovikt av 10 kg, med eller
utan plastinpackning

Cypern

67,19

Se under E i bilaga
XI,

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk, i behållare innehållande saltlake eller i
behållare av får- eller getskinn

Cypern

67,19

Se under F i bilaga
XI,

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Cypern

27,63

Se under F i bilaga
XI,

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
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BILAGA VIII
OMSTÄNDIGHETER SOM MEDFÖR ATT ETT IMA 1-INTYG ELLER DELAR AV ETT SÅDANT FÅR ANNULLERAS, ÄNDRAS, ERSÄTTAS ELLER RÄTTAS
1. Annullering av ett IMA 1-intyg om full tull skall och har betalats på grund av att kraven på sammansättning inte är
uppfyllda.
Om full tull erlagts för ett parti på grund av att den maximala fetthalten överskrids får motsvarande IMA 1-intyg
annulleras, och det utfärdande organet får lägga till dessa kvantiteter till dem för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för
samma kvotår. Tullmyndigheten skall ta hand om den motsvarande importlicensen och sända den till den myndighet
som utfärdar importlicenser. Denna skall i enlighet med artikel 36 ändra licensen till en importlicens för full tull för
berörd kvantitet.
2. Produkt som förstörts eller gjorts olämplig för försäljning.
Det organ som utfärdar IMA 1-intyg får annullera ett intyg eller en del av ett sådant för en kvantitet som intyget
omfattar som förstörts eller gjorts olämplig för försäljning under omständigheter som ligger utanför exportörens
kontroll. Om en del av en kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg förstörs eller görs olämplig för försäljning får ett
ersättnings-IMA 1-intyg utfärdas för den återstående kvantiteten. När det gäller smör från Nya Zeeland enligt
löpnummer 09.4589 i bilaga III.A, skall den ursprungliga produktidentifieringsförteckningen användas för detta syfte.
Ersättningsintyget skall ha samma sista giltighetsdatum som originalet. I detta fall skall fält nr 17 i ersättningsintyget
innehålla frasen ”giltigt till och med den 00.00.0000”.
Om hela den kvantitet som omfattas av ett IMA 1-intyg eller en del av ett sådant förstörs eller görs olämplig för
försäljning på grund av omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll får det organ som utfärdar IMA
1-intyg lägga till dessa kvantiteter till dem för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för samma kvotår.
3. Ändring av destinationsmedlemsstat
Om exportören, innan motsvarande importlicens utfärdas, måste ändra den destinationsmedlemsstat som anges på ett
IMA 1-intyg får det ursprungliga IMA 1-intyget ändras av det utfärdande organet. Ett sådant ändrat original-IMA
1-intyg, korrekt attesterat och med lämplig beteckning från det utfärdande organet, får lämnas till den myndighet som
utfärdar licenser och till tullmyndigheten.
4. Om ett materiellt eller tekniskt fel upptäcks i ett IMA 1-intyg innan en motsvarande importlicens utfärdas får det
ursprungliga IMA 1-intyget rättas av det utfärdande organet. Ett sådant rättat IMA 1-original får lämnas till den
myndighet som utfärdar licenser och till tullmyndigheten.
5. Om det i enstaka fall och på grund av omständigheter som ligger utanför exportörens kontroll inträffar att tillgången
på en produkt avsedd att importeras under ett visst år upphör, och det enda sättet att med normal transporttid från
ursprungslandet fylla kvoten är att ersätta produkten med en produkt som ursprungligen är avsedd för import under
det följande året, får det utfärdande organet, den sjätte arbetsdagen efter det att kommissionen i vederbörlig ordning
underrättats om vilka uppgifter i det IMA 1-intyg eller del av intyg som utfärdats för följande år som skall annulleras,
utfärda ett nytt IMA 1-intyg för ersättningskvantiteten.
Om kommissionen anser att denna bestämmelse inte omfattar omständigheterna i det berörda fallet får den göra
invändningar inom 5 arbetsdagar, med angivande av skälet till dessa. Om den kvantitet som skall ersättas är större än
den som omfattas av det första IMA 1-intyg som utfärdats för följande år kan den kvantitet som krävs erhållas genom
att ytterligare ett IMA 1-intyg annulleras, efter löpnummer, eller del av intyg, efter behov.
Alla kvantiteter för vilka IMA 1-intyg eller delar av intyg har annullerats för året i fråga skall läggas till de kvantiteter
för vilka ett IMA 1-intyg får utfärdas för det kvotåret.
Alla kvantiteter som har flyttats från påföljande kvotår och för vilka IMA 1-intyg eller delar av intyg har annullerats
skall åter läggas till de kvantiteter för vilka IMA 1-intyg får utfärdas för det kvotåret.
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BILAGA XI
FÖRESKRIFTER FÖR UTFÄRDANDE AV INTYG

Förutom fälten 1, 2, 4, 5, 9, 17 och 18 i IMA 1-intyget skall följande uppgifter fyllas i:
A) När det gäller Cheddarost i bilaga IIIA under löpnummer 09.4513 och som hänförs till KN-nummer ex 0406 90 21:
1. I fält nr 3 uppgift om köparen.
2. I fält nr 6 uppgift om destinationslandet.
3. I fält nr 7 en av följande uppgifter:
— ”Cheddarost, hela ostar”,
— ”Cheddarost, andra än hela ostar, med en nettovikt som är lägst g”,
— ”Cheddarost, andra än hela ostar, med en nettovikt som är högst 500 g”.
4. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.
5. I fält nr 11 ”lägst 50 %”.
6. I fält nr 14 ”minst nio månader”.
7. I fält nr 15 och 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.
B) När det gäller Cheddarost som återfinns i bilaga III.A under löpnummer 09.4514 och 09.4521 in och som hänförs till
KN-nummer ex 0406 90 21:
1. I fält nr 7 ”Cheddarost, hela ostar”.
2. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.
3. I fält nr 11 ”lägst 50 %”.
4. I fält nr 14 ”minst tre månader”.
5. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.
C) När det gäller Cheddarost för bearbetning som återfinns i bilaga III.A under löpnummer 09.4515 och 09.4522 och
som hänförs till KN-nummer ex 0406 90 01:
1. I fält nr 7 ”Cheddarost hela ostar”.
2. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.
3. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.
D) När det gäller andra ostar än Cheddar, avsedda för bearbetning, och som återfinns i bilaga III.A under löpnummer
09.4515 och 09.4522 och som hänförs till KN-nummer ex 0406 90 01:
1. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad komjölk från nationell produktion”.
2. I fält nr 16 uppgift om den tidsperiod under vilken kvoten är giltig.
E) När det gäller Kashkavalostar som återfinns i bilaga III.C under löpnummer 1 och som hänförs till KN-nummer
ex 0406 90 29:
1. I fält nr 7 ”Kashkavalost tillverkad av fårmjölk, lagrad i minst två månader och med en lägsta torrsubstanshalt på
minst 58 %, i runda stycken, eventuellt förpackad i plastmaterial, med en nettovikt på högst 10 kg”.
2. I fält nr 10 ”uteslutande opastöriserad fårmjölk från nationell produktion”.
3. Fält nr 11.
F) När det gäller ost av får- eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får eller getskinn, och
osten ”Halloumi” som återfinns i bilaga III.C under löpnummer 2 och 3 och som hänförs till KN-nummer
ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 och ex 0406 90 88:
1. I fält 7 någon av uppgifterna ”fårost” eller ”buffelost” liksom ”behållare innehållande saltlake” eller ”i behållare av får
eller getskinn”; när det gäller osten ”Halloumi” skall den förpackas antingen separat i plast med ett nettoinnehåll
som inte överstiger 1 kg eller i metallburkar eller plastburkar med ett nettoinnehåll som inte överstiger 12 kg.
2. I fält nr 10 någon av uppgifterna ”uteslutande fårmjölk från nationell produktion” eller ”uteslutande buffelmjölk
från nationell produktion” eller, när det gäller osten ”Halloumi”, ”mjölk från nationell produktion”.
3. Fält nr 11 och nr 12.
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G) När det gäller ostarna Jarlsberg och Ridder som återfinns i bilaga III.B under löpnummer 09.4597 och som hänförs till
KN-nummer ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 och ex 0406 90 88:
1. I fält nr 7 antingen:
”Jarlsbergost” och någon av följande uppgifter:
— ”Hela ostar med kant, med en nettovikt på mellan 8 och 12 kg”
— ”Rektangulära block med en nettovikt på högst 7 kg”
eller
— ”I bitar förpackade i vakuum eller inert gas, med en nettovikt som är lägst 150 g och högst 1 kg”
eller ”Ridderostar”, med en av följande uppgifter:
— ”Hela ostar med kant, på 1–2 kg”
eller
— ”I bitar förpackade i vakuum eller inert gas, med kant på minst en sida, med en nettovikt som är lägst 150 g.”
2. I fält nr 11 antingen ”lägst 45 %” eller ”lägst 60 %”.
3. I fält nr 14 antingen ”minst tre månader” eller ”minst fyra månader”.
H) När det gäller färsk ost (inbegripet mesost) med löpnummer 09.4665 i bilaga III.B och som omfattas av KN-nummer
ex 0406 10 20 och ex 0406 10 80:
1. I fält nr 7 ”färsk ost (inbegripet mesost)”.
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BILAGA XII
UTFÄRDANDE MYNDIGHETER

Tredjeland

Utfärdande organ

KN-nummer och varuslag

Australien

0406 90 01
0406 90 21

Namn

Quarantine

Plats

Cheddar och andra ostar för bearbetning

Australian
Service

Inspection

PO Box 60 World Trade Centre
Melbourne VIC 3005
Australia
Telefon: (61 3) 92 46 67 10
Fax: (61 3) 92 46 68 00

Cheddar

Departement of Agriculture, Fisheries
and Forestry

Cheddar

Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du lait

Ottawa
1525 Carling Avenue
Suite 300
Telefon: (1 613) 998 44 92
Fax: (1 613) 988 44 92

Kanada

0406 90 21

Cypern

ex 0406 90 29
0406 90 31
ex 0406 90 50
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Kashkaval
Får- eller buffelost
Halloumi

Ministère du commerce, de l'industrie
et du tourisme

1421 Nicosia
Cyprus
Telefon: (02) 86 71 00
Fax: (02) 37 51 20

Norge

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80
0406 30
ex 0406 90 39
ex 0406 90 86
ex 0406 90 87
ex 0406 90 88

Mesost

Norwegian Agricultural Authority

Postboks 8140 Dep,
NO – 0033 Oslo
Norway
Telefon: (47 24) 13 10 00
Fax: (47 24) 13 10 00
e-mail: postmottak@slf.dep.no
imal@slf.dep.no

ex
ex
ex
ex
ex

Smör
Smör
Smör
Ostar för bearbetning
Cheddar

MAF Food Assurance Authority
Ministry of Agriculture and Forestry

ASB Bank House
101-103 The Terrace
PO Box 2526
Wellington
New Zeeland
Telefon: (64-4) 474 41 00
Fax: (64-4) 474 42 40

Nya Zeeland

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0406 90 01
0406 90 21

Smältost
Jarlsberg - Ridder
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2536/2001
av den 21 december 2001
om ändring för tredje gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa
ekonomiska förbindelser med Angola för att få ”União Nacional para a Independência Total de
Angola” (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning
(EG) nr 2229/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den
28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser
med Angola för att få ”União Nacional para a Independência
Total de Angola” (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/
97 (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 2231/2001 (2), särskilt artikel 9 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1705/98 får
kommissionen ändra bilagorna till den förordningen på
grundval av beslut av Förenta nationernas behöriga
myndigheter eller den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning eller, när det gäller bilaga VIII,
på grundval av upplysningar och notifikationer som tillhandahålls av medlemsstaterna.

(2)

I bilaga II till förordning (EG) nr 2231/2001, vilken
ersätter bilaga VII i förordning (EG) nr 1705/98, har det
visat sig nödvändigt att ändra stavningen av vissa namn.
Bilaga VII bör därför ändras i enlighet därmed. I bilaga
VII till förordning (EG) nr 1705/98 förtecknas de
personer som omfattas av frysningen av medel enligt
den förordningen.

(3)

I bilaga VIII förtecknas namnen på och adresserna till de
behöriga nationella myndigheterna. Irlands regering har
underrättat kommissionen om ändringar beträffande den
behöriga irländska myndigheten och därför bör bilaga
VIII ändras i enlighet med dessa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1705/98 ändras på följande sätt:
a) I bilaga VII skall
”Chisuku Enriques” ersättas med ”Chisuku Henriques”,
”Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto” ersättas med ”Kalunda
Alfonso Figueiredo Pinto”,
”Kanvualuku Julian” ersättas med ”Kanyualuku Julian”, och
”Kassene Pedro” ersättas ”med Kassesse Pedro”.
b) I bilaga VIII skall för Irlands del
”Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame St
Dublin 2
Tfn (353-1) 671 66 66
och
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt St
Dublin 2
Tfn (353-1) 408 24 92”
läggas till i förteckningen över behöriga nationella myndigheter.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 1.8.1998, s. 1.
(2) EGT L 301, 17.11.2001, s. 17.
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KOMMISSIONENS BESLUT nr 2537/2001/EKSG
av den 21 december 2001
om fastställande av avgiftssatserna för budgetåret 2002 och om ändring av beslut nr 3/52/EKSG om
fastställande av belopp och föreskrifter för tillämpning av de avgifter som anges i artiklarna 49 och
50 i fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
kol- och stålgemenskapen, särskilt artiklarna 49 och 50 i detta,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Med hänsyn till variationerna i de medelvärden som
registrerats under referensperioden bör artikel 2 i Höga
myndighetens beslut nr 3/52/EKSG (1), senast ändrad
genom kommissionens beslut nr 2787/99/EKSG (2),
ändras.
Europeiska kol- och stålgemenskapens behov beräknas i
driftsbudgeten för budgetåret 2002 uppgå till
167 794 520 euro. Av denna budget, som antogs av
kommissionen den 13 december 2001 i den form som
visas i bilagan till detta beslut, framgår att det intäktsbelopp som kommer från avgifter under budgetåret 2002
blir 0 miljoner euro.
Den beräknade avkastningen från avgifterna med en
avgiftssats av 0,01 % blir 5,726 miljoner euro.

Artikel 2
Artikel 2 i beslut nr 3/52/EKSG skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Medelvärdet i euro av de produkter som påförs avgifter
skall från och med den 1 januari 2002 vara följande:
(euro/ton)
Produkter

Medelvärde

Brunkolsbriketter och halvkol som utvunnits ur
brunkol

37,8

Stenkol alla kategorier

47,4

Tackjärn annat än som används för tillverkning
av göt

192,15

Stål i göt

249,25

Färdiga produkter och slutprodukter i järn och
stål enligt bilaga I i fördraget

422,25”

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avgiftssatserna på produkter framställda från och med den
1 januari 2002 skall vara 0 % av de värden som används som
grund för påförandet av sådana avgifter.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Michaele SCHREYER

Ledamot av kommissionen

(1) EKSG:s officiella tidning 1, 30.12.1952, s. 4/52.
(2) EGT L 318, 16.12.2000, s. 13.
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BILAGA
DRIFTSBUDGET FÖR 2002
(euro)
Behov
Transaktioner som skall finansieras med budgeterade
medel
(medel som inte återbetalas)

1.

Administrativa utgifter

2.

Stöd till återanpassning (artikel 56) (1)

3.

Stöd till forskning (artikel 55) ( )

Medel

Prognos

Budgetårets anslag

2 794 520
2

1.

Prognos

Löpande medel

64 000 000

1.1 Intäkt genom avgift till sats av 0,00 %

72 000 000

1.2 Nettosaldo

31 000 000

3.1 Forskning stål

52 000 000

1.3 Böter och tilläggsavgifter vid försenad
betalning

3.2 Forskning kol

20 000 000

1.4 Diverse

4.

Sociala åtgärder inom stålsektorn (artikel 56)

Budgeten totalt

29 000 000

167 794 520

p.m.

p.m.
1 000 000

2.

Annullering av åtaganden som sannolikt
inte kommer att genomföras

3.

Utnyttjande
budgeten

av

reserven

för

drifts-

Budgeten totalt

17 000 000
118 794 520
167 794 520

(1) Fördelningen av återanpassningsstöden blir ungefär 31 miljoner euro till arbetstagare inom kolsektorn och 33 miljoner euro till arbetstagare inom stålsektorn.
(2) Inklusive projekt med betydelse för bekämpingen av miljöproblem på arbetsplatserna och vid stålverksanläggningar, för arbetshygien och för säkerhet i gruvanläggningar
(cirka 4 respektive 3 miljoner euro).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2538/2001
av den 21 december 2001
om förvaltning av textilkvoter som genom rådets förordning (EG) nr 517/94 har upprättats för
2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7
mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av
textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av
bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av
andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (1), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/
2001 (2), särskilt artiklarna 17.3, 17.6, 21.2 och 21.3 i denna,
och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 517/94 fastställs kvantitativa
importbegränsningar för vissa textilprodukter med
ursprung i vissa tredjeländer, vilka skall fördelas enligt
”först till kvarn”-principen.

(2)

Enligt förordningen är det under vissa omständigheter
möjligt att använda andra fördelningsmetoder, att dela
upp kvoterna i omgångar eller att reservera en del av en
särskild kvantitativ begränsning för ansökningar som
stöds av bevis om tidigare import.

(3)

Regler för förvaltningen av de kvoter som har upprättats
för 2002 bör antas före kvotårets början så att kontinuiteten i handeln inte störs.

(4)

Åtgärder som har antagits under tidigare år, till exempel
de åtgärder som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 2833/2000 av den 22 december 2000 om
införande av regler för förvaltning och fördelning av
textilkvoter som genom rådets förordning (EG) nr 517/
94 (3) upprättats för 2001, har visat sig vara tillfredsställande, varför liknande regler bör antas för 2002.

(5)

För att
idkare
bygger
genom

man skall kunna tillmötesgå så många näringssom möjligt bör den fördelningsmetod som
på ”först till kvarn”-principen bli mer flexibel
att det fastställs en maximal nivå för de kvanti-

( ) EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.
(2) EGT L 303, 20.11.2001, s. 17.
(3) EGT L 328, 23.12.2000, s. 20.
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teter som på grundval av denna metod får tilldelas varje
näringsidkare.

(6)

För att en viss kontinuitet i handeln och en effektiv
kvotförvaltning skall kunna garanteras bör näringsidkare
ha möjlighet att låta sin första ansökan om importtillstånd för 2002 omfatta högst lika stora kvantiteter som
de importerat under 2001.

(7)

För att kvoterna skall kunna utnyttjas optimalt bör en
näringsidkare som har utnyttjat åtminstone 50 % av den
redan beviljade kvantiteten få tillåtelse att ansöka om
ytterligare en kvantitet, under förutsättning att det fortfarande finns disponibla kvantiteter i kvoterna.

(8)

Av förvaltningsskäl bör importtillstånden vara giltiga
under nio månader från och med utfärdandedagen och
längst till och med årets utgång. Medlemsstaterna bör
utfärda importtillstånd först efter det att kommissionen
har meddelat att det finns kvantiteter tillgängliga och
endast om näringsidkaren kan bevisa att det finns ett
kontrakt och om han (såvida annat inte uttryckligen
föreskrivs) intygar att han inte redan för kategorin och
landet i fråga har tilldelats ett importtillstånd i gemenskapen vilket utfärdats i enlighet med denna förordning.
De behöriga nationella myndigheterna bör emellertid
bemyndigas att på importörers begäran förlänga licensers giltighetstid med tre månader, dock längst till och
med den 31 mars 2003, om licenserna vid tidpunkten
för begäran om förlängning utnyttjats till minst 50 %.

(9)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syftet med denna förordning är att för 2002 fastställa regler för
förvaltningen av kvantitativa kvoter för import av vissa textilprodukter som anges i bilagorna 3 B och 4 till rådets förordning (EG) nr 517/94.
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Artikel 2
De kvoter som avses i artikel 1 skall, i enlighet med ”först till
kvarn”-principen, tilldelas i den ordningsföljd i vilken kommissionen mottar medlemsstaternas anmälningar om individuella
näringsidkares ansökningar om kvantiteter, vilka för varje
enskild näringsidkare inte får överstiga de maximikvantiteter
som anges i bilagan.
Dessa maximikvantiteter skall dock inte tillämpas på de
näringsidkare som vid sin första ansökan för 2002 för varje
berörd kategori och varje berört tredje land med stöd av de
importlicenser som beviljats dem för 2001 kan bevisa för de
behöriga nationella myndigheterna att de faktiskt har importerat större kvantiteter än maximikvantiteterna.
För dessa näringsidkare får den mängd som kan tillåtas av de
behöriga myndigheterna inte, inom ramen för de disponibla
kvoterna, överstiga den kvantitet som de faktiskt importerat
2001 från samma tredjeland och för samma kategori.
Artikel 3
Varje importör som har utnyttjat minst 50 % av den kvantitet
som han tilldelats enligt denna förordning kan lämna in en ny
ansökan för samma produktkategori och samma ursprungsland
avseende kvantiteter som inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilagan.
Artikel 4
1.
De behöriga nationella myndigheterna kan från och med
kl. 10.00 den 3 januari 2002 Brysseltid till kommissionen

22.12.2001

anmäla de kvantiteter för vilka ansökan om importtillstånd
inkommit.
2.
De behöriga nationella myndigheterna skall utfärda
importtillstånd först efter det att kommissionen i enlighet med
artikel 17.2 i förordning (EG) nr 517/94 har meddelat att
kvantiteterna är tillgängliga.
De skall utfärda importtillstånd endast om näringsidkaren
a) kan bevisa att det finns ett kontrakt för leverans av varorna,
och
b) skriftligen intygar att han för kategorin och landet i fråga
i) inte redan har tilldelats ett importtillstånd i enlighet med
denna förordning, eller
ii) har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning
men har utnyttjat det till minst 50 %.
3.
Importtillstånden skall vara giltiga under nio månader
från och med utfärdandedagen och längst till och med den 31
december 2002.
De behöriga nationella myndigheterna får dock på importörens
begäran förlänga tillståndens giltighetstid med tre månader om
tillstånden vid tidpunkten för begäran om förlängning utnyttjats till minst 50 %.
Artikel 5
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 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

22.12.2001
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BILAGA
Maximikvantiteter som avses i artikel 2

Berört land

Nordkorea

Kategori

Enhet

Maximikvantitet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
27
28
29
31
36
37
39
59
61
68
69
70
73
74
75
76
77
78
83
87
109
117
118
142
151A
151B
161

kg
kg
kg
st
st
st
st
st
kg
par
st
st
st
st
st
kg
st
kg
st
st
st
st
st
st
st
kg
kg
kg
kg
kg
kg
st
st
st
st
st
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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Berört land

Förbundsrepubliken Jugoslavien

22.12.2001

Kategori

Enhet

Maximikvantitet

1
2
2a
3
5
6
7
8
9
15
16
67

kg
kg
kg
kg
st
st
st
st
kg
st
st
kg

20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2539/2001
av den 21 december 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (2), särskilt artikel
33.4 i denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 1555/96 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2135/2001 (4), föreskrivs importövervakning för de produkter som anges i
bilagan till den förordningen. Övervakningen skall ske
enligt de förfaranden för övervakning av förmånsimport
som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 (5), senast ändrad genom förordning
(EG) 993/2001 (6).

(1)

För tillämpning av artikel 5.4 i jordbruksavtalet (7) som
slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i
Uruguayrundan och på grundval av de senast tillgängliga

(2)

uppgifter för 1998, 1999 och 2000 bör tröskelvolymerna för tilläggstull för zucchini, citroner, äpplen och
päron ändras.
(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 155596 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

297,
129,
193,
287,
253,
141,
336,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
3.8.1996, s. 1.
31.10.2001, s. 19.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
23.12.1994, s. 22.

L 341/78

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

22.12.2001

BILAGA
”BILAGA
Enligt reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid tidpunkten för antagandet av denna
förordning. När KN-numret föregås av ’ex’ skall tillämpningsområdet fastställas på grundval av KN-numrets omfattning
och motsvarande tillämpningsperiod sammantagna.

Ordningsnummer

78.0015

KN-nummer

ex 0702 00 00

Varuslag

Tomater

78.0020
78.0065

Tillämpningsperioder

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

ex 0707 00 05

Gurka

78.0075

— 1 maj–31 oktober

Tröskelvolymer
(ton)

718 828
1 174 823
11 881

— 1 november–30 april

6 621

Kronärtskockor

— 1 november–30 juni

69 158
82 028

78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

Zucchini

— 1 januari–31 december

78.0110

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

Apelsiner

— 1 december–31 maj

78.0120

ex 0805 20 10

Klementiner

— 1 november–slutet av februari

85 146

78.0130

ex
ex
ex
ex

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

— 1 november–slutet av februari

93 931

78.0155

ex 0805 30 10

Citroner

— 1 juni–31 december

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

78.0160

— 1 januari–31 maj

758 268

162 700
46 783

78.0170

ex 0806 10 10

Bordsdruvor

— 21 juli–20 november

205 769

78.0175

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

Äpplen

— 1 januari–31 augusti

881 540

78.0180
78.0220

— 1 september–31 december
ex 0808 20 50

Päron

78.0235

35 471

— 1 januari–30 april

219 058

— 1 juli–31 december

126 370

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikoser

— 1 juni–31 juli

178 499

78.0265

ex 0809 20 95

Körsbär, andra än surkörsbär

— 21 maj–10 augusti

153 116

78.0270

ex 0809 30

Persikor, även nektariner

— 11 juni–30 september

255 305

78.0280

ex 0809 40 05

Plommon

— 11 juni–30 september

54 177”

22.12.2001
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2540/2001
av den 21 december 2001
om undantag från förordning (EG) nr 1148/2001 vad beträffar kontroll av överensstämmelse vid
import inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

normerna inte uppfylls är liten. Eftersom ett antal ansökningar från andra tredje länder håller på att behandlas
och kan komma att godkännas under första halvåret
2002, bör denna utvidgning av tillämpningsområdet
endast gälla fram till och med den 30 juni 2002.

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

Eftersom kommissionen för tillfället endast har godkänt
kontroller från ett tredje land, bör tillämpningsområdet
för artikel 6.4 i den förordningen tillfälligt utvidgas till
att omfatta alla partier, oavsett vikt, för vilka risken att

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I artiklarna 6 och 7 i kommissionens förordning (EG)
nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av
överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt
och färska grönsaker (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 2379/2001 (4), fastställs bestämmelser för import,
särskilt när det gäller kommissionens möjlighet att
godkänna kontroller som utförts av tredje land vid
exporten, samt allmänna bestämmelser för import som
inte kontrollerats i tredje land vid exporten.

(1)

(3)

Artikel 1
Till och med den 30 juni 2002 får de behöriga importkontrollorganen tillämpa artikel 6.4 i förordning (EG) nr 1148/
2001 på alla partier för vilka risken för att normerna inte
uppfylls är liten.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297,
129,
156,
321,

21.11.1996, s. 1.
11.5.2001, s. 3.
13.6.2001, s. 9.
6.12.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2541/2001
av den 21 december 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2125/95 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp
och om upphävande av förordning nr 1921/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för ordningen
med importlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

ställelselicenser för jordbruksprodukter (9),
genom förordning (EG) nr 2299/2001 (10).
(3)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1239/2001 (2), särskilt
artiklarna 11.2 denna, och 15.1

av följande skäl:

ändrad

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2125/95 ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

(1)

(2)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

I kommissionens förordning (EG) nr 1921/95 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 308/2001 (4), fastställs
tillämpningsföreskrifter för ordningen med importlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker
och en förteckning över produkter som omfattas av
denna ordning. Syftet med denna ordning är att tillåta
kommissionen en kontinuerlig uppföljning av importen
av produkten i fråga för att underlätta antagandet av
lämpliga åtgärder vid störning eller vid risk för störning
av den gemensamma marknaden. Detta syfte kan fyllas,
på ett minde restriktivt sätt för aktörerna genom en
utredning i enlighet med artikel 308d i kommissionens
förordning (EG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 993/
2001 (6). Förordning (EG) nr 1921/95 bör därför
upphöra att gälla.

”Artikel 3

I kommissionens förordning (EG) nr 2125/95 av den 6
september 1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för svamp (7), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2858/2000 (8) hänvisas till flera av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1921/95. Med förbehåll för
vissa särskilda bestämmelser som skall specificeras, är
det lämpligt att ersätta denna referens med en referens
till kommissionens förordning nr 1292/2000 av den 9
juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser samt förutfast-

(*) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.”

L
L
L
L
L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 29.
171, 26.6.2001, s. 1.
185, 4.8.1995, s. 10.
44, 15.2.2001, s. 33.
253, 11.10.1993, s. 1.
141, 28.5.2001, s. 1.
212, 7.9.1995, s. 16.
332, 28.12.2000, s. 59.

1.
Med förbehåll för de särskilda bestämmelser som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (*)
skall bestämmelserna tillämpas på det system som inrättas
genom den här förordningen.
2.
Importlicenserna skall vara giltiga under en tid av nio
månader från och med den faktiska utfärdandedagen, såsom
denna definieras i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/
2000, dock längst till och med den 31 december det aktuella året.
3.
Säkerheten enligt artikel 15.2 i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall vara 24 euro per nettoton.
4.
I fält 8 i licensansökan och i importlicenserna skall
ursprungslandet anges och markeras med ett kryss. Importlicensen är endast giltig för import med ursprung i nämnda
länder.

2. Artikel 4.4 skall ersättas med följande:
”4.
Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG)
nr 1291/2000 far rättigheterna i samband med importlicenserna inte överlåtas.”
3. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om
de kvantiteter för vilka licensansökningar har ansökts med
följande intervall.
— Varje onsdag för ansökningar inlämnade måndag och
tisdag samma vecka,
(9) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
(10) EGT L 308, 27.11.2001, s. 19.
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— Varje fredag för ansökningar inlämnade onsdag och
torsdag samma vecka.
— Varje måndag för ansökningar som lämnats in under
fredagen i föregående vecka.
Dessa meddelanden är uppdelade efter produkt, enligt
KN-nummer och skiljer på de begärda kvantiteterna enligt
artikel 4.1 a respektive b.”
4. Artikel 9 skall ersättas med följande:
”Artikel 9
1.
Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall
tillämpas.
2.
De kvantiteter som importeras inom ramen för den
tolerans som anges i artikel 8.4 i förordning (EG) nr

L 341/81

1291/2000 skall beläggas med hela den importtull som
föreskrivs i Gemensamma tulltaxan.”
Artikel 2
1.

Förordning (EG) nr 1921/95 skall upphöra att gälla.

2.
På begäran av den berörde kan de importlicenser som
utfärdats enligt förordning (EG) nr 1921/95 annulleras för
sådana kvantiteter som inte avräknats det datum då denna
förordning träder i kraft. Säkerheten skall frisläppas.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

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

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2542/2001
av den 21 december 2001
om öppnande för år 2002 av de tullkvoter som är tillämpliga på importer av produkter med
ursprung i Tjeckiska republiken, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien till Europeiska
gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt
artikel 7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 98/707/EG av den 22 oktober
1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan, för att
beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och
resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan,
däribland förbättningarna av den befintliga förmånsordningen (3), särskilt artiklarna 2 och 6 i nämnda protokoll,
med beaktande av rådets beslut 98/638/EG av den 5 oktober
1998 om antagande av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakiska republiken, å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes,
Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den
befintliga förmånsordningen (4), särskilt artiklarna 2 och 6 i
nämnda protokoll,
med beaktande av rådets beslut 98/626/EG av den 5 oktober
1998 om antagande av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra
sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom
Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga
förmånsordningen (5), särskilt artiklarna 2 och 5 i nämnda
protokoll,
med beaktande av rådets beslut 99/67/EG av den 22 oktober
1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

318,
298,
341,
306,
301,

20.12.1993,
25.11.2000,
16.12.1998,
16.11.1998,
11.11.1998,

s.
s.
s.
s.
s.

18.
5.
1.
1.
1.

och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern,
å andra sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom
Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga
förmånsordningen (6), särskilt artiklarna 2 och 5 i nämnda
protokoll,
med beaktande av rådets beslut 99/278/EG av den 9 mars
1999 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra
sidan, för att beakta Republiken Österrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen och resultaten av jordbruksförhandlingarna inom
Uruguayrundan, däribland förbättringarna av den befintliga
förmånsordningen (7), särskilt artiklarna 2 och 5 i nämnda
protokoll, och
av följande skäl:
(1)

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av
Europaavtalet med Tjeckiska republiken, föreskrivs årliga
tullkvoter för importen av produkter med ursprung i
detta land.

(2)

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av
Europaavtalet med Republiken Slovakien, föreskrivs
årliga tullkvoter för importen av produkter med
ursprung i detta land.

(3)

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av
Europaavtalet med Rumänien, föreskrivs årliga tullkvoter
för importen av produkter med ursprung i detta land.

(4)

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av
Europaavtalet med Republiken Ungern, föreskrivs årliga
tullkvoter för importen av produkter med ursprung i
detta land.

(5)

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter, ändrat genom protokollet om anpassning av
Europaavtalet med Bulgarien, föreskrivs årliga tullkvoter
för importen av produkter med ursprung i detta land.

(6) EGT L 28, 2.2.1999, s. 1.
(7) EGT L 112, 24.4.1999, s. 1.

22.12.2001
(6)

(7)
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Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) senast ändrat genom förordning (EG) nr 993/2001 (2), kodifieras bestämmelserna
för förvaltning av tullkvoter som skall utnyttjas i kronologisk ordning med hänsyn till den dag deklarationen
om varornas övergång till fri omsättning tas emot.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De årliga tullkvoter för produkter med ursprung i Tjeckiska
republiken, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien som
ingår i bilagorna I, II, III IV och V till denna förordning är

L 341/83

öppna den 1 januari 2002–den 31 december 2002 i enlighet
med de villkor som fastställs i dessa bilagor.

Artikel 2
Den gemenskapstullkvot som avses i artikel 1 skall förvaltas av
kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel
308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den 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 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
(2) EGT L 141, 28.5.2001, s. 1.
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BILAGA I

TJECKIEN

Löpnr

09.5417

Varuslag

Kvot 2002

Tillämplig
tullsats

0403 10 51 till
0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

5 436 000 euro

0 + EAR (1)

0403 90 71 till
0403 90 99

Andra slag, smaksatta eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt
av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

1517 10 10

Margarin med undantag av flytande
margarin och med en mjölkfetthalt av mer
än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90 10

Andra slag, med en mjölkfetthalt av mer än
10 viktprocent men högst 15 viktprocent

KN-nr

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad)
inte innehållande kakao; med undantag av
lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
enligt KN-nummer 1704 90 10

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao, andra än de som nämns
under KN-nummer 1806 10 15

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl,
stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad
bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 0401–0404 som inte innehåller
kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, undantaget varor enligt KN-nummer
1901 90 91

ex 1902

Pastaprodukter, även kokta eller på annat
sätt beredda, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 20 10
och 1902 20 30, couscous, även beredd

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda
av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål,
annan än majs, i form av korn eller flingor
eller andra bearbetade korn (med undantag
av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd,
inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

22.12.2001
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Löpnr

09.54.17
(forts.)

KN-nr

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

2101 12 98

Beredningar på basis av extrakter, essenser
eller koncentrat eller på basis av kaffe, som
inte ingår i KN-nummer 2101 12 92

ex 2101 20 98

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller
matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på
basis av te eller matte, som inte ingår i
KN-nummer 2101 20 20 och 2101 20 92
med undantag av produkter inte innehållande mjölkfetter, mjölkproteiner, sackaros,
isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfetter, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, 1,5
viktprocent glukos eller stärkelse

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av
rostade kaffesurrogat, med undantag av
sådana av rostad cikoriarot

2102 10 31
2102 10 39

Torrjäst

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

ex 3302 10

09.5641

Varuslag

L 341/85

Kvot 2002

Tillämplig
tullsats

314 ton

0%

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, undantaget
varor enligt KN-nummer 2106 10 20,
2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar
Alkoholfria drycker, med undantag av fruktoch bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009, som innehåller produkter enligt nr
0401–0404 eller fett som framställs av
produkter enligt nr 0401–0404
Blandningar av luktämnen samt blandningar
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett
eller flera luktämnen, av sådana slag som
används som råvaror inom industrin eller
vid tillverkning av drycker:

3302 10 29

– – – – – Annan

1516 20 10

Hydrerad ricinolja (opalvax)

(1) EAR = Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen (beräknade utifrån de basbelopp som ingår i protokoll nr 3 till avtalet) som skall
tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. För den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen gäller de maximitullsatser som i
förekommande fall anges i Gemensamma tulltaxan.
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22.12.2001

BILAGA II

SLOVAKIEN

Löpnr

09.5417

Varuslag

Kvot 2002

Tillämplig
tullsats

0403 10 51 till
0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

2 718 000 euro

0 + EAR (1)

0403 90 71 till
0403 90 99

Andra slag, smaksatta eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt
av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

1517 10 10

Margarin med undantag av flytande
margarin och med en mjölkfetthalt av mer
än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90 10

Andra slag, med en mjölkfetthalt av mer än
10 viktprocent men högst 15 viktprocent

KN-nr

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad)
inte innehållande kakao; med undantag av
lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
enligt KN-nummer 1704 90 10

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao, andra än de som nämns
under KN-nummer 1806 10 15

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl,
stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad
bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 0401–0404 som inte innehåller
kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, undantaget varor enligt KN-nummer
1901 90 91

ex 1902

Pastaprodukter, även kokta eller på annat
sätt beredda, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 20 10
och 1902 20 30, couscous, även beredd

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda
av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål,
annan än majs, i form av korn eller flingor
eller andra bearbetade korn (med undantag
av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd,
inte nämnd eller inbegripen någon annanstans
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Löpnr

09.5417
(forts.)

KN-nr

Varuslag

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

2101 12 98

Beredningar på basis av extrakter, essenser
eller koncentrat eller på basis av kaffe, som
inte ingår i KN-nummer 2101 12 92

2101 20 98

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller
matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på
basis av te eller matte, som inte ingår i
KN-nummer 2101 20 20 och 2101 20 92
med undantag av produkter inte innehållande mjölkfetter, mjölkproteiner, sackaros,
isoglukos, glukos eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfetter, 2,5 viktprocent mjölkproteiner, 5
viktprocent sackaros eller isoglukos, 1,5
viktprocent glukos eller stärkelse

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av
rostade kaffesurrogat, med undantag av
sådana av rostad cikoriarot

2102 10 31
2102 10 39

Torrjäst

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

ex 2106

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

ex 3302 10

3302 10 29
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Kvot 2002

Tillämplig
tullsats

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, undantaget
varor enligt KN-nummer 2106 10 20,
2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar
Alkoholfria drycker, med undantag av fruktoch bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009, som innehåller produkter enligt nr
0401–0404 eller fett som framställs av
produkter enligt nr 0401–0404
Blandningar av luktämnen samt blandningar
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett
eller flera luktämnen, av sådana slag som
används som råvaror inom industrin eller
vid tillverkning av drycker:
– – – – – Annan

(1) EAR = Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen (beräknade utifrån de basbelopp som ingår i protokoll nr 3 till avtalet) som skall
tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. För den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen gäller de maximitullsatser som i
förekommande fall anges i Gemensamma tulltaxan.
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22.12.2001

BILAGA III

RUMÄNIEN

Löpnr

KN-nr

Varuslag

Kvot 2002
(i ton)

Tillämplig
tullsats (1)

09.5431

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad)
inte innehållande kakao; med undantag av
lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
enligt KN-nummer 1704 90 10 (2)

2 100

0 + EAR

09.5433

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao (2) andra än de som
nämns under KN-nummer 1806 10 15 och
1806 20 70

1 500

0 + EAR

09.5435

ex 1902

Pastaprodukter, även kokta eller på annat
sätt beredda, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 20 10
och 1902 20 30, couscous, även beredd

600

0 + EAR

09.5437

ex 1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål,
annan än majs, i form av korn eller flingor
eller andra bearbetade korn (med undantag
av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd,
inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, undantaget produkter enligt KNnummer 1904 20 10

438

0 + EAR

09.5439

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

1 875

0 + EAR

09.5441

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

163

0 + EAR

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av
rostade kaffesurrogat, med undantag av
sådana av rostad cikoriarot

09.5443

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

114

0 + EAR

09.5445

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt
av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

1 050

0 + EAR

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, undantaget
varor enligt KN-nummer 2106 10 20,
2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar (2)

ex 3302 10

Blandningar av luktämnen samt blandningar
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett
eller flera luktämnen, av sådana slag som
används som råvaror inom industrin eller
vid tillverkning av drycker:

3302 10 29

– – – – – Annan
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Löpnr

KN-nr

Varuslag

09.5447

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av fruktoch bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009, som innehåller produkter enligt nr
0401–0404 eller fett som framställs av
produkter enligt nr 0401–0404

L 341/89
Kvot 2002
(i ton)

Tillämplig
tullsats (1)

100

0 + EAR

(1) EAR = Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen (beräknade utifrån de basbelopp som ingår i protokoll nr 3 till avtalet) som skall
tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. För den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen gäller de maximitullsatser som i
förekommande fall anges i Gemensamma tulltaxan, och för produkter enligt KN-nummer 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10,
2105 00 91 och 2106 90 10 gäller de maximitullsatser som anges i avtalet.
(2) Med undantag för varor som innehåller minst 70 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) enligt KN-nummer
ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 och ex 2106 90 98.
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22.12.2001

BILAGA IV
UNGERN
Tabell 1: Kvoter och tullsatser som tillämpas vid import av produkter med ursprung i Ungern

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Kvot
2002
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

09.5616

0403 10 51 till
0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller
kakao

110

0 + EAR

09.5257

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av minst 39
viktprocent men högst 75 viktprocent

1 876

0 + EAR

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, undantaget varor enligt KN-nummer
2106 10 20, 2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar

0 + EAR

2106 10 20

Proteinkoncentrat och texturerade proteiner inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent
druvsocker eller stärkelse

5,2 %

2106 90 92

Andra, inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos,
druvsocker eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5
viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse
– innehållande mer än 2,5 viktprocent mjölproteiner

0 + EAR

– övrigt
ex 3302 10

09.5209

Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet
alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av
sådana slag som används som råvaror inom industrin eller
vid tillverkning av drycker

3302 10 21

– – – – – inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos,
druvsocker eller stärkelse eller innehållande
mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

3302 10 29

– – – – – Annan

0710 40 00
0711 90 30

Sockermajs

09.5213

ex 1704

09.5215

1803

2,8 %

2,8 %

0 + EAR
12 490

0 + EAR

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad) inte innehållande kakao; med undantag av lakritsextrakt innehållande
mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
enligt KN-nummer 1704 90 10

4 732

0 + EAR

Kakaomassa, även avfettad

1 064

0%
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Kvot
2002
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

1 975

0%

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

49

0%

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao, andra än de som nämns under KN-nummer
1806 10 15

4 966

Löpnummer

KN-nummer

09.5217

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

09.5219

1805 00 00

09.5221

ex 1806

1806 10 15

ex 1901

L 341/91

Varuslag

Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel, inte innehållande sackaros eller innehållande
mindre än 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0 + EAR

0%

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller
mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad
bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404 som inte
innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent
kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans:

09.5223

1901 10 00

– Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar

126

0 + EAR

09.5225

1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt KNnummer 1905

1 162

0 + EAR

09.5227

1901 90

– Andra

2 360

0 + EAR

Pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda,
med undantag av fyllda pastaprodukter enligt KN-nummer
1902 20 10 och 1902 20 30, couscous, även beredd

1 040

0 + EAR

09.5228

ex 1902

09.5229

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i
form av flingor, gryn o.d.

55

0 + EAR

09.5231

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller
flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av
mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller
inbegripen någon annanstans

182

0 + EAR

09.5233

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande
kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag
som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

3 852

0 + EAR
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Löpnummer

KN-nummer

09.5235

2001 90 30
2004 90 10
2005 80 00

Sockermajs

09.5617

2008 99 85

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar,
innehållande minst 5 viktprocent stärkelse

2101 12 98

Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat
eller på basis av kaffe, som inte ingår i KN-nummer
2101 12 92

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt
beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller
koncentrat eller på basis av te eller matte

2101 20 20

– – Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe

09.5237

Varuslag

22.12.2001
Kvot
2002
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

14 074

0 + EAR

200

0 + EAR

21

0 + EAR

2,2 %

– – Beredningar:

09.5239

09.5619

09.5241

2101 20 92

– – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te
eller matte

2101 20 98

– – – Andra

2101 30 11

Rostad cikoriarot

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

2101 30 91

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av rostade kaffesurrogat, med undantag av sådana av rostad cikoriarot

2102 20 11
2102 20 19

Inaktiv jäst

ex 2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och
beredd senap:

0%
0 + EAR
924

4,9 %
0 + EAR
5,5 %
0 + EAR

260

0%

3 968

2103 10 00

– Sojasås

2,8 %

2103 20 00

– Tomatketchup och annan tomatsås:

3,8 %

2103 30 90

– – Beredd senap

4,2 %

– övrigt:

09.5243

2103 90 90

– – övrigt

2104 10

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av
soppor eller buljonger:

2104 20 00

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

3,2 %
1 078

4,5 %
5,5 %
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Löpnummer

KN-nummer

L 341/93
Kvot
2002
(ton)

Varuslag

09.5245

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

88

09.5251

2202 10 00

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten med
tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne

2202 90 10

Alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft
samt grönsakssaft enligt nr 2009, som inte innehåller
produkter enligt nr 0401–0404 eller fett framställs av
produkter enligt nr 0401–0404

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Andra alkoholfria drycker

09.5253

2203 00 (2)

Öl

09.5255

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med
växter eller aromatiska ämnen:

09.5211

3823 12 00

Olein

3823 70 00

Tekniska fettalkoholer

3 006

Tillämplig
tullsats (1)

0 + EAR
0%

2,8 %

0 + EAR

2 128

1,8 %

616

0%

1 154

0%
2,1 %

(1) EAR = Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen (beräknade utifrån de basbelopp som ingår i protokoll nr 3 till avtalet) som skall
tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. För den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen gäller de maximitullsatser som i
förekommande fall anges i Gemensamma tulltaxan, och för produkter enligt KN-nummer 1704 10 91 1704 10 99, 2105 00 10,
2105 00 91 och 2106 90 10 gäller de maximitullsatser som anges i avtalet.
(2) Kvoten skall endast tillämpas mellan 1 januari och den 30 juni 2002.

Tabell 2: Tilläggskvoter och motsvarande tullsatser som skall tillämpas vid import av varor med ursprung i
Ungern efter genomförandet av Uruguayrundan (standstill quotas)
Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Kvot 2009
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

09.5351

0403 10 51 till
0403 10 99

Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt,
bär, nötter eller kakao

10

Ad val. TDC+EA
(94/95)

09.5352

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt
av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

2 213

Ad val. TDC+EA
(94/95)

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, undantaget
varor enligt KN-nummer 2106 10 20,
2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar

ex 2106 90 92

Inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande mindre än 1,5 viktprocent
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller
stärkelse:
– innehållande mer än 2,5 viktprocent
mjölkproteiner.

ex 3302 10

3302 10 29

Blandningar av luktämnen samt blandningar
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett
eller flera luktämnen, av sådana slag som
används som råvaror inom industrin eller
vid tillverkning av drycker:
– – – – – Annan

L 341/94
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Löpnummer

KN-nummer

09.5353

0710 40 00
0711 90 30

09.5354

ex 1806

22.12.2001
Kvot 2009
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

Sockermajs

4 392

3 %+EA (94/95)

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao andra än de som nämns
under KN-nummer 1806 10 15

1 350

5 %+EA (94/95)

Varubeskrivning

09.5355

1901 20 00

Mixer och deg för beredning av bakverk
enligt KN-nummer 1905

376

0 + EA (94/95)

09.5356

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

312

6 %+EA (94/95)

(1) Ad val. TDC = Värdetullsats till avgifter enligt Gemensamma tulltaxan för tredje land.
EA (94/95) = Jordbruksbeståndsdelar (beräknade enligt de basbelopp som ingår i protokoll nr 3 till avtalet – tabell 5 i bilaga I) som skall
tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. Om ovan nämnda tullsatser överstiger motsvarande tullsatsen för varor från tredje land
som anges i Gemensamma tulltaxan skall de sistnämnda tillämpas.
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L 341/95

BILAGA V

BULGARIEN

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

09.5481

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt
av minst 39 viktprocent men högst 75 viktprocent

Kvot 2002
(ton)

Tillämplig tullsats (1)

490

0 + EAR

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans
Aromatiserade eller färgade sockerlösningar

09.5461

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad)
inte innehållande kakao; med undantag av
lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
enligt KN-nummer 1704 90 10

175

0 + EAR

09.5463

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao, undantaget varor enligt
KN-nummer 1806 10 15

525

0 + EAR

09.5485

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl,
stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad
bas, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; livsmedelsberedningar av varor
enligt nr 0401–0404 som inte innehåller
kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, undantaget varor enligt KN-nummer
1901 90 91

106

0 + EAR

09.5469

ex 1902

Pastaprodukter, även kokta eller på annat
sätt beredda, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt KN-nummer 1902 20 10
och 1902 20 30; couscous, även beredd

350

0 + EAR

09.5471

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål,
annan än majs, i form av korn eller flingor
eller andra bearbetade korn (med undantag
av mjöl), förkokt eller på annat sätt beredd,
inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

263

0 + EAR

09.5473

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även
innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter

613

0 + EAR

L 341/96
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Kvot 2002
(ton)

Tillämplig tullsats (1)

175

0 + EAR

23

0 + EAR

Torrjäst

88

0 + EAR

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

88

0 + EAR

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av fruktoch bärsaft samt grönsakssaft enligt nr
2009, som innehåller eller framställs av
produkter enligt nr 0401–0404

18

0 + EAR

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

09.5474

2101 12 98

Beredningar på basis av extrakter, essenser
eller koncentrat eller på basis av kaffe, som
inte ingår i KN-nummer 2101 12 92

2101 20 98

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller
matte samt beredningar på basis av sådana
extrakter, essenser eller koncentrat eller på
basis av te eller matte, som det inte ingår i
KN-nummer 2101 20 20 och 2101 20 92

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av
rostade kaffesurrogat, med undantag av
sådana av rostad cikoriarot

09.5477

2102 10 31
2102 10 39

09.5479
09.5483

09.5476

22.12.2001

(1) EAR: Den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen som skall tillämpas inom kvantitetsgränserna för kvoterna. Om importen överstiger
dessa kvantiteter skall de jordbruksbeståndsdelar (EA) som anges i Gemensamma tulltaxan tillämpas.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2543/2001
av den 21 december 2001
om upphörande av fiske efter kummel med fartyg under nederländsk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 (2), särskilt
artikel 21.3 i denna, och
av följande skäl:
I rådets förordning (EG) nr 2848/2000 av den 15
december 2000 om fastställande för 2001 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskebestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten
och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2425/2001 (4), föreskrivs kvoter för kummel för 2001.

(1)

För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit, har
de fångster av kummel i farvattnen i ICES-område IIa
(gemenskapens vatten) och i Nordsjön (gemenskapens
vatten) som gjorts av fartyg under nederländsk flagg eller

(3)

som är registrerade i Nederländerna uppnått den kvot
som de tilldelats för 2001. Nederländerna har förbjudit
fiske av detta bestånd från och med den 16 november
2001. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av kummel i farvattnen i ICES-område IIa (gemenskapens vatten) och i Nordsjön (gemenskapens vatten) som
gjorts av fartyg under nederländsk flagg eller av fartyg som är
registrerade i Nederländerna skall anses ha uttömt den kvot
som tilldelats Nederländerna för 2001.
Fiske efter kummel i farvattnen i ICES-område IIa (gemenskapens vatten) och i Nordsjön (gemenskapens vatten) som
görs av fartyg under nederländsk flagg eller som är registrerade
i Nederländerna skall vara förbjudet, liksom behållande
ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som
fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.
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 16 november 2001.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

261,
268,
334,
328,

20.10.1993, s. 1.
9.10.2001, s. 23.
30.12.2000, s. 1.
13.12.2001, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2544/2001
av den 21 december 2001
om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av
gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1666/2000 (2), särskilt tredje stycket i
artikel 13.2 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1987/2001 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och

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

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

(4)

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

(5)

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

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

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet,
som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för
produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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,
193,
329,
271,
288,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
25.10.1974, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 21 december 2001 om fastställande av bidragen för de produkter ur
spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd
(EUR/t)
Produktnummer

1001 10 00 9400

Bidrag

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

26,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

24,00

1006 30 92 9100

202,00

1006 30 92 9900

202,00

1006 30 94 9100

202,00

1006 30 94 9900

202,00

1006 30 96 9100

202,00

1006 30 96 9900

202,00

1006 30 98 9100

202,00

1006 30 98 9900

202,00

1006 30 65 9900

202,00

1007 00 90 9000

24,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

35,00

1102 20 10 9200

26,11

1102 20 10 9400

22,38

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

33,57

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG)
nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2545/2001
av den 21 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det
anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 14 till och med den 20 december 2001
fastställas till 199,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2007/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 13.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2546/2001
av den 21 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i Europa, inom ramen för det anbudsförfarande som
avses i förordning (EG) nr 2008/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder i
Europa, skall på grundval av anbud som lämnats in från och
med den 14 till och med den 20 december 2001 fastställas till
216,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses
i förordning (EG) nr 2008/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 15.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2547/2001
av den 21 december 2001
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat
långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 2009/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 14 till
och med den 20 december 2001, fastställas till 202,00 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 2009/2001.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 17.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2548/2001
av den 21 december 2001
om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom
ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2010/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Med hänsyn särskilt till de kriterier som föreskrivs i
artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 är det inte
nödvändigt att fastställa ett maximalt exportbidrag.

(4)

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

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

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

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EEG) nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 299/95 (5) och i enlighet med det förfarande
som föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta att inte fullfölja anbudsförfarandet.

Artikel 1
Förfarandet med de anbud som lämnats från och med den 14
till och med den 20 december 2001 inom ramen för anbudsförfarandet för det exportbidrag för helt slipat långkornigt ris
avsett för vissa tredje länder som avses i förordning (EG) nr
2010/2001 skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
272, 13.10.2001, s. 19.
61, 7.3.1975, s. 25.
35, 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2549/2001
av den 21 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 21,764 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 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 2550/2001
av den 21 december 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

gäller systemet med bidrag för tackor och hongetter (10),
(EEG) nr 3567/92 av den 10 december 1992 om tillämpningsföreskrifter för de individuella tak, nationella
reserver och överlåtelser av rättigheter som föreskrivs i
rådets förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och
getkött (11), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1311/2000 (12), (EEG) nr 2700/93 av den 30 september
1993 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och
getköttsproducenter (13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1410/1999 (14), och (EG) nr 2738/1999 av
den 21 december 1999 om fastställande av de bergsområden för vilka bidraget till getköttsproducenter
beviljas (15), samt att upphäva dessa förordningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den
19 december 2001 om den gemensamma organisationen av
marknaden för får- och getkött (1), särskilt artiklarna 4.6, 5.4,
8.5, 9.5, 10.4 och 11.3 i denna,
(2)

Det tackbidragssystem som avses i artikel 4 i förordning
(EG) nr 2529/2001 faller inom tillämpningsområdet för
förordning (EEG) nr 3508/92. Därför bör den här
förordningen inskränkas till att gälla övriga frågor som
inte omfattas av kommissionens förordning (EG) nr
2419/2001 av den 11 december 2001 om fastställande
av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens
stödsystem som införs genom rådets förordning (EEG)
nr 3508/92 (16) (nedan kallat det integrerade systemet),
särskilt reglerna för perioder och villkor i samband med
ansökningar om bidrag, tilläggsbidrag och djurhållningsperiodens längd.

(3)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 skall
getköttsproducenter i vissa områden i gemenskapen
beviljas ett bidrag. Dessa områden bör därför fastställas
på grundval av kriterierna i den bestämmelsen.

(4)

Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001 kan
producenter vars jordbruksföretag har minst 50 % av
den areal som används för jordbruk belägen i ett mindre
gynnat eller avlägset område beviljas ett tilläggsbidrag. I
artikel 4.2 hänvisas det till de särskilda geografiska
områden i vilka getköttsproducenter uppfyller kraven för
att beviljas getbidrag. Det bör införas en bestämmelse
om att de producenter som uppfyller dessa krav skall
lämna in en deklaration så att medlemsstaterna kan
avgöra om stödvillkoren är uppfyllda och så att felaktiga
utbetalningar till jordbruksföretag som inte är berättigade till stöd kan undvikas. När producenter enligt det

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3508/92 av den
27 november 1992 om ett integrerat system för administration
och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen (2), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 495/
2001 (3), särskilt artikel 12 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Genom förordning (EG) nr 2529/2001 införs ett nytt
bidragssystem som ersätter det system som infördes
genom rådets förordning (EG) nr 2467/98, av den 3
november 1998 om den gemensamma organisationen
av marknaden för får- och getkött (4),, ändrad genom
förordning (EG) nr 1669/2000 (5). För att ta hänsyn till
de nya förfarandena och av tydlighetsskäl är det nödvändigt att införa nya regler som ersätter reglerna i kommissionens förordningar (EEG) nr 2814/90 av den 28
september om närmare bestämmelser för definitionen av
de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2234/98 (7),
(EEG) nr 2385/91 av den 6 august 1991 om närmare
bestämmelser för vissa särskilda fall avseende definition
av får- och getköttsproducenter och producentgrupper (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2254/1999 (9), (EEG) nr 2230/92 av den 31 juli 1992
om vissa tillämpningsföreskrifter för Kanarieöarna vad
Se sidan 3 i detta nummer av EGT.
EGT L 355, 5.12.1992, s. 1.
EGT L 72, 14.3.2001, s. 6.
EGT L 312, 20.11.1998, s. 1.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 8.
EGT L 268, 29.9.1990, s. 35.
EGT L 281, 17.10.1998, s. 6.
EGT L 219, 7.8.1991, s. 15.
EGT L 275, 26.10.1999, s. 9.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

218,
362,
148,
245,
164,
328,
327,

1.8.1992, s. 97.
11.12.1992, s. 41.
22.6.2000, s. 31.
1.10.1993, s. 99.
30.6.1999, s. 53.
22.12.1999, s. 59.
12.12.2001, s. 11.
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integrerade systemet inte är skyldiga att lämna in en
ansökan om arealstöd bör det införas en bestämmelse
om en särskild deklaration som styrker att minst hälften
av den mark som används för jordbruksproduktion
ligger i mindre gynnade områden eller i områden som
berättigar till getbidrag.
(5)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28
juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande
av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican) (1) skall
särskilda åtgärder vidtas för får- och getskötseln på
Kanarieöarna. I dessa åtgärder ingår ett tilläggsbidrag på
ett belopp som skall fastställas senare.

(6)

Kriterierna för att bli berättigad till direkta utbetalningar
och de villkor som skall uppfyllas måste klargöras.

(7)

För att bidragssystemet och får- och getköttsmarknaden
skall kunna övervakas bör medlemsstaterna regelbundet
lämna information till kommissionen.

(8)

För att systemet med individuella tak skall kunna införas
i enlighet med artiklarna 8 till 10 i förordning (EG) nr
2529/2001 bör det införas regler för hur dessa tak skall
fastställas och för hur detta skall meddelas producenterna.

(9)

(10)

(11)

Det bör också vidtas åtgärder för att se till att stödmottagaren använder sådana bidragsrätter som beviljas gratis
från den nationella reserven uteslutande för de avsedda
ändamålen.
Med tanke på den reglerande effekt som ett system med
individuella tak kommer att få på marknaden bör de
bidragsrätter som innehavaren inte använder under en
viss tid återföras till den nationella reserven. En sådan
regel bör emellertid inte tillämpas under vissa exceptionella och väl motiverade förhållanden, t.ex. i fråga om
små producenter eller producenter som deltar i ett
extensifieringsprogram eller omfattas av ett system med
förtidspensionering i enlighet med rådets förordning
(EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om
ändring upphävande av vissa förordningar (2).
Det är lämpligt att försöka se till att alla bidragsrätter tas
tillvara och att bidragsrätter överförs till producenter
som kommer att gagnas av dem. Därför bör det fastställas att en lägsta procentandel av bidragsrätterna
måste användas. Denna procentandel måste vara tillräcklig för att undvika ett underutnyttjande av tillgängliga bidragsrätter i vissa medlemsstater, vilket kan leda
till problem för prioriterade producenter som ansöker
om bidragsrätter via den nationella reserven. Medlems-

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 45.
(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.
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staterna bör därför få tillstånd att höja den lägsta
procentandelen använda bidragsrätter, men denna bör
inte vara högre än 90 %.
(12)

En förutsättning för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse och tillfälligt upplåtande av
bidragsrätter är att vissa administrativa regler införs. För
att undvika en alltför betungande administration bör
medlemsstaterna få tillstånd att fastställa ett lägsta antal
bidragsrätter som får överlåtas eller upplåtas. Sådana
regler bör också förhindra överträdelser i fråga om
åtagandet i artikel 9 i förordning (EG) nr 2529/2001
enligt vilket en viss procentandel av de bidragsrätter som
överlåts, utan att jordbruksföretaget överlåts, alltid skall
föras över till den nationella reserven. Dessutom bör det
tillfälliga upplåtandet begränsas till en viss tid för att
undvika missbruk av reglerna för överlåtelse.

(13)

Det bör tillåtas flexibilitet när det gäller att iaktta administrativa tidsfrister för överlåtande av bidragsrätter om
en producent kan styrka att han lagligen har ärvt
bidragsrätter från en producent som avlidit. Producenterna bör få ett meddelande om deras individuella tak
ändras.

(14)

Det särskilda fall där en producent endast använder
offentligt eller gemensamt ägd mark för bete och överlåter samtliga sina bidragsrätter till en annan jordbrukare, och därigenom upphör att producera, bör
jämställas med överlåtelse av jordbruksföretaget.

(15)

Eftersom överlåtelser av bidragsrätter utan överlåtelse av
jordbruksföretaget i vissa medlemsstater endast sker via
den nationella reserven, bör det införas regler som
jämställer detta med systemet med direkt överlåtelse
mellan producenter. Det bör fastställas objektiva kriterier
för vilket belopp den nationella reserven skall betala till
en producent som har överfört sina bidragsrätter och
vilket belopp en producent som erhåller motsvarande
bidragsrätter från den nationella reserven skall betala.

(16)

Det är nödvändigt att fastställa regler för beräkning och
justering av de individuella taken för bidragsrätter så att
endast hela tal används.

(17)

Kommissionen kommer att övervaka de nya förfarandena, och därför måste den få all nödvändig information
från medlemsstaterna om införandet och tillämpningen
av bidragsreglerna.

(18)

Kommissionen måste få utförlig information om nationella regler och om införandet av tilläggsbidragen.

(19)

För att se till att bidragsreglerna införs och efterlevs och
för att undvika störningar på marknaden bör medlemsstaterna vidta alla de åtgärder som krävs för att den här
förordningen kommer att tillämpas på ett korrekt sätt.

22.12.2001
(20)

(21)

(22)
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Vissa övergångsbestämmelser behövs för att ge
medlemsstaterna tillräcklig tid att förbereda tillämpningen av den här förordningen. Med tanke på att
stöden är högre i det nya systemet, och att ett fast stöd
som fastställs schablonmässigt ger större öppenhet och
insyn, bör det införas bestämmelser som ger producenterna garantier för att ansökningar som redan lämnats in
enligt det tidigare systemet kommer att betraktas som
ansökningar som lämnats in enligt det nya systemet.
För att skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör
det finnas påföljder för oegentligheter och bedrägerier.
Det är nödvändigt att lämpliga bestämmelser om fåroch getbidragssystemet förs in i förordning (EG) nr
2529/2001.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får
och getter och med yttrandet från EUGFJ-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I denna förordning fastställs särskilt tillämpningsföreskrifter för
de direkta utbetalningar som föreskrivs i artiklarna 4, 5, 6, 8, 9,
och 10 i förordning (EG) nr 2529/2001.

KAPITEL I
DIREKTA UTBETALNINGAR

Artikel 2
Ansökningar
1.
Utöver de krav som ställs i det integrerade systemet, i
enlighet med förordningarna (EEG) nr 3508/92 och (EG) nr
2529/2001, skall producenterna i sina bidragsansökningar
ange om de saluför fårmjölk eller mjölkprodukter som baseras
på fårmjölk under det år för vilket bidrag söks.
2.
Ansökningar om bidrag till får- och getköttsproducenter
skall lämnas till den myndighet som medlemsstaten utsett
under en period som skall fastställas av varje medlemsstat inom
en tidsram som börjar den 1 november före och slutar den 30
april efter ingången av det år för vilket ansökningarna lämnas
in.
Förenade kungariket får dock fastställa olika perioder för
Nordirland och Storbritannien.
3.
Den djurhållningsperiod under vilken producenten
förbinder sig att hålla så många tackor eller getter på sitt
jordbruksföretag som han sökt bidrag för skall uppgå till 100
dagar, med början den första dagen efter den sista dagen i den
period för inlämning av ansökningar som anges i punkt 2.

L 341/107
Artikel 3

Stödberättigande områden för getköttsproducenter
Kriterierna enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2529/2001
skall anses vara uppfyllda i de områden som anges i bilaga I.

Artikel 4
Ansökan om tilläggsbidrag och getbidrag
1.
För att få tilläggsbidrag eller getbidrag skall en producent
som har ett jordbruksföretag på vilket mer än 50 % men
mindre än 100 % av arealen används för jordbruk, och som
ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i förordning
(EG) nr 2529/2001 eller i områden som berättigar till
getbidrag, lämna in en eller flera deklarationer som anger
ägornas läge enligt följande regler:
a) En producent som är skyldig att varje år lämna en deklaration om storleken på jordbruksföretagets totala brukade
jordbruksareal, på den blankett för ansökan om arealstöd
som föreskrivs i artikel 6 i förordning (EG) nr 2529/2001
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av
gemenskapens stödsystem, skall i denna deklaration ange
vilka skiften som ligger i sådana områden som avses i artikel
5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande
fall i sådana områden som anges i bilaga I.
b) En producent som inte är skyldig att lämna in en deklaration enligt a, skall varje år lämna in en särskild deklaration
med, i förekommande fall, användande av det system för
identifiering av jordbruksskiften som föreskrivs i det integrerade systemet.
I deklarationen skall samtliga ägor som producenten äger,
hyr eller på något annat sätt använder anges, med uppgift
om areal och om sådana skiften som används för jordbruk
och som ligger i sådana områden som avses i artikel 5.1 i
förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande fall i
sådana områden som anges i bilaga I. Medlemsstaterna får
föreskriva att denna särskilda deklaration skall ingå i
ansökan om tack- och/eller getbidrag. Medlemsstaterna får
också kräva att den särskilda deklarationen görs på en blankett för ansökan om arealstöd.
2.
Den behöriga nationella myndigheten får kräva att det
skall lämnas in ett lagfartsbevis, ett hyreskontrakt eller ett
skriftligt avtal mellan producenter och, i förekommande fall, ett
intyg från den lokala eller regionala myndighet som ställt de
arealer som används till jordbruk till den berörda producentens
förfogande. Intyget skall visa de arealer som beviljats producenten och de skiften som ligger i områden som avses i artikel
5.1 i förordning (EG) nr 2529/2001, eller i förekommande fall
i sådana områden som anges i bilaga I.
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Artikel 5
Producenter som tillämpar växling av betesområden
1.
Bidragsansökningar som lämnas in av producenter som
är registrerade i de områden som anges i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 och som vill bli berättigade till tillläggsbidrag, skall innehålla uppgifter om
— den eller de platser där växling av betesområde skall tilllämpas under innevarande år,
— den period på minst 90 dagar som avses i den punkten och
som fastställts för innevarande år.
2.
Utom i fall av force majeure eller då väl belagda naturliga
omständigheter påverkat besättningen, skall bidragsansökningar från de producenter som avses i punkt 1 åtföljas dels av
dokument som styrker att växling av betesområden har genomförts under de två föregående åren, dels av ett intyg från lokala
eller regionala myndigheter på orten för växlingen som styrker
att en växling av betesområden ägt rum under minst 90
sammanhängande dagar.
När medlemsstaterna genomför administrativa kontroller av
ansökningarna skall de försäkra sig om att den plats för växling
av betesområden som anges i ansökan ligger i ett sådant
område som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2529/
2001.
Artikel 6
Tillägg för Kanarieöarna
Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1454/2001 skall det tillägg
till bidraget som beviljas producenter som saluför får- och
getkött på Kanarieöarna uppgå till 4,2 euro per tacka och/eller
honget.
Artikel 7
Rätt till bidrag
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från kontroller och till övriga informationskällor som är tillgängliga för den behöriga myndigheten, särskilt information
från bearbetningsföretag eller distributörer angående producenternas saluföring av fårmjölk eller fårmjölksprodukter.
Artikel 9
Meddelanden
1.
Medlemsstaterna skall senast den 31 juli varje år underrätta kommissionen om de bidragsansökningar som lämnats in
för året. För detta ändamål skall blankettmallen i bilaga II till
den här förordningen användas. Senast den 31 juli skall de
också med användande av formuläret i bilaga III meddela vilka
bidrag som betalats ut för föregående år, och senast den 31
oktober eventuella förändringar i förteckningen över geografiska områden där växling av betesmarker praktiseras och som
avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2529/2001 och i artikel
5 i den här förordningen. Uppgifterna skall på begäran lämnas
till de nationella organ som ansvarar för sammanställning av
officiell statistik i får- och getköttssektorn.
2.
Om den information som skall meddelas ändras, särskilt
efter kontroller, korrigeringar eller förbättringar av tidigare
siffror, skall en uppdatering meddelas kommissionen senast en
månad efter det att förändringen inträffade.
KAPITEL II
GRÄNSER, RESERVER OCH ÖVERLÅTELSER

Artikel 10
Bidragsrätter som erhålls gratis
Utom i väl motiverade undantagsfall får den producent som
har erhållit bidragsrätter gratis från den nationella reserven inte
överlåta dessa eller tillfälligt upplåta dem under de tre följande
åren.

1.
Bidragen skall betalas ut till producenterna på grundval
av det antal tackor eller hongetter som producenten håller på
sitt jordbruksföretag under hela den djurhållningsperiod som
avses i artikel 2.3.

Användande av bidragsrätter

2.
De djur som den sista dagen under djurhållningsperioden
uppfyller villkoren enligt definitionerna i artikel 3 i förordning
(EG) nr 2529/2001 skall anses vara bidragsberättigande.

1.
En producent som har bidragsrätter kan utnyttja dem
genom att själv använda dem och/eller genom att tillfälligt
upplåta dem till en annan producent.

Artikel 8

2.
Om en producent inte under varje år har utnyttjat den
lägsta procentsats av sina bidragsrätter som fastställs i punkt 4,
skall den del som inte har använts föras över till den nationella
reserven, utom i följande fall:

Förteckning över fårproducenter som saluför fårmjölk
eller fårmjölksprodukter
Medlemsstaterna skall för varje år, senast den trettionde dagen
under djurhållningsperioden, upprätta en förteckning över de
fårproducenter som saluför fårmjölk eller fårmjölksprodukter.
Förteckningen skall upprättas på grundval av producenternas
deklarationer enligt artikel 2.1. Dessutom skall medlemsstaterna, när de upprättar förteckningen, ta hänsyn till resultaten

Artikel 11

a) Om en producent har högst 20 bidragsrätter, och om han
inte har använt den lägsta procentsatsen under vardera av
två på varandra följande kalenderår, skall den del som inte
använts under det sista kalenderåret föras över till den
nationella reserven.
b) Om en producent deltar i ett extensifieringsprogram som
godkänts av kommissionen.
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c) Om en producent deltar i ett program för förtidspensionering som godkänts av kommissionen, och som inte
innebär någon skyldighet att överlåta och/eller tillfälligt
upplåta bidragsrätter.
d) I väl motiverade undantagsfall.
3.
Tillfällig upplåtelse får endast avse hela år och skall minst
avse det minsta antal djur som avses i artikel 12.1. Vid
utgången av varje period för tillfällig upplåtelse, som inte får
överskrida tre på varandra följande år, skall en producent,
såvida det inte rör sig om en överlåtelse av bidragsrätter, återfå
samtliga sina bidragsrätter för minst två på varandra följande
år. Om producenten inte själv använder minst den lägsta
procentsats av sina bidragsrätter som fastställs enligt punkt 4
under vart och ett av de två åren, skall medlemsstaten, utom i
väl motiverade undantagsfall, varje år återkalla de rättigheter
som inte använts och återföra dem till den nationella reserven.
För producenter som deltar i ett program för förtidspensionering som godkänts av kommissionen får medlemsstaterna
medge att den sammanlagda löptiden för en tillfällig upplåtelse
förlängs i förhållande till programmet i fråga.
Producenter som har åtagit sig att delta i ett extensifieringsprogram i enlighet med artikel 2.1 c i rådets förordning (EEG) nr
2078/92 (1) eller i ett extensifieringsprogram enligt artiklarna
22 och 23 i förordning (EG) nr 1257/1999, får inte tillfälligt
upplåta eller överlåta sina bidragsrätter så länge de deltar i
programmet. Denna bestämmelse skall dock inte gälla om det i
programmet är tillåtet att överlåta och/eller tillfälligt upplåta
bidragsrätter till producenter som behöver dem för att delta i
andra åtgärder än dem som avses i detta stycke.
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Detta skall meddelas inom en tidsfrist som fastställs av
medlemsstaten och senast den dag då ansökningsperioden för
bidraget går ut i medlemsstaten i fråga, utom i de fall då
överlåtelsen sker i samband med arv. Den producent som
erhåller bidragsrätterna skall i sådana fall kunna lägga fram
giltiga juridiska handlingar som visar att han eller hon är
arvinge till den producent som avlidit.
3.
Om inte företaget överlåts utan bara bidragsrätterna, skall
det antal bidragsrätter som överlåts utan kompensation till den
nationella reserven alltid vara minst en.

Artikel 13
Ändring av individuella tak
Vid överlåtelse eller tillfällig upplåtelse av bidragsrätter skall
medlemsstaterna fastställa nya individuella tak och underrätta
de berörda producenterna om det antal bidragsrätter som de
har rätt till senast 60 dagar efter den sista dagen i den period
under vilken producenten lämnade in sin ansökan.
Första stycket skall inte tillämpas om överlåtelsen sker i
samband med arv enligt de villkor som anges i artikel 12.2.

Artikel 14
Producenter som inte äger den mark de brukar

Medlemsstaterna får emellertid höja denna procentsats upp till
90 %. Medlemsstaterna skall i förväg underrätta kommissionen
om vilken procentsats de har för avsikt att tillämpa.

Producenter som brukar enbart offentligt eller gemensamt ägd
mark och som beslutar sig för att sluta använda denna som
betesmark och överlåta alla sina bidragsrätter till en annan
producent, skall behandlas på samma sätt som producenter
som säljer eller överlåter sina jordbruksföretag. I alla andra fall
skall sådana producenter behandlas på samma sätt som producenter som överlåter enbart sina bidragsrätter.

Artikel 12

Artikel 15

4.

Minst 70 % av bidragsrätterna skall användas.

Överlåtelse av bidragsrätter och tillfällig upplåtelse
1.
Medlemsstaterna får, i förhållande till sina produktionsstrukturer, fastställa det minsta antal bidragsrätter som kan
omfattas av en partiell överlåtelse utan överlåtelse av jordbruksföretaget. Detta minsta antal får inte vara högre än 10 bidragsrätter.
2.
Överlåtelse av bidragsrätter och tillfällig upplåtelse av
sådana skall ha verkan först efter det att både den producent
som överlåter och/eller upplåter dem och den producent som
erhåller dem har underrättat de behöriga myndigheterna i
medlemsstaten om detta.
(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

Överlåtelse via den nationella reserven
Om en medlemsstat fastställer att en överlåtelse av bidragsrätter
skall ske via den nationella reserven, skall de tillämpa nationella
bestämmelser motsvarande bestämmelserna i det här kapitlet.
Dessutom skall följande gälla i dessa fall:
— Medlemsstaterna får föreskriva att en tillfällig upplåtelse
skall ske via den nationella reserven.
— Vid en överlåtelse av bidragsrätter eller en tillfällig upplåtelse i enlighet med första strecksatsen skall överlåtelsen till
reserven inte ha verkan förrän de behöriga myndigheterna i
medlemsstaten har underrättat den producent som överlåter
och/eller tillfälligt upplåter bidragsrätterna om detta, och
överlåtelser från reserven till en annan producent skall inte
ha verkan förrän myndigheterna meddelat den berörda
producenten detta.
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Dessutom måste bestämmelserna ge garantier för att den del av
bidragsrätterna som inte omfattas av artikel 9.2 andra stycket i
förordning (EG) nr 2529/2001 kompenseras genom en betalning från medlemsstaten som motsvarar det belopp som en
direkt överlåtelse mellan producenterna skulle ha betingat, och
därvid skall särskilt produktionsutvecklingen i medlemsstaten
beaktas. Denna utbetalning skall vara lika stor som det belopp
som debiteras de producenter som erhåller motsvarande antal
bidragsrätter från den nationella reserven.

Artikel 16
Beräkning av individuella tak
I den första beräkningen och i följande justeringar av individuella tak för bidragsrätter skall endast hela tal användas.
Om den matematiska beräkningen resulterar i ett värde som
inte är ett helt tal skall närmaste heltal användas. Om den
matematiska beräkningen resulterar i ett värde som ligger exakt
mellan två heltal skall närmast högre heltal användas.
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KAPITEL III

YTTERLIGARE UTBETALNINGAR

Artikel 18
Senast den 30 april 2002 skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen om sina nationella förfaranden för att bevilja
ytterligare utbetalningar enligt artikel 11 i förordning (EG) nr
2529/2001. I tillämpliga delar skall denna information särskilt
innehålla följande:
1. Utbetalningar per djur:
a) preliminära belopp per djur, samt förfaranden för att
bevilja dem,
b) en prognos för de totala utgifterna och för antalet djur,
c) särskilda krav i fråga om djurtäthet,
d) annan information om tillämpningsföreskrifter.
2. Arealutbetalningar (om nödvändigt):
a) beräkning av den regionala basarealen,

Artikel 17
Meddelanden
1.
Medlemsstaterna skall senast den 1 mars 2002 underrätta
kommissionen dels om hur de har gått tillväga för att minska
de individuella taken i enlighet med artikel 8.3 i förordning
(EG) nr 2529/2001, dels om det totala antalet bidragsrätter
som beviljats producenter samt antalet bidragsrätter som tillförts reserven.
2.
Medlemsstaterna skall senast den 1 mars 2002 underrätta
kommissionen om den beräkningsmetod som använts för
minskningen enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 2529/2001,
och i förekommande fall om de åtgärder som vidtagits enligt
artikel 9.3 samt, före den 1 januari varje år, om eventuella
ändringar.
3.
Medlemsstaterna skall med hjälp av tabellerna i bilagorna
IV och V senast den 30 april varje år underrätta kommissionen
om
a) det antal bidragsrätter som under föregående år utan
kompensation återförts till den nationella reserven till följd
av överlåtelse av bidragsrätter utan att jordbruksföretaget
överlåtits,
b) det antal ej använda bidragsrätter som avses i artikel 10.2 i
förordning (EG) nr 2529/2001 som förts över till den nationella reserven under föregående år,
c) det antal bidragsrätter som under föregående år beviljats
enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 2529/2001,
d) det antal bidragsrätter som från den nationella reserven
beviljats producenter i mindre gynnade områden under
föregående år,
e) datum för perioder och tidsfrister i samband med såväl
överlåtelser av bidragsrätter som bidragsansökningar.

b) preliminära belopp per hektar,
c) en prognos för de totala utgifterna och för antalet hektar;
d) annan information om tillämpningsföreskrifter.
3. Uppgifter om andra system som införts för ytterligare betalningar.
4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om eventuella ändringar i förfarandena senast en månad efter det att
ändringarna gjorts.
KAPITEL IV
ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19
Nationella genomförandeåtgärder
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att se
till att denna förordning tillämpas korrekt. De skall underrätta
kommissionen om detta.
Artikel 20
Övergångsbestämmelser
Ansökningar om bidrag för 2002 som lämnats in innan den
här förordningen börjar tillämpas och inom ramen för det
bidragssystem som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr
2467/98, skall anses vara ansökningar som lämnats in inom
ramen för det bidragssystem som föreskrivs i förordning (EG)
nr 2529/2001.
Den version av förordning (EG) nr 2419/2001 som gäller före
ikraftträdandet av denna förordning skall tillämpas för dessa
ansökningar.
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Artikel 21
Upphävande
Förordningarna (EEG) nr 2814/90, (EEG) nr 2385/91, (EEG) nr
2230/92, (EEG) nr 3567/92, (EEG) nr 2700/93 och (EG) nr
2738/1999 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari
2002. De skall fortsätta att tillämpas på ansökningar som
lämnats in för regleringsåret 2001 och tidigare regleringsår.
Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses vara
hänvisningar till den här förordningen enligt jämförelsetabellen
i bilaga VI.
Artikel 22
Ändringar i det integrerade systemet
Artikel 40 i förordning (EG) nr 2419/2001 skall ersättas med
följande:
”Artikel 40
1.
Om avvikelser enligt artikel 36.3 påträffas i samband
med ansökningar inom ramen för får/getbidragssystemet
skall artikel 38.2, 38.3 och 38.4 gälla i tillämpliga delar
från och med det första djur för vilket felaktigheterna
påträffas.
2.
Om det fastställs att en fårproducent som saluför
fårmjölk och fårmjölksprodukter inte angivit detta i sin
bidragsansökan skall det stöd han är berättigad till minskas
till det bidrag som betalas ut till fårproducenter som saluför
fårmjölk och fårmjölksprodukter, minus skillnaden mellan
detta belopp och det fulla beloppet för tackbidraget.
3.
Om det i samband med en ansökan om tilläggsbidrag
fastställs att mindre än 50 % av den areal på jordbruksföretaget som används för jordbruk ligger i sådana områden
som avses i artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 2529/
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2001 (*) får tilläggsbidraget inte betalas ut, och tack- och
getbidraget skall minskas med 50 % av tilläggsbidraget.
4.
Om det fastställs att den procentandel av arealen på
jordbruksföretaget som används för jordbruk och som
ligger i sådana områden som anges i förteckningen i bilaga
I till kommissionens förordning (EG) nr 2556/2001 (**) är
lägre än 50 % får getbidraget inte betalas ut.
5.
Om det fastställs att en producent som praktiserar
växling av betesmarker och som lämnar in en ansökan om
tilläggsbidrag inte har haft 90 % av sina djur på bete i minst
90 dagar i ett sådant område som avses i artikel 5.2 b i
förordning (EG) nr 2529/2001, får tilläggsbidraget inte
betalas ut, och får- eller getbidraget skall minskas med 50 %
av tilläggsbidraget.
6.
Om det visar sig vara avsiktliga överträdelser som
ligger bakom de oegentligheter som avses i punkterna 2, 3,
4 och 5 får en utbetalning av det totala stödbeloppet enligt
dessa punkter inte beviljas. Jordbrukaren skall i detta fall
ytterligare en gång uteslutas från stöd upp till detta belopp.
Detta belopp skall räknas av från de utbetalningar inom
ramen för får/getbidragssystemet som jordbrukaren har rätt
till i samband med ansökningar som han lämnar in under
de tre på varandra följande kalenderåren efter det kalenderår då detta uppdagas.
(*) EGT L 341, 22.12.2001, s. 3.
(**) EGT L 341, 22.12.2001, s. 105.”
Artikel 23
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Områden som berättigar till getbidrag
1. Frankrike: Korsika och alla bergsområden utanför denna region, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.
2. Grekland: hela landet.
3. Italien: Lazio, Abruzzo, Molise, Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Sicilien och Sardinien, samt alla bergsområden utanför dessa regioner, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.
4. Spanien: de autonoma regionerna Andalusien, Aragonien, Balearerna, Castilla-La Mancha, Castilla-Léon, Katalonien,
Extremadura, Galicien (utom provinserna La Coruña och Lugo), Madrid, Murcia, Rioja, Valencia och alla bergsområden
utanför dessa regioner, enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.
5. Portugal: hela landet, med undantag för Azorerna.
6. Österrike: alla bergsområden enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1257/1999.
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BILAGA VI
Jämförelsetabell
Förordning (EEG) nr 2700/93

Den här förordningen

—

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

—

Artikel 3

Artikel 1a.1 och 1a.2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 7

Artikel 4.2

Artikel 8

Artikel 1a.5

—

Artikel 1a.6

Artikel 22

Artikel 2

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

—

—

Bilaga III

—

Bilaga IV
Förordning (EEG) Nr 3567/92

Den här förordningen

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 6a

Artikel 11

Artikel 7

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 16

—

Artikel 17

Artikel 15

Artikel 18

Förordning (EEG) nr 2814/90

Samtliga artiklar
Förordning (EEG) nr 2385/91

Artikel 3.1, 3.2 och 3.3
Förordning (EEG) nr 2230/92

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 2738/1999

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 2467/98

Bilaga I

Den här förordningen

—
Den här förordningen

Artikel 5
Den här förordningen

Artikel 6
Den här förordningen

Artikel 3 och bilaga I
Den hör förordningen

Bilaga I
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2551/2001
av den 21 december 2001
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 a i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget. Enligt
artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den
17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet
för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med
ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i Västbanken och
Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/

97 (4), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på
grundval av viktade uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.
Det är viktigt att dessa fastställs utan dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas. Det är därför lämpligt att
föreskriva att denna förordning omedelbart träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.
Den skall tillämpas från den 26 december 2001 till den 8
januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.

(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 21 december 2001 om fastställande av gemenskapens producent- och
importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(EUR per 100 enheter)
Period: 26 december 2001 till 8 januari 2002
Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

17,31

11,39

50,86

20,03

Storblommiga
nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga
rosor

Småblommiga
rosor

Israel

14,01

—

14,38

13,82

Marocko

20,73

15,13

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

18,63

—

—

—

Gemenskapens
producentpris

Gemenskapens
importpris

Västbanken och
Gazaremsan
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2552/2001
av den 21 december 2001
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

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

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för
att tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor, småblommiga rosor, nejlikor (standard) och prydnadsnejlikor (spray) inom gränserna för de tullkvoter som
årligen öppnas för import till gemenskapen av färska
snittblommor.

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (3), öppnas
och föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för vissa produkter med ursprung i
Cypern, Egypten, Israel, Malta, Marocko, Västbanken och
Gazaremsan, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter
för ökning och anpassning av dessa tullkvoter.

I kommissionens förordning (EG) nr 2551/2001 (4) fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.
EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
Se sidan 118 i detta nummer av EGT.

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (6), fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5)

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88
konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i
förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av förmånstullarna är uppfyllda i fråga om nejlikor (standard)
med ursprung i Israel. Gemensamma tulltaxans tullsats
bör därför återinföras.

(6)

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
januari–31 december 2001. Som en följd därav gäller
upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den
perioden.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på import av nejlikor (standard) (KN-nummer
ex 0603 10 20) med ursprung i Israel skall de förmånstullar
som fastställs i förordning (EG) nr 747/2001 upphävas och
Gemensamma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2001.
(5) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(6) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2553/2001
av den 21 december 2001
om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i
Västbanken och Gaza
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (5), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2062/97 (6), fastställs
tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5)

Den förmånstull som fastställs för enkelblommiga
nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza
genom förordning (EG) nr 747/2001 upphävs genom
kommissionens förordning (EG) nr 2413/2001 (7).

(6)

På grundval av de prisnoteringar som har gjorts i
enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och
(EEG) nr 700/88 måste det konstateras att villkoret för
att återinföra den förmånstull som föreskrivs i artikel 2.3
sista strecksatsen i förordning (EEG) nr 4088/87 är
uppfyllt i fråga om enkelblommiga nejlikor (standard)
med ursprung i Västbanken och Gaza. Förmånstullen
bör därför återinföras.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs villkoren för
tilllämpningen av förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på
kvist) inom gränserna för de tullkvoter som årligen
öppnas för import av färska snittblommor till gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(2)

(3)

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

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (3) öppnas
och föreskrivs förvaltningen av gemenskapens tullkvoter
för vissa produkter med ursprung i Cypern, Egypten,
Israel, Malta, Marocko, Västbanken och Gazaremsan,
Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning
och anpassning av dessa tullkvoter.

I kommissionens förordning (EG) nr 2551/2001 (4) fastställs gemenskapens producent- och importpriser på
nejlikor och rosor för tillämpningen av förfarandet vid
import från de berörda länderna.
EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
Se sidan 118 i detta nummer av EGT.

1.
I fråga om import av enkelblommiga nejlikor (standard)
(KN-nummer ex 0603 10 20) med ursprung i Västbanken och
Gaza skall den förmånstullsats som fastställdes i förordningen
(EG) nr 747/2001 återinföras.
2.

Förordning (EG) nr 2413/2001 upphävs.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2001.
(5) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(6) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
(7) EGT L 326, 11.12.2001, s. 20.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2554/2001
av den 21 december 2001
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/
2001 av den 8 oktober 1996 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar
exportbidrag för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 6.6 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2102/2001 (2), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser
under system B, andra än de för vilka ansökning sker
inom ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för
citroner som fastställs för innevarande exportperiod att

snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för
systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.
(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B avslås som berör citroner som
exporterats efter den 21 december 2001. Detta bör gälla
till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ansökningar om exportlicenser under system B för apelsiner
som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG)
nr 2102/2001 och för vilka produkternas exportdeklaration
har godkänts efter den 21 december 2001 och före den 15
januari 2002 skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 22 december 2001.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 283, 27.10.2001, s. 3.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 17 december 2001
om ingående av ett avtal genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om
fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och
Islamiska republiken Mauretanien
(2001/926/EG)
ling om provisorisk tillämpning av det paraferade protokollet från och med den 1 augusti 2001.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 300.2 i detta,

(5)

Det bör fastställas en nyckel för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien har
fört förhandlingar i syfte att fastställa vilka ändringar
och tillägg som skall göras i avtalet om samarbete om
havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska
republiken Mauretanien (1).

(2)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades ett
nytt protokoll den 31 juli 2001.

(3)

I enlighet med det protokollet behåller gemenskapens
fiskare sina möjligheter att fiska i de vatten som lyder
under Islamiska republiken Mauretaniens suveränitet
eller jurisdiktion för perioden från och med den 1
augusti 2001 till och med den 31 juli 2006.

(4)

För att gemenskapens fartyg skall kunna fortsätta att
fiska utan avbrott är det nödvändigt att det nya protokollet börjar tillämpas så snart som möjligt. De båda
parterna har därför paraferat ett avtal genom skriftväxFiskekategori

Skaldjur med undantag av languster

Avtalet genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen
av protokollet om fastställande för perioden 1 augusti
2001−31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska
ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske
mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken
Mauretanien godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet genom skriftväxling och till protokollet är
fogade till detta beslut.

Artikel 2
De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas
mellan medlemsstaterna enligt följande nyckel:

Medlemsstat

Bruttoregisterton

Spanien

4 364

Italien

1 091

Portugal
(1) EGT L 334, 23.12.1996, s. 20.

Artikel 1

545

Antal fartyg som kan
användas:
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Medlemsstat
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Bruttoregisterton

Svart kummel

Spanien

8 500

Andra demersala arter än svart kummel – andra
redskap än trål

Spanien

1 300

Portugal

2 000

Demersala arter — trål

Spanien

4 000

Bläckfisk

Spanien

Antal fartyg som kan
användas:

50

Italien

5

Languster

Portugal

200

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

18

Frankrike

18

Tonfiskfiskefartyg för spöfiske med fasta linor

Spanien

20

Fartyg för fiske med flytlinor

Portugal

3

Frankrike

8

Plagiskt fiske

15

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs genom
protokollet, får kommissionen beakta de licensansökningar som inkommer från alla övriga medlemsstater.
Artikel 3
Rådets ordförande befullmäktigas att utse de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande
verkan underteckna avtalet genom skriftväxling.
Utfärdat i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande
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AVTAL
genom skriftväxling om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande för
perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som
föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och islamiska
Republiken Mauretanien
A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen
Med hänvisning till det protokoll, som paraferades i Bryssel den 31 juli 2001, om fastställande för perioden
1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet
om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska Republiken Mauretanien, kan
jag meddela att Europeiska gemenskapen är beredd att provisoriskt tillämpa detta protokoll från och med
den 1 augusti 2001 i avvaktan på att protokollet träder i kraft, under förutsättning att Islamiska republiken
Mauretanien är beredd att göra detsamma.
Detta gäller under förutsättning att, i enlighet med artikel 3 i protokollet, den fösta årliga delutbetalningen
av den ekonomiska ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet sker senast den 31 december 2001.
Gemenskapen kommer emellertid i möjligaste mån att försöka förkorta denna tidsfrist.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av denna skrivelse om en sådan provisorisk tillämpning
och meddela om Ni godtar dess innehåll.
Med utmärkt högaktning
För Europeiska unionens råd
B. Skrivelse från Islamiska republiken Mauretanien
Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:
”Med hänvisning till det protokoll, som paraferades i Bryssel den 31 juli 2001, om fastställande för
perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som
föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska Republiken Mauretanien, kan jag meddela att Europeiska gemenskapen är beredd att provisoriskt tillämpa
detta protokoll från och med den 1 augusti 2001 i avvaktan på att protokollet träder i kraft, under
förutsättning att Islamiska republiken Mauretanien är beredd att göra detsamma.
Detta gäller under förutsättning att, i enlighet med artikel 3 i protokollet, den första årliga delutbetalningen av den ekonomiska ersättning som fastställs i artikel 2 i protokollet sker senast den 31
december 2001. Gemenskapen kommer emellertid i möjligaste mån att försöka förkorta denna tidsfrist.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta mottagandet av denna skrivelse om en sådan provisorisk
tillämpning och meddela om Ni godtar dess innehåll.”
Jag kan härmed bekräfta att regeringen i Islamiska republiken Mauretanien godtar innehållet i Er skrivelse
och att Er skrivelse liksom denna utgör ett avtal i enlighet med Ert förslag.
Med utmärkt högaktning
På Islamiska republiken Mauretaniens regerings vägnar

L 341/128

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

22.12.2001

PROTOKOLL
Om fastställande för perioden 1 augusti 2001–31 juli 2006 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om samarbete om havsfiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien
Artikel 1
De fiskemöjligheter som föreskrivs i artikel 5 i avtalet skall från
och med den 1 augusti 2001 och fem år framåt vara de som
fastställs i de tekniska uppgiftsbladen till detta protokoll.

Artikel 2
1.
Den totala ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i
avtalet skall för tillämpningsperioden för detta protokoll fastställas till 86 miljoner euro per år (varav 82 miljoner euro i
ekonomisk ersättning och 4 miljoner euro till det ekonomiska
stöd som avses i artikel 5 i detta protokoll).
2.
Mauretaniens regering har exklusiv behörighet att
bestämma hur den totala ekonomiska ersättningen skall
användas.

Artikel 3
1.
Den totala ekonomiska ersättningen skall betalas till ett
konto i Mauretaniens centralbank som öppnats vid ett finansorgan som utsetts av Mauretanien.
2.
Den
ovan skall
2001. De
verkställas

totala ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.1
för det första året betalas senast den 31 december
årliga utbetalningarna för de följande åren skall
senast den 1 augusti varje år.

De båda parterna skall på grundval av slutsatser från den
vetenskapliga arbetsgruppen och mot bakgrund av bästa
möjliga vetenskapliga rön som finns att tillgå, under senare
hälften av 2003 samråda inom ramen för den gemensamma
kommitté som föreskrivs i artikel 10 i samarbetsavtalet för att
vid behov gemensamt anpassa möjligheterna för fiske av bläckfisk och villkoren för dessa. Beslut om eventuell översyn skall
fattas senast den 31 december 2003.
De båda parterna skall förbinda sig att besluta om den vetenskapliga gruppens sammansättning före den 31 december
2001. De skall också snarast möjligt planera ett möte för den
gemensamma kommittén för att fastställa vilka åtgärder som
krävs vid en översyn och även en exakt tidsplan.

Artikel 5
Följande åtgärder skall finansieras med hjälp av det ekonomiska
stöd som avses i artikel 2.1, enligt fördelningen nedan:
a) Stöd till forskning i syfte att förbättra kunskapen om fiskeresurserna, övervakningen av hur fiskeresurserna utvecklas i
Mauretaniens fiskezon, verksamheten vid CNROP och
hygienförhållanden inom fisket – 800 000 euro per år.
b) Stöd till övervakning av fisket i syfte att finansiera kostnaderna för verksamheten vid DSPCM och eventuellt för ny
övervakningsutrustning – 1,5 miljoner euro per år.
c) Institutionellt stöd till sjöfartsutbildning, i syfte att utveckla
och stärka de mänskliga resurserna – 300 000 euro per år.
d) Institutionellt stöd till utveckling av fiskestatistik – 50 000
euro per år.

Artikel 4
Tillståndet för resurserna skall på grundval av tillgängliga
vetenskapliga uppgifter regelbundet granskas inom ramen för
den gemensamma kommittén.

e) Institutionellt stöd till sjöräddning – 50 000 euro per år.
f) Institutionellt stöd till förvaltningen av fiskelicenser –
50 000 euro per år.
g) Stöd till förvaltningen av sjömän – 50 000 euro per år.

Med hänsyn till fiskeresursernas tillstånd får de fiskemöjligheter
som anges i artikel 1 från och med den 1 januari 2004
anpassas efter överenskommelse mellan parterna. I så fall skall
den totala ekonomiska ersättning som avses i artikel 2 i detta
protokoll anpassas proportionellt i samförstånd.
Under giltighetstiden för detta protokoll skall kommissionen
och de mauretanska myndigheterna vidta alla lämpliga åtgärder
i syfte att bedöma beståndet av bläckfisk i den mauretanska
fiskezonen. För detta ändamål skall det inrättas en gemensam
vetenskaplig arbetsgrupp som under ledning av CNROP skall
sammanträda regelbundet, minst en gång per år. Gruppen skall
bestå av forskare som utsetts gemensamt av de båda parterna.

h) Kostnader för organisation av och deltagande i seminarier
och internationella möten – 400 000 euro per år.
i) Stöd till utveckling av småskaligt fiske – 800 000 euro per
år.
Dessa åtgärder och de årliga belopp som fördelas på dem skall
fastställas av ministeriet, som informerar kommissionen om
detta. De årliga beloppen skall betalas till ett konto i Mauretaniens centralbank som öppnats vid ett finansorgan utsett av
Mauretanien, det första året senast den 31 december 2001 och
de följande åren på årsdagen för protokollets ingående.
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Artikel 6

Artikel 9

Ministeriet skall, senast tre månader efter årsdagen av det
datum då detta protokoll börjar tillämpas, överlämna en årlig
rapport till delegationen om genomförandet av åtgärderna, om
de resultat som uppnåtts samt om eventuella svårigheter.

Gemenskapens fartygsägare har äganderätten till samtliga de
fångster som deras fartyg har beviljats och beslutar fritt om
försäljningen av dem. De båda parterna skall dock ålägga sina
respektive aktörer som berörs av försäljningen av fiskeprodukter att ständigt samråda så att all konkurrens som kan
destabilisera marknaden undviks. Fartygsägarna skall sträva
efter att använda den hamnservice och de övriga tjänster som
erbjuds av Mauretanien.

Kommissionen förbehåller sig rätten att av de behöriga nationella myndigheterna begära alla typer av kompletterande
uppgifter om resultaten samt att, vid behov, ytterligare granska
de berörda betalningarna mot bakgrund av det faktiska genomförandet av åtgärderna efter samråd med de mauretanska
myndigheterna inom ramen för den gemensamma kommitté
som avses i artikel 10 i samarbetsavtalet.
Artikel 7
Om gemenskapen underlåter att verkställa de betalningar som
föreskrivs i artikel 2 i detta protokoll förbehåller sig Mauretanien rätten att avbryta tillämpningen av samarbetsavtalet.

Artikel 10
Gemenskapens fartygsägare skall fritt kunna välja företrädare
för sina fartyg förutsatt att företrädarna är av mauretansk nationalitet.
Företrädarnas namn och adress skall ovillkorligen meddelas
ministeriet.

Artikel 8

Artikel 11

De båda parterna skall uppmuntra till samarbete inom fiskesektorn. De skall främja integrationen av den privata sektorns
intressen genom inrättande av gemensamma företag och andra
former av partnerskap för utnyttjande av fiskeresurserna och
för beredning och försäljning av fiskeprodukter.

Detta protokoll med bilagor träder i kraft den dag då parterna
underrättar varandra om att de förfaranden som är nödvändiga
för detta ändamål har slutförts.
De skall tillämpas från och med den 1 augusti 2001.
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 1
FISKEKATEGORI: FISKEFARTYG AVSEDDA FÖR SKALDJURSFISKE UTOM LANGUSTER

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om latitud 19° 21 N utanför den zon som avgränsas av följande punkter:
20° 46,3 N

17° 03 V

20° 40 N

17° 07,5 V

20° 05 N

17° 07,5 V

19° 35,5 N

19° 47 V

19° 28 N

16° 45 V

19° 21 N

16° 45 V

1.2 Söder om latitud 19° 21 N väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: Bottentrål för räkfiske
Dubblering av trålsäcken är förbjuden.
Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 50 mm.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: två månader – september och oktober
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: 20 % fisk och 15 % bläckfisk.

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:

Tillåtet tonnage (BRT)
per år
Avgifter i euro per BRT
och år

7.

Anmärkningar: -/-

1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

355

358

361

364

367
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 2
FISKEKATEGORI: FISKE EFTER SVART KUMMEL MED TRÅLARE (1) OCH FARTYG SOM BEDRIVER FISKE MED
BOTTENLINOR

1.

Fiskezon

1.1 Norr om latitud 19° 15,6 N väster om den linje som binder samman följande punkter:
20° 46,3 N

17° 03 V

20° 36 N

17° 11 V

20° 36 N

17° 36 V

20° 03 N

17° 36 V

19° 45,7 N

17° 03 V

19° 29 N

16° 51,5 V

19° 15,6 N

16° 51,6 V

19° 15,6 N

16° 49,6 V

1.2 Söder om latitud 19° 15,6 N till latitud 17° 50 N väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.
1.3 Söder om latitud 17° 50 N väster om en linje 12 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtna redskap:
— Djupgående långrev
— Bottentrål för kummel
Dubblering av trålsäcken är förbjuden.
Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 70 mm för trålen.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: september–oktober
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: 25 % fisk för trålare och 50 % fisk för fartyg som bedriver fiske med bottenlinor, 0 %
bläckfisk och 0 % skaldjur

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:

Tillåtet tonnage (BRT)
per år
Avgifter i euro per BRT
och år

7.

1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

154

159

163

167

172

Anmärkningar:
(1) Denna kategori omfattar inte någon form av trålare.
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 3
FISKEKATEGORI: FARTYG FÖR FISKE EFTER ANDRA DEMERSALA ARTER ÄN SVART KUMMEL MED ANDRA
REDSKAP ÄN TRÅL

1.

Fiskeområde

1.1 Norr om latitud 19° 48,5 N 3 sjömil från baslinjen Kap Blanc–Kap Timiris.
1.2 Söder om latitud 19° 48,5 N fram till latitud 19° 21 väster om longitud 16° 45 V.
1.3 Söder om latitud 19° 21 N 3 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtna redskap: (1)
— Långrev
— Fast bottengarn med högst 7 m nätdjup och 100 m längd. Garn som tillverkats av monofilgarn i
polyamid är tillåtna.
— Handlina
— Instängningsredskap
— Not för fiske efter bete

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 120 mm för näten.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: Två månader – september och oktober
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: 0 % bläckfisk och 0 % skaldjur

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:
1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

Avgifter i euro per BRT
och år

174

178

182

186

190

Avgifter i euro per BRT
och år

259

263

267

271

275

Tillåtet tonnage (BRT)
per år

7.

Anmärkningar:
(1) Det fiskeredskap som används skall anmälas vid ansökan om licens.
Nät tillverkade i monofilgarn i polyamid är tillåtna förutsatt att de inte är förbjudna i gemenskapslagstiftningen
eller i en medlemsstats lagstiftning.
Not skall endast användas för fiske efter bete som skall användas för fiske med handlina eller instängningsredskap.
Högst 7 fartyg på vardera högst 80 BRT tillåts använda instängningsredskap.
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 4
FISKEKATEGORI: FISKTRÅLARE MED FRYSANLÄGGNING FÖR FISKE EFTER BOTTENLEVANDE ARTER

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om latitud 19° 15,6 N väster om den linje som binder samman följande punkter:
20° 46,3 N

17° 03 V

20° 36 N

17° 11 V

20°36 N

17° 36 V

20° 03 N

17° 36 V

19° 45,7 N

17° 03 V

19 29 N

16° 51,5 V

19° 15,6 N

16° 51,5 V

19° 15,6 N

16° 49,6 V

1.2 Söder om latitud 19° 15,6 N till latitud 17° 50 N väster om en linje 18 sjömil från lågvattenlinjen.
1.3 Söder om latitud 17° 50 N väster om en linje 12 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: trål
Dubblering av trålsäcken är förbjuden.
Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 70 mm.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: två månader – september och oktober.
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: 10 % varav högst 5 % räkor, 5 % tioarmad bläckfisk och sepiabläckfisk (0 % åttaarmad
bläckfisk)

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:

Tillåtet tonnage (BRT)
per år
Avgifter i euro per BRT
och år

7.

Anmärkningar: -/-

1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

203

207

211

215

219
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 5
FISKEKATEGORI: BLÄCKFISK

1.

F i s k e z o n : Identisk med den som fastställs i den mauretanska lagstiftningen för de nationella fartygen
Norr om latitud 19° 15,6 N utanför den zon som avgränsas av följande punkter:
20° 46,3 N

17° 03 V

20° 40 N

17° 07,5 V

19° 57 N

17° 07,5 V

19° 28,2 N

16° 48 V

19° 18,5 N

16° 48 V

19° 18,5 N

16° 40,5 V

19° 15,6 N

16° 38 V

Söder om latitud 19° 15,6 N till latitud 17° 50 N väster om en linje 9 sjömil från lågvattenlinjen.
Söder om latitud 17° 50 N väster om en linje 6 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: bottentrål
Dubblering av trålsäcken är förbjuden.
Dubblering av de garn som trålsäcken består av är förbjuden.

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 70 mm.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: Två månader – september och oktober
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: -/-

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:
1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

16 500

16 500

16 500

16 500

16 500

Antal fartyg

55

55

55

55

55

Avgifter i euro per BRT
och år

447

450

453

456

459

Tillåtet tonnage (BRT)
per år (1)

7.

Anmärkningar:
(1) Tillåtet tonnage (BRT) får variera med högst 2 %.
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 6
FISKEKATEGORI: LANGUSTER

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om 19° 21 N: 20 sjömil från baslinjen Kap Blanc–Kap Timiris.
1.2 Söder om 19° 21 N: 15 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: burar

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: -/-

4.

Biologisk återhämtningsperiod: två månader – september och oktober.
De båda parterna kan i samförstånd inom ramen för den gemensamma kommittén besluta att anpassa,
öka eller minska denna biologiska återhämtningsperiod.

5.

Bifångster: 0 %

6.

Tillåtet tonnage/Avgifter:

7.

1.8.2001–
31.7.2002

1.8.2002–
31.7.2003

1.8.2003–
31.7.2004

1.8.2004–
31.7.2005

1.8.2005–
31.7.2006

Tillåtet tonnage (BRT)
per år

200

200

200

200

200

Avgifter i euro per BRT
och år

315

321

327

333

339

Anmärkningar: -/-
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 7
FISKEKATEGORI: NOTFARTYG FÖR TONFISKFISKE MED FRYSANLÄGGNING

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om 19° 21 N: 30 sjömil från baslinjen Kap Blanc–Kap Timiris.
1.2 Söder om 19° 21N: 30 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: - not

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: Enligt normer som rekommenderas av ICCAT.

4.

Biologisk återhämtningsperiod: -/-

5.

Bifångster: 0 %

6.

Antal fartyg/Avgifter:

Antal fartyg med tillstånd att fiska
Avgifter i euro
fartyg och år

7.

Anmärkningar: -/-

per

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

36

36

36

36

36

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 8
FISKEKATEGORI: TONFISKFISKEFARTYG SOM BEDRIVER SPÖFISKE MED FASTA LINOR OCH FARTYG FÖR FISKE
MED FLYTLINOR

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om 19° 21 N: 15 sjömil från baslinjen Kap Blanc–Kap Timiris.
1.2 Söder om 19° 21 N: 12 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtna redskap: Spö och flytrev

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: -/-

4.

Biologisk återhämtningsperiod: -/-

5.

Bifångster: 0 %

6.

Antal fartyg/Avgifter:
1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

31

31

31

31

31

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Antal fartyg med tillstånd att fiska
Avgifter i euro
fartyg och år

7.

per

Anmärkningar:
Fiske med levande bete.

7.1 Fiskezon där det är tillåtet att fiska med levande bete:
Norr om latitud 19° 48,5 N 3 sjömil från baslinjen Kap Blanc–Kap Timiris.
Söder om latitud 19° 48,5 N och fram till latitud 19° 21 väster om longitud 16° 45 V.
Söder om latitud 19° 21 N 3 sjömil från lågvattenlinjen.
7.2 Minsta tillåtna maskstorlek för fiske med levande bete: 8 mm.
7.3 Med hänsyn till rekommendationer från ICCAT och FAO i frågan är fiske efter arterna brugd (Cetorhinus maximus),
vithaj (Carcharodon carcharias), oxhaj (Carcharias taurus) och gråhaj (Galeorhinus galeus) förbjudet.
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TEKNISKT UPPGIFTSBLAD NR 9
FISKEKATEGORI: TRÅLARE MED FRYSANLÄGGNING FÖR PELAGISKT FISKE

1.

Fiskezon:

1.1 Norr om latitud 19° 21 N, utanför den zon som avgränsas av följande punkter:
20° 46,3 N

17° 03 V

20° 36 N

17° 11 V

20° 36 N

17° 24,1 V

19° 57 N

17° 24,1 V

19° 45,7 N

17° 03 V

19° 29 N

16° 51,5 V

19° 21 N

16° 45 V

1.2 Söder om latitud 19° 21 N fram till latitud 17° 50 N 13 sjömil från lågvattenlinjen.
1.3 Söder om latitud 17° 50 N fram till latitud 16° 04 N 12 sjömil från lågvattenlinjen.
2.

Tillåtet redskap: pelagisk trål

3.

Minsta tillåtna maskstorlek: 40 mm

4.

Biologisk återhämtningsperiod: -/-

5.

Bifångster: 3 % fisk, 0 % bläckfisk och 0 % skaldjur.

6.

Tillåtet tonnage/Antal fartyg/Avgifter:

7.

1.8.200131.7.2002

1.8.200231.7.2003

1.8.200331.7.2004

1.8.200431.7.2005

1.8.200531.7.2006

Antal fartyg med tillstånd att fiska samtidigt

15

15

15

15

15

Avgifter i euro per BT
och år

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Anmärkningar:
Fartygen delas in i följande tre kategorier:
— Kategori 1: bruttotonnage på högst 3 000 BT tak: 12 500 ton/år/fartyg
— Kategori 2: bruttotonnage på över 3 000 BT men högst 5 000 BT tak: 17 500 ton/år/fartyg
— Kategori 3: bruttotonnage på mer än 5 000 BT men högst 9 500 BT tak: 22 500 ton/år/fartyg
Under det första året av tillämpningstiden för detta protokoll skall de båda parterna undersöka möjligheten låta detta
fiskeavtal även omfatta de fartyg med ett bruttotonnage på mer än 9 500 BT som redan fiskat i Mauretaniens
exklusiva ekonomiska zon före den 31 juli 2001.
Beslutet skall fattas på grundval av fiskebeståndens tillstånd och hur rationellt de utnyttjas, på grundval av fartygens
tekniska egenskaper och deras tidigare verksamhet i Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon och med hänsyn till de
fördelar det innebär för Mauretanien att låta dessa fartyg komma in i zonen.
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BILAGA I
VILLKOR FÖR ATT GEMENSKAPSFARTYG SKALL FÅ BEDRIVA FISKE I MAURETANIENS FISKEZON

KAPITEL I
DOKUMENTATION SOM KRÄVS FÖR LICENSANSÖKAN
1.

Vid den första licensansökan för ett fartyg skall kommissionen för varje fartyg som ansöker om licens lämna in en
ifylld blankett för ansökan om fiskelicens enligt förlagan i tillägg 1 i denna bilaga till ministeriet. Uppgifterna om
fartygets namn, tonnage i BRT, externt registreringsnummer, radioanropssignal, motorstyrka, största längd och
hemmahamn skall stämma överens med uppgifterna i gemenskapens register över fiskefartyg.

2.

Vid sin första ansökan om licens skall fartygsägaren dessutom bifoga
— en kopia av det mätbrev där fartygets tonnage i BRT fastställs, attesterad av medlemsstaten,
— ett nytaget, bestyrkt färgfotografi av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan. Detta fotografi skall mäta
minst 15 × 10 cm.

3.

Vid ändring av ett fartygs tonnage är ägaren till berörda fartyget skyldig att lämna in en kopia som attesterats av
medlemsstaten av det nya mätbrevet samt de dokument som motiverar denna ändring, bland annat en kopia av den
ansökan som fartygsägaren lämnade in till de behöriga myndigheterna, myndigheternas godkännande och en närmare
beskrivning av de ändringar som gjorts.
På samma sätt skall ett nytt fotografi lämnas in om fartygets struktur eller yttre förändras.

4.

Ansökningar om fiskelicenser skall endast lämnas in för de fartyg för vilka de dokument som krävs i enlighet med
punkterna 1–3 lämnats in.

5.

Parterna skall förbinda sig att, inom ramen för den gemensamma kommittén, senast i slutet av 2003 ersätta alla i
detta protokoll förekommande hänvisningar till BRT med BT och i enlighet med detta anpassa alla bestämmelser som
berörs. Bytet av dessa beteckningar skall föregås av lämpligt tekniskt samråd mellan parterna.

KAPITEL II
BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM, UTFÄRDANDE AV OCH GILTIGHETSTID FÖR LICENSER

1.

Fartyg som är berättigade att fiska

1.1 Alla fartyg som önskar bedriva fiske inom ramen för avtalet måste vara berättigade att fiska i Mauretaniens fiskezon.
1.2 För att ett fartyg skall vara berättigat till detta får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara förbjudna
att fiska i Mauretanien. Deras mellanhavanden med Mauretaniens administration skall vara ordnade i den bemärkelse
att de skall ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Mauretanien inom
ramen för fiskeavtal som slutits med gemenskapen.

2.

Ansökan om licenser

2.1 När det gäller licenser för trålare med frysanläggning för pelagiskt fiske skall kommissionen lämna in ansökningarna
till ministeriet minst åtta dagar innan fisket börjar tillsammans med handlingar som styrker uppgifterna om fartygets
tekniska egenskaper. För alla andra slags licenser skall kommissionen varje kvartal till ministeriet överlämna
förteckningar över de fartyg som ansöker om att få fiska inom de gränser som fastställts per fiskekategori i de
tekniska uppgiftsbladen till protokollet, minst 30 dagar innan giltighetsperioden börjar för de begärda licenserna. Till
dessa förteckningar skall fogas bevis på erlagd betalning. Licensansökningar som inte kommit in inom nämnda
tidsfrist kommer inte att behandlas.
2.2 I dessa förteckningar skall per fiskekategori tydligt anges tonnage, antal fartyg och, för varje fartyg, viktigaste
kännetecken, inklusive fiskeredskap, beloppet för avgifter, och kostnader för de vetenskapliga observationer som skall
betalas för den berörda perioden och antalet mauretanska sjömän.
En tilläggsförteckning skall göras över de ändringar som skett angående fartygen, antingen sedan blanketten ”ansökan
om fiskelicens” lämnades in eller sedan den senaste licensansökan gjordes för dessa fartyg. Varje ändring som rör
uppgifter som kommer från gemenskapens fiskefartygsregister får endast göras efter det att det registret har
uppdaterats.
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2.3 Därutöver skall en datafil med alla uppgifter som krävs för att upprätta fiskelicenser, däri inbegripet eventuella
ändringar av uppgifterna om fartygen, bifogas licensansökan i ett format som är kompatibelt med det system som
ministeriet använder.
2.4 Licensansökningar får endast göras för fartyg som är berättigade att fiska och som har fullgjort de formaliteter som
föreskrivs i punkterna 2.1−2.3 ovan.
2.5 För att underlätta kontrollerna av in- och utträde kan de fartyg som har fiskelicenser i något av länderna i
underregionen i licensansökan ange land, art(er) och giltighetstid för sina licenser.
3.

Utfärdande av licenser

3.1 Ministeriet skall utfärda fartygens licenser efter det att betalning för dem mottagits i enlighet med kapitel IV nedan,
minst tio dagar innan licenserna börjar gälla. Denna tidsfrist skall vara fem dagar när det gäller fartyg för pelagiskt
fiske. Licenserna kan erhållas från ministeriets avdelningar i Nouadhibou eller i Nouakchott.
3.2 Licenserna skall upprättas i enlighet med de upplysningar som anges i de tekniska uppgiftsbladen till protokollet. De
skall bland annat ange giltighetstid, fartygets tekniska egenskaper, antalet mauretanska sjömän och referenser till
betalning av avgifterna.
3.3 Fiskelicenserna får endast utfärdas för fartyg som har fullgjort alla administrativa formaliteter som krävs för
utfärdande av licenser.
3.4 De licensansökningar som inte har beviljats av Mauretanien skall anmälas till delegationen. I förekommande fall skall
ministeriet lämna tillgodohavande för de eventuella inbetalningar som gjorts för dessa ansökningar efter avdrag för
eventuella innestående böter.
4.

Giltighet och användning av licenserna

4.1 En licens skall endast vara giltig för den period som täcks av den inbetalda avgiften, och endast för den fiskezon, de
fiskeredskap och den fiskekategori som anges i nämnda licens.
Licenserna skall utfärdas för 3, 6 eller 12 månader. De skall kunna förnyas.
När det gäller trålare för pelagiskt fiske får licenserna utfärdas månadsvis.
För att fastställa licensernas giltighet skall följande årsperioder användas:
Första perioden: 1 augusti 2001−31 december 2001
Andra perioden: 1 januari 2002−31 december 2002
Tredje perioden: 1 januari 2003−31 december 2003
Fjärde perioden: 1 januari 2004−31 december 2004
Femte perioden: 1 januari 2005−31 december 2005
Sjätte perioden: 1 januari 2006−31 juli 2006
En licens får inte gälla under en årsperiod och upphöra att gälla under följande årsperiod.
4.2 Licensen skall utfärdas för ett visst fartyg och får inte överlåtas. I fall av force majeure som vederbörligen konstaterats
av de behöriga myndigheterna i flaggstaten skall emellertid licensen för ett fartyg, på begäran av kommissionen, så
snart som möjligt ersättas med en licens för ett annat fartyg som tillhör samma fiskekategori utan att det tillåtna
tonnaget överskrids.
4.3 Den licens som ersätts skall återlämnas till ministeriet som utfärdar den nya licensen.
4.4 De justeringar av utbetalda belopp som visar sig vara nödvändiga i händelse av att en licens återlämnas före den
första dagen av licensens giltighetsperiod och i händelse av att en licens överlåts, skall göras innan ersättningslicensen
utfärdas.
4.5 Licensen skall alltid förvaras ombord på fartyget och visas upp vid alla kontroller för de myndigheter som
bemyndigats att utföra dem.
KAPITEL III
AVGIFTER
1.

Avgifterna skall beräknas för varje fartyg på grundval av de årliga avgifter som fastställs i de tekniska uppgiftsbladen i
protokollet. För kvartals- eller halvårslicenser skall avgifterna beräknas tidsproportionellt och ökas med 3 % respektive
2 %.

2.

De skall betalas kvartalsvis, med undantag för kortare perioder som fastställts enligt detta avtal eller till följd av dess
tillämpning för vilka avgifter skall betalas i förhållande till licensens faktiska giltighetstid.
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Ett kvartal motsvarar en tremånadersperiod som börjar antingen den 1 oktober, den 1 januari, den 1 april eller den 1
juli, med undantag för protokollets första period som börjar den 1 augusti 2001.

KAPITEL IV
BETALNINGSSÄTT
1.

Betalningarna skall göras i euro enligt följande:
a) Avgifter
— genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton till förmån för Mauretaniens statskassa
b) Kostnader för vetenskapliga observationer
— genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton, till förmån för ministeriet.
c) Böter
— genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks utlandskonton till förmån för Mauretaniens statskassa

2.

De belopp som avses i punkt 1 ovan skall anses som faktiskt mottagna om statskassan eller ministeriet, på grundval
av meddelanden från Mauretaniens centralbank, bekräftar detta.

KAPITEL V
MEDDELANDE AV FÅNGSTUPPGIFTER
1.

Fiskeresans längd för ett gemenskapsfartyg definieras enligt följande:
— antingen som den tid som förflyter mellan inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezon, eller
— som den tid som förflyter mellan inträde i Mauretaniens fiskezon och en omlastning, eller
— som den tid som förflyter mellan inträde i Mauretaniens fiskezon och en landning i Mauretanien.

2.

Fiskeloggbok

2.1 Fartygens befälhavare är skyldiga att föra in all specificerad verksamhet i loggboken varav en förlaga återfinns i tillägg
2 till denna bilaga. Den skall fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare. För de fartyg som fiskar efter
långvandrande arter skall bestämmelserna i kapitel XIV i denna bilaga tillämpas.
2.2 En fiskeloggbok som saknar upplysningar eller innehåller felaktiga upplysningar skall anses som om den inte har
förts.
2.3 I slutet av varje fiskeresa skall fartygets befälhavare överlämna fiskeloggboken i original direkt till övervakningen.
Fartygsägaren skall översända en kopia av fiskeloggboken till delegationen.
2.4 Om någon av bestämmelserna i punkterna 2.1−2.3 ovan inte följs medför detta, utan att det påverkar tillämpningen
av påföljder enligt mauretansk lagstiftning, att fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren har uppfyllt
sina förpliktelser.

3.

Bilaga till fiskeloggbok

3.1 Fartygens befälhavare skall fylla i fiskeloggbokens bilaga varav en förlaga återfinns i tillägg 3 till denna bilaga. Den
skall tydligt fyllas i vid landning eller omlastning, och undertecknas av fartygets befälhavare.
3.2 När en landning avslutas skall fartygsägaren med post översända bilagan till fiskeloggboken i original till övervakningen inom 30 dagar.
3.3 När en godkänd omlastning avslutas skall fartygsägaren omedelbart överlämna fiskeloggbokens bilaga i original till
övervakningen.
3.4 Om bestämmelserna i punkterna 3.1−3.3 ovan inte följs skall fiskelicensen automatiskt dras in till dess att
fartygsägaren har uppfyllt sina förpliktelser.
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Kvartalsmässiga fångstdeklarationer

4.1 Kommissionen skall före utgången av den tredje månaden i varje kvartal meddela ministeriet hur stora kvantiteter
gemenskapsfartygen fångat under föregående kvartal.
4.2 Uppgifterna skall delas upp per månad och per fisketyp för alla fartyg och för alla arter.

5.

Uppgifternas trovärdighet
De uppgifter som lämnas i de handlingar som avses i punkterna 1–4 ovan måste stämma överens med det faktiska
fisket för att kunna utgöra en av grunderna för övervakningen av fiskeresursernas utveckling.

KAPITEL VI
BIFÅNGSTER
1.

De procentsatser för bifångster som anges i de tekniska uppgiftsbladen i protokollet skall, oavsett när under fisket de
fastställs, fastställas i förhållande till fångstens totala vikt i enlighet med lagstiftningen i Mauretanien.

2.

Om de tillåtna procentsatserna för bifångsterna överskrids skall detta bestraffas i enlighet med mauretansk lagstiftning
och kan leda till slutgiltigt förbud för all fiskeverksamhet i Mauretanien för lagöverträdarna, både för befälhavarna
och för fartygen.

3.

Det är förbjudet att hålla languster ombord på andra fartyg än på fartyg för fiske efter languster med burar och skall
bestraffas enligt mauretansk lagstiftning.

KAPITEL VII
LANDNINGAR I MAURETANIEN
Fartygen är inte skyldiga att landa fiskeriprodukter med undantag av de obligatoriska landningarna enligt nedan:
Följande landningar är obligatoriska inom ramen för kategori 4, trålare för demersalt fiske:
Protokollets första år: 8 landningar
Protokollets andra år: 11 landningar
Protokollets tredje år: 14 landningar
Protokollets fjärde år: 17 landningar
Protokollets femte år: 20 landningar

Allmänna villkor och finansiella incitament
1.

Landningarna skall ske i den mauretanska hamnen Nouadhibou. Det är den fartygsägare som genomför landningen
som skall välja datum för denna. Han skall via fax meddela de mauretanska hamnmyndigheterna datum för
landningen 72 timmar innan planerad ankomst till hamnen och ange en uppskattning av den totala mängd som skall
landas. Hamnmyndigheterna skall inom 24 timmar via fax till skeppsklareraren eller till fartygsägaren bekräfta att
landningen kommer att äga rum inom 24 timmar efter ankomsten till hamnen. Om hamnmyndigheterna inte lämnar
begärd bekräftelse inom föreskriven tid skall skyldigheten att landa fångst anses som fullgjord för fartyget i fråga.

2.

Landningen skall inte pågå längre än 24 timmar efter fartygets ankomst till hamnen. Om denna tidsfrist inte iakttas
har fartyget rätt att lämna hamnen och skyldigheten att landa fångst skall anses som fullgjord för detta fartyg. Ett
intyg motsvarande det som föreskrivs i punkt 3 skall överlämnas till befälhavaren.

3.

När landningen avslutats skall de behöriga hamnmyndigheterna överlämna ett intyg på landningen till befälhavaren.

4.

Om det antal landningar som föreskrivs i detta protokoll inte uppnåtts i slutet av det tredje kvartalet under ett år,
skall kommissionen vid ansökan om licenser för det fjärde kvartalet till ministeriet överlämna en förteckning över de
fartyg som skall landa fångst under det kvartalet.

5.

Om ett fartyg som är upptaget på den förteckning som avses i punkt 4 inte har möjlighet att landa fångst kan
fartyget antingen skjuta upp landningen till nästa fiskeresa eller ersättas med ett annat fartyg som bedriver fiske av
samma kategori. Sådan information skall omedelbart lämnas till kommissionen som utan dröjsmål skall meddela
ministeriet.
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6.

Om ett fartyg inte iakttar punkten för utträde och inte har fullgjort sin skyldighet att landa fångst skall detta bestraffas
enligt bestämmelserna i kapitel I i bilaga II till detta protokoll.

7.

Fiskare skall omfattas av ett system för fritt transiteringsförfarande med ”sjöfartsbok”.

8.

De gemenskapsfartyg som landar fångst i Nouadhibou skall ha rätt till nedsättning av licensavgiften under den period
som landningen pågår. Procentsatsen för nedsättningen skall vara 25 % av kostnaden för gällande licens.

9.

Tillämpningsföreskrifter: Kopior på eller intyg på landningen rörande den verksamhet som ett fartyg bedrivit skall
lämnas in till delegationen. När detta fartyg ansöker om en ny licens skall delegationen skicka in kopior på intygen
tillsammans med en ansökan om nedsättning av avgiften till ministeriet. Om ministeriet inte meddelar något annat
skall nedsättningen tillämpas automatiskt på beloppet på avgiften för den nya licensen.
Innan utgången av första halvåret av tillämpningen för detta protokoll skall ministeriet meddela delegationen följande
uppgifter:
— Allmänna villkor för landning, inbegripet hamnavgifter.
— Anläggningar som godkänts enligt tillämplig gemenskapslagstiftning på området.
— Tullager.
— Maximal storlek samt det antal fartyg som kan få tillträde till hamnen.
— Villkor och kapacitet för att lagra frysta (-22oC), kylda och färska produkter.
— Transportmedel och frekvens för transport av fiskeriprodukterna till marknader utanför EU.
— Villkor och genomsnittspriser för förnödenheter (drivmedel, livsmedel etc. …).
— Radioanropssignal, telefon-, fax- och telexnummer liksom hamnmyndigheternas öppettider.
— All annan information som kan underlätta landningen.

SKATTEMÄSSIGA OCH EKONOMISKA VILLKOR
Gemenskapsfartyg som landar fångst i Nouadhibou är befriade från alla former av skatter eller skatteliknande avgifter
utöver de hamnavgifter som tillämpas för mauretanska fartyg enligt samma villkor.
Fiskeriprodukter omfattas av en ekonomisk tullordning enligt gällande mauretansk lagstiftning. Följaktligen skall de vara
befriade från tullförfarande och tullavgifter eller tulliknande avgifter när de anländer till den mauretanska hamnen eller vid
export och anses som varor i ”tillfällig transitering” (tillfälligt upplag).
Det är fartygsägaren som beslutar om destinationen för fartygets produktion. Denna kan beredas, lagras enligt tullförfarande, säljas i Mauretanien eller exporteras (i utländsk valuta).
För försäljning i Mauretanien med sikte på den mauretanska marknaden gäller samma avgifter och beskattning som de
som tillämpas på mauretanska fiskeriprodukter.
Vinsten får exporteras utan ytterligare avgifter (befriade från tullavgifter och tulliknande skatter).
Utöver de fartyg som är skyldiga att landa sin fångst enligt detta protokoll skall de fartyg som på frivillig basis landar sin
fångst i Mauretanien behandlas förmånligt.

KAPITEL VIII
PÅMÖNSTRING AV MAURETANSKA BESÄTTNINGSMÄN
1.

Alla gemenskapsfartyg är skyldiga att under den effektiva fiskeperioden påmönstra mauretanska sjömän, inklusive
befäl, befälspraktikanter och vetenskapliga observatörer till ett antal av minst

1.1 — fyra besättningsmän för fartyg med ett tonnage under 200 BRT,
— fem besättningsmän för fartyg med ett tonnage på minst 200 BRT men under 250 BRT,
— sex besättningsmän för fartyg med ett tonnage på minst 250 BRT men under 300 BRT,
— sju besättningsmän för fartyg med ett tonnage på minst 300 BRT men under 350 BRT,
— för fartyg med ett tonnage på minst 350 BRT, ett antal som motsvarar 35 % av besättningen men minst sju.
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1.2 Fartygsägarna skall bemöda sig om att mönstra på ytterligare mauretanska besättningsmän.
1.3 Fartygsägarna får fritt välja de mauretanska sjömän, befäl och befälspraktikanter som skall påmönstras på deras
fartyg.
2.

Besättningsmännens anställningskontrakt skall slutas i Mauretanien mellan fartygsägarna eller deras företrädare och
besättningsmännen. I dessa kontrakt skall anges vilka socialförsäkringsregler som skall gälla för de berörda och som
bland annat skall täcka livförsäkring och olycksfalls- och sjukdomsförsäkring.

3.

Ersättningsvillkoren får inte vara lägre än de som tillämpas för besättningar på mauretanska fartyg. För att undvika
diskriminering skall den överenskomna ersättningen utbetalas enligt bestämmelserna i anställningskontraktet.

4.

Gemenskapens fartygsägare skall garantera de mauretanska sjömännen, befälen och befälspraktikanterna samma
mönstringsvillkor och motsvarande arbetsuppgifter som de som ges andra sjömän, befäl respektive befälspraktikanter.

5.

Besättningsmannen skall anmäla sig till fartygets befälhavare dagen innan det datum som föreslagits för mönstring.
Om besättningsmannen inte infunnit sig vid den tidpunkt som angetts för mönstring, får fartyget lämna den
mauretanska hamnen försett med ett intyg utfärdat av övervakningen om att besättningsmannen inte infunnit sig.
Fartygsägaren skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att hans fartyg påmönstrar det antal besättningsmän som
krävs enligt detta protokoll, senast vid påföljande fiskeresa.

6.

Fartygsägarna skall halvårsvis, den 1 januari och den 1 juli varje år, till ministeriet översända en förteckning över de
mauretanska besättningsmän som påmönstrats.
I tillämpliga fall skall utfärdandet av licensen uppskjutas i väntan på detta meddelande.

7.

Om någon av bestämmelserna i punkt 1 ovan inte följs skall detta bestraffas i enlighet med mauretansk lagstiftning
och kan, om överträdelserna upprepas, medföra att licensen tillfälligt eller slutgiltigt dras in.

KAPITEL IX
TEKNISKA BESIKTNINGAR
1.

Varje gemenskapsfartyg skall, en gång per år eller när det har skett förändringar i dess tonnage eller av fiskekategori
så att andra fiskeredskap används, infinna sig i Nouadhibous hamn för att genomgå de kontroller som anges i
gällande bestämmelser. Dessa kontroller måste utföras inom 48 timmar efter det att fartyget har anlöpt hamnen.
Genom avvikelse från föregående stycke skall villkoren för tekniska kontroller av fartyg för tonfiskfiske, fartyg för
fiske med flytlinor och trålare med frysanläggning för pelagiskt fiske fastställas i kapitel XIV och XV i denna bilaga.

2.

Efter den tekniska kontrollen skall det till befälhavaren på fartyget utfärdas ett intyg som har lika lång giltighetsperiod
som licensen och som i praktiken förlängs för de fartyg som förnyar sin licens under året. Giltighetstiden kan
emellertid inte vara längre än ett år. Detta intyg skall alltid förvaras ombord.

3.

Den tekniska kontrollen syftar till att kontrollera att de tekniska egenskaperna och redskapen ombord är förenliga
med bestämmelserna och att bestämmelserna vad beträffar det mauretanska manskapet efterlevs.

4.

Fartygsägaren skall stå för kostnaderna för denna kontroll, i enlighet med den taxa som fastställs i den mauretanska
lagstiftningen. Kostnaderna får inte överstiga de belopp som normalt betalas av andra fartyg för samma typ av
kontroller.

5.

Om bestämmelserna i punkterna 1−2 ovan inte följs skall fiskelicensen automatiskt dras in till dess att fartygsägaren
har uppfyllt sina förpliktelser.

KAPITEL X
IDENTIFIERING AV FARTYG
1.

Identifieringsmärkningen av alla gemenskapsfartyg skall stämma överens med gemenskapsreglerna för denna. Dessa
regler skall meddelas ministeriet innan detta protokoll träder i kraft. Varje ändring av reglerna skall anmälas till
ministeriet minst 30 dagar innan den träder i kraft.

2.

Fartyg som döljer sina identifieringsmärken kommer att bestraffas enligt gällande bestämmelser.
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KAPITEL XI
INDRAGNING AV LICENS

Om de mauretanska myndigheterna, med tillämpning av detta avtal och mauretansk lagstiftning, beslutar att tillfälligt eller
slutgiltigt dra in fiskelicensen för ett gemenskapsfartyg skall befälhavaren på detta fartyg upphöra med fiskeverksamheten
och återvända till Nouadhibous hamn. Vid ankomsten till Nouadhibous hamn skall han översända sin licens i original till
de behöriga myndigheterna. När de formaliteter som krävs har uppfyllts, skall ministeriet informera kommissionen om att
indragningen har återkallats och att licensen återlämnats.

KAPITEL XII
ÖVRIGA ÖVERTRÄDELSER
1.

Förutom i de fall som uttryckligen anges i detta avtal skall alla övriga överträdelser medföra påföljder i enlighet med
den mauretanska lagstiftningen.

2.

För allvarliga och mycket allvarliga fiskeöverträdelser enligt mauretansk lagstiftning förbehåller sig ministeriet rätten
att tillfälligt eller slutgiltigt förbjuda allt fiske i Mauretanien för berörda fartyg, befälhavare och, i tillämpliga fall,
fartygsägare.

KAPITEL XIII
BÖTER
Det bötesbelopp som tillämpas för ett gemenskapsfartyg skall fastställas i enlighet med mauretansk lagstiftning om
minimi- och maximibelopp. Detta belopp skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i kapitel VII.3 i bilaga
II.

KAPITEL XIV
BESTÄMMELSER FÖR FARTYG SOM FISKAR EFTER LÅNGVANDRANDE ARTER
(TONFISKFISKEFARTYG OCH FARTYG FÖR FISKE MED FLYTLINOR)
1.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel I och II i bilaga I skall licenser för notfartyg för tonfiskfiske utfärdas
för tolv månader.
Licensen i original skall alltid förvaras ombord på fartyget och visas upp vid varje förfrågan från de behöriga
mauretanska myndigheterna.
Så snart myndigheterna i Mauretanien erhåller meddelande om förskottsbetalning från kommissionen skall dessa föra
upp det berörda fartyget på förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska, vilken skall delges Mauretaniens
tillsynsmyndigheter. I avvaktan på originallicensen får en kopia av den redan utställda licensen utfärdas per fax för att
förvaras ombord på fartyget.

2.

Innan licensen erhålls måste varje fartyg genomgå de kontroller som anges i gällande lagstiftning. Genom avvikelse
från bestämmelserna i kapitel IX i denna bilaga får kontrollerna utföras i en främmande hamn efter överenskommelse. Fartygsägaren skall stå för samtliga kostnader i samband med denna kontroll.

3.

Den avgift som skall betalas av fartygsägaren fastställs till 25 euro per ton som fångas i Mauretaniens fiskezon.

4.

Licenserna skall utfärdas efter det att inbetalning har skett genom överföring till ett av Mauretaniens centralbanks
utlandskonton till förmån för statskassan, av ett fast belopp som motsvarar det förskott som anges i de tekniska
uppgiftsbladen i protokollet.

5.

Det skall föras loggbok ombord på fartygen enligt ICCAT:s förlaga som återfinns i tillägg 4 till denna bilaga för varje
fiskeperiod som tillbringas i de mauretanska vattnen. Den skall fyllas i även vid utebliven fångst.
De perioder då ett fartyg som avses i första stycket inte befunnit sig i mauretanska vatten skall i den loggbok som
avses ovan föras in som ”Utanför Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon”.
De loggböcker som avses i denna punkt skall inlämnas till de mauretanska myndigheterna inom 15 dagar efter
ankomst till en hamn.
En kopia av dessa handlingar skall sändas till de vetenskapliga institut som avses i punkt 6 tredje stycket.

L 341/145

L 341/146

SV
6

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Mauretanien skall upprätta en slutavräkning över avgifterna för föregående kalenderår på grundval av fångstdeklarationerna för varje gemenskapsfartyg och all annan information som landet besitter.
Denna avräkning skall översändas till kommissionen före den 31 mars för föregående år och kommissionen skall före
den 15 april vid ett och samma tillfälle vidarebefordra den både till fartygsägarna och till de nationella myndigheterna
i de berörda medlemsstaterna.
Om fartygsägarna bestrider den avräkning som överlämnats av Mauretanien får de rådfråga behöriga vetenskapliga
institut för bekräftelse av fångstuppgifterna, t.ex. Institut français de recherche scientifique pour le développement en
coopération (IRD), Institut Océanographique Espagnol (IEO) och Institut Portugais de Recherche Maritime (IPIMAR),
varefter de skall samråda med de mauretanska myndigheterna för att före den 15 maj samma år upprätta en slutgiltig
avräkning. Om fartygsägarna innan detta datum inte har inkommit med några anmärkningar skall den avräkning som
upprättats av Mauretanien betraktas som slutgiltig. Medlemsstaterna skall överlämna den slutgiltiga avräkningen för
sin egen flotta till kommissionen.
Fartygsägarna skall göra eventuella extra inbetalningar i förhållande till förskottet till de mauretanska fiskemyndigheterna senast den 31 maj samma år.
Om beloppet i den slutgiltiga avräkningen är lägre än den förskottsbetalning som avses i punkt 4, skall det resterande
beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

7.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel I i bilaga II är fartygen skyldiga att inom tre timmar efter varje inträde
i eller utträde ur zonen att, helst per fax eller annars via radio, direkt till de mauretanska myndigheterna meddela sina
positioner och de fångster som hålls ombord.
Faxnummer och radiofrekvens skall meddelas från övervakningen.
En kopia av faxmeddelanden eller inspelningar av radiokommunikationer skall bevaras av de mauretanska myndigheterna och fartygsägarna tills båda parter har godkänt den slutavräkning av avgifter som avses i punkt 6.

8.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel VIII i denna bilaga skall notfartyg för tonfiskfiske bemöda sig om att
påmönstra minst en mauretansk besättningsman per fartyg, och tonfiskfiskefartyg för spöfiske med fasta linor skall
vara skyldiga att påmönstra tre mauretanska besättningsmän per fartyg inklusive befäl, befälspraktikanter och
vetenskapliga observatörer under hela den faktiska fiskeresan.

9.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel V.1 i bilaga II får notfartygen för tonfiskfiske på begäran av de
mauretanska myndigheterna och i samförstånd med de berörda fartygsägarna under en överenskommen period
påmönstra en vetenskaplig observatör per fartyg.

KAPITEL XV
BESTÄMMELSER FÖR TRÅLARE MED FRYSANLÄGGNING FÖR PELAGISKT FISKE
1.

Fiskelicensen skall förvaras ombord på varje fartyg. Om originallicensen av praktiska skäl inte har nått fartyget skall
det vara tillräckligt att förvara en kopia eller en faxkopia ombord.

2.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel IX i denna bilaga skall förhandskontroller av fartygen utföras i
Europa. Fartygsägaren skall bekosta resekostnader och uppehållskostnader för två personer som utses av ministeriet
för att genomföra dessa kontroller.

3.

Avgiften inklusive alla nationella och lokala skatteliknande avgifter liksom fångsttak per fartygstyp skall anges i de
tekniska uppgiftsbladen i protokollet.
För varje ton fisk som fångats utöver det tak som fastställs för varje typ av fartyg skall fartygsägarna betala 19 euro
till Mauretaniens statskassa. Avräkningen av fångsterna skall fastställas i samförstånd senast en månad efter utgången
av varje år.
Betalning av avgifter liksom eventuella tilläggsbelopp skall betalas till ett av mauretanska centralbankens utlandskonton, till förmån för Mauretaniens statskassa.

4.

Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel I i bilaga II, skall alla fartyg meddela övervakningen datum och tid
liksom position för varje inträde i och utträde ur den mauretanska fiskezonen, tolv timmar i förväg när det gäller
inträden och 24 timmar i förväg för utträden.
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Genom avvikelse från bestämmelserna i kapitel VIII i denna bilaga skall fartygen under de tre första åren av
protokollets giltighetstid mönstra på mauretanska besättningsmän till ett antal av minst
— fem, varav en vetenskaplig observatör, ombord på varje fartyg med totalt högst 30 besättningsmän,
— sex, varav en vetenskaplig observatör, ombord på varje fartyg med totalt mer än 30 besättningsmän.
För de två sista åren av protokollets giltighetsperiod ökas siffrorna med en.

6.

Fartygsägarna skall dock ordna och själva bekosta resorna för besättningsmän och vetenskapliga observatörer från
Mauretanien.

7.

Minst 15 omlastningar per år skall genomföras i mauretanskt territorialvatten enligt det förfarande som anges i
kapitel III i bilaga II till protokollet.

8.

Om överträdelse av bestämmelserna konstateras vid en kontroll måste befälhavaren underteckna protokollet. Genom
avvikelse från bestämmelserna i kapitel VII.2 i bilaga II får fartyget därefter fortsätta fiskeverksamheten. Fartygsägarna
skall omedelbart kontakta ministeriet för att uppnå en lösning beträffande överträdelsen. Om ärendet inte är reglerat
inom 72 timmar måste fartygsägaren ställa en banksäkerhet för att täcka eventuella böter.
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BILAGA II
SAMARBETE I FRÅGA OM KONTROLL AV GEMENSKAPSFARTYGENS FISKEVERKSAMHET I ISLAMISKA
REPUBLIKEN MAURETANIENS FISKEZON

Kapitel I
INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR MAURETANIENS FISKEZON
1.

Med undantag för tonfiskfiskefartyg, fartyg för fiske med flytlinor och trålare med frysanläggning för pelagiskt fiske,
måste de gemenskapsfartyg som fiskar inom ramen för detta avtal ovillkorligen inträda i och utträda ur Mauretaniens
fiskezon i närvaro av övervakningsmyndigheten genom en av de två följande punkterna:
— norra passeringspunkten, definierad genom koordineringspunkterna 20o40' N−17o04' V,
— södra passeringspunkten, definierad genom koordineringspunkterna 16o20' N−17o04' V.

2.

Fartygsägarna skall till övervakningen meddela sina fartygs inträde i och utträde ur Mauretaniens fiskezon via telex,
telefax eller post till de nummer (telex och fax) och den adress som anges i tillägg 1 till denna bilaga.
Varje ändring av dessa nummer eller av adressen skall anmälas till delegationen 15 dagar innan den träder i kraft.

3.

De meddelanden som avses i punkt 2 skall lämnas på följande sätt:
a) Vid inträde
Inträde skall anmälas minst 24 timmar i förväg tillsammans med följande upplysningar:
— Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.
— Passeringspunkt för inträdet.
— Dag, datum och tidpunkt när denna punkt passeras.
— De fångster, angivna per art, som hålls ombord när meddelandet görs, för de fartyg som tidigare har angivit
innehav av en fiskelicens för en annan fiskezon i underregionen. I detta fall skall övervakningsmyndigheten få
tillgång till fiskeloggboken för denna andra fiskezon och kontrollens varaktighet får överstiga den tidsfrist som
anges i punkt 5 i detta kapitel.
b) Vid utträde
Utträde skall anmälas minst 48 timmar i förväg för den norra passeringspunkten och minst 72 timmar i förväg
för den södra passeringspunkten, tillsammans med följande upplysningar:
— Fartygets position vid tidpunkten för meddelandet.
— Passeringspunkt för utträdet.
— Dag, datum och tidpunkt när denna punkt passeras.
— De fångster, angivna per art, som förvaras ombord vid tidpunkten för meddelandet.

4.

Före varje inträde eller utträde skall fartygen lägga sig på den frekvens som övervakningsmyndigheten använder minst
sex timmar före den tidpunkt som angetts i anmälan.

5.

Kontroller skall i normala fall inte pågå i mer än en timme vid inträde och i mer än tre timmar vid utträde.

6.

Om övervakningsmyndigheten är försenad eller uteblir, får fartygen efter de tidsfrister som anges i punkt 5 fortsätta
på sin kurs.
Om fartygen är försenade eller uteblir, får övervakningsmyndigheten efter det att de tidsfrister som anges i punkt 5
löpt ut betrakta anmälan om inträde eller utträde som ogiltig.

7.

Om ett flertal inseglingar eller avseglingar sker, skall kontrollerna påskyndas.

8.

Om bestämmelserna i punkterna 1−6 inte följs skall följande påföljder tillämpas
a) vid det första tillfället:
— fartyget omdirigeras,
— lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan,
— fartyget skall betala böter motsvarande det lägsta beloppet i det intervall som fastställs i mauretansk lagstiftning.
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b) vid det andra tillfället:
— fartyget omdirigeras,
— lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan,
— fartyget skall betala böter enligt den mauretanska lagstiftningen,
— licensen annulleras för återstoden av dess giltighetstid.
c) vid det tredje tillfället:
— fartyget omdirigeras,
— lasten ombord landas och beslagtas till förmån för statskassan,
— licensen dras slutgiltigt in,
— befälhavaren och fartyget förbjuds fiska i Mauretanien.

Kapitel II
OSKADLIG GENOMFART
När gemenskapens fiskefartyg utövar sin rätt till oskadlig genomfart och sjöfart i Mauretaniens fiskezon, i enlighet med
bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention och nationell och internationell lagstiftning på området skall
de hålla alla sina fiskeredskap stuvade ombord så att de inte omedelbart kan användas.

Kapitel III
OMLASTNING
1.

Omlastning av fångster från gemenskapsfartyg skall ske på redden vid mauretanska hamnar.

2.

Varje gemenskapsfartyg som önskar genomföra en omlastning av fångster skall underkasta sig det förfarande som
anges i punkterna 3−4 nedan.

3.

Ägarna till dessa fartyg skall med hjälp av de kommunikationsmedel som anges i punkt 2 i kapitel I till denna bilaga
minst 24 timmar i förväg anmäla följande uppgifter till övervakningsmyndigheten:
— Namnen på de fiskefartyg som skall omlastas.
— Namnet på lastfartyget.
— Vikt i ton för varje art som skall omlastas.
— Dag, datum och tidpunkt för omlastningen.

4.

Omlastning skall betraktas som utträde ur Mauretaniens fiskezon. Fartygen skall sålunda överlämna fiskeloggboken
och bilagan till fiskeloggboken i original till övervakningsmyndigheten och anmäla om de har för avsikt att fortsätta
fisket eller att utträda ur Mauretaniens fiskezon.

5.

Varje annan omlastning av fångster som inte anges i punkterna 1–4 ovan är förbjuden inom Mauretaniens fiskezon.
Den som överträder denna bestämmelse skall bestraffas enligt gällande mauretansk lagstiftning.

Kapitel IV
INSPEKTION OCH KONTROLL
1.

Befälhavare på gemenskapsfartygen skall tillåta och underlätta för varje mauretansk tjänsteman med ansvar för
inspektion och kontroll av fiskeverksamhet att stiga ombord och fullgöra sina uppgifter.
Tjänstemännens vistelse ombord skall inte överstiga den tid som är nödvändig för fullgörandet av deras uppgift.
Efter varje kontroll skall ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

2.

Gemenskapsparten förbinder sig att vidmakthålla det särskilda övervakningsprogrammet i gemenskapens hamnar.
Sammanfattningar av rapporterna från genomförda kontroller skall regelbundet överlämnas till ministeriet.
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Kapitel V

MAURETANSKA VETENSKAPLIGA OBSERVATÖRER OMBORD PÅ GEMENSKAPSFARTYGEN
Det skall upprättas ett observationssystem ombord på gemenskapsfartygen.
1.

Varje gemenskapsfartyg som innehar licens för Mauretaniens fiskezon, med undantag för notfartyg för tonfiskfiske,
skall ta ombord en mauretansk vetenskaplig observatör. På varje fartyg får endast en observatör tas ombord.
Ministeriet skall varje kvartal innan licenserna utfärdas, till kommissionen överlämna en förteckning över de fartyg
där en vetenskaplig observatör skall tas ombord.

2.

Den vetenskaplige observatören skall stanna ombord på fartyget under en fiskeresa. På uttrycklig begäran från
ministeriet får dock tiden ombord utsträckas över flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för de
fiskeresor som planerats för ett visst fartyg. Denna begäran skall göras av ministeriet samtidigt som namnet meddelas
på den vetenskapliga observatör som utsetts att gå ombord på fartyget ifråga.
Vid avkortad fiskeresa kan den vetenskapliga observatören se sig tvungen att göra en ny fiskeresa på samma fartyg.

3.

Ministeriet skall meddela kommissionen namnen på de observatörer som utsetts, tillsammans med erforderliga
handlingar, minst sju arbetsdagar före dagen för ombordstigningen.

4.

Ministeriet skall stå för alla kostnader förbundna med observatörens verksamhet, inklusive lön, arvode samt
traktamente. Om observatören tas ombord eller landstiger i en utländsk hamn, skall fartygsägaren stå för resekostnaderna liksom för uppehälle till dess observatören anländer ombord på fartyget eller till en mauretansk hamn.

5.

Befälhavarna på de fartyg som utses att ta emot en vetenskaplig observatör ombord skall vidta alla åtgärder för att
underlätta ombordstigningen och ilandstigningen för den vetenskapliga observatören.
Samma villkor ombord som för fartygets befäl skall gälla för observatören.
Observatören skall till sitt förfogande ha de alla hjälpmedel som han behöver för att fullgöra sina uppgifter.
Befälhavaren skall ge honom tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för att utföra uppgifterna, de
handlingar som är direkt förbundna med fartygets fiskeverksamhet, dvs. fiskeloggbok, bilaga till denna och navigationsbok samt till de delar av fartyget som är nödvändiga för att underlätta hans fullgörande av sina observationsuppgifter.

6.

Den vetenskapliga observatörens ombordstigning eller landstigning skall i allmänhet ske i en mauretansk hamn i
början av den första fiskeresan enligt meddelande på förteckningen över utsedda fartyg, ett meddelande som skall
sändas ut 20 dagar före fiskeresans början.
De berörda fartygsägarna skall inom femton dagar räknat från detta meddelande meddela ministeriet datum och
hamn för observatörens ombordstigning med hjälp av de kommunikationsmedel som anges i kapitel I i denna bilaga.

7.

Observatören skall anmäla sig hos befälhavaren för det utsedda fartyget dagen före det föreslagna datumet för hans
ombordstigning. Om observatören inte infunnit sig vid den tidpunkt som angivits för ombordstigningen får fartyget
lämna den mauretanska hamnen försett med ett intyg om att den vetenskaplige observatören inte infunnit sig,
utfärdat av övervakningsmyndigheten.

8.

Fartygsägarna skall bidra till kostnaderna för vetenskapliga observationer med 3,5 euro/bruttoregisterton per kvartal
och fartyg. Detta bidrag skall erläggas samtidigt som avgifterna och som tillägg till dessa.
När det gäller fartyg för pelagiskt fiske skall fartygsägarna betala ett bidrag på 350 euro per månad och fartyg till
kostnaderna för de vetenskapliga observatörerna, oberoende av om observatörerna vistas ombord eller ej.

9.

Om fartygsägaren inte följer bestämmelserna ovan rörande vetenskapliga observatörer skall detta medföra automatisk
indragning av fiskelicensen till dess att fartygsägaren fullgör sina skyldigheter.

10. Den vetenskaplige observatören skall ha
— yrkesmässiga kvalifikationer,
— lämplig erfarenhet av fiske, och
— fördjupade kunskaper om bestämmelserna i detta avtal och om mauretansk lagstiftning.
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11. Den vetenskaplige observatören skall se till att de gemenskapsfartyg som bedriver fiske i den mauretanska fiskezonen
följer bestämmelserna i detta protokoll.
Han skall avge rapport om detta. Han skall särskilt
— observera fartygens fiskeverksamhet,
— kontrollera fartygens position vid fiske,
— genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program,
— göra en sammanställning över de fiskeredskap och maskstorleken på de nät som används,
— kontrollera uppgifterna i fiskeloggboken.
12. Alla observationsuppgifter skall begränsas till fiskeverksamhet och därmed förbunden verksamhet som regleras av
detta avtal.
13. Observatören skall
— vidta alla lämpliga åtgärder för att hans ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte skall avbryta eller
hindra fisket,
— använda de instrument och mätmetoder som är godkända för mätning av maskstorleken hos de nät som används
inom ramen för detta avtal,
— respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla de handlingar som tillhör fartyget.
14. I slutet av observationsperioden och innan han lämnar fartyget skall observatören upprätta en rapport enligt förlagan
i tillägg 2 till denna bilaga. Observatören skall underteckna den i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta
lägga till, de synpunkter som han anser nödvändiga och därefter underteckna dessa. En kopia av rapporten skall
lämnas till fartygets befälhavare när observatören går iland.
15. De myndigheter som erhåller rapporter från de vetenskapliga observatörerna är skyldiga att snarast möjligt kontrollera innehållet och slutsatserna i dessa rapporter.
Om de behöriga myndigheterna konstaterar att överträdelser har begåtts skall de vidta lämpliga åtgärder, inbegripet, i
enlighet med deras nationella lagstiftning, förlikningsförfaranden mot ansvarig fysisk eller juridisk person. De inledda
förfarandena skall vara sådana att de, i enlighet med relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen, faktiskt
berövar de ansvariga den ekonomiska vinsten av överträdelsen eller framkallar effekter som står i proportion till
graden av överträdelsen så att det avskräcker från andra överträdelser av samma slag.
Om landningshamnen ligger i en annan medlemsstat än flaggstaten, skall den förra meddela flaggstaten om vidtagna
åtgärder.

Kapitel VI
SYSTEM FÖR ÖMSESIDIG OBSERVATION VID KONTROLLER PÅ LAND
De båda parterna beslutar att inrätta ett system för ömsesidig observation vid kontroller på land i syfte att förbättra
kontrollens effektivitet.
1.

Målsättningar
Delta i de kontroller och den inspektion som utförs av de nationella övervakningsmyndigheterna för att säkerställa att
bestämmelserna i detta avtal följs.

2.

Observatörernas ställning
De behöriga myndigheterna i varje avtalspart skall utse en observatör och meddela dennes namn till den andra
avtalsparten.
Observatören skall ha
— yrkesmässiga kvalifikationer,
— lämplig erfarenhet av fiske, och
— fördjupade kunskaper om bestämmelserna i avtalet och i detta protokoll.
När observatören deltar i inspektioner skall dessa ledas av de nationella kontrollmyndigheterna och han får inte på
eget initiativ utöva de nationella tjänstemäns övervakningsbefogenheter.
Om han följer med nationella tjänstemän skall han ha tillträde till de fartyg, lokaler och handlingar som inspekteras
av tjänstemännen.
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3.

Observatörernas uppgifter
Observatören skall följa med på de nationella kontrollmyndigheternas besök i hamnarna ombord på fartygen vid kaj,
vid offentliga auktionslokaler, hos fiskhandlarna, i kyllager och andra lokaler som har samband med landning och
lagring av fisken före den första försäljningen på territoriet eller platsen för det första utsläppandet på marknaden.
Observatören skall upprätta och lämna in en rapport var fjärde månad för de kontroller som han närvarat vid.
Rapporten skall lämnas till de behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter skall sända en kopia till den andra
avtalsparten.

4.

Genomförande
Den behöriga kontrollmyndigheten i en avtalspart skall med tio dagars varsel skriftligt meddela den andra avtalsparten om de inspektionsuppdrag som den har beslutat att genomföra i sin hamn.
Den andra avtalsparten skall med fem dagars varsel anmäla sin avsikt att skicka en observatör.
Observatörens uppdrag bör inte ta längre tid än 15 dagar.

5.

Konfidentialitet
Observatören skall respektera egendom och utrustning ombord på fartygen och andra installationer samt sekretessen
i alla de handlingar som han har tillgång till.
Observatören skall meddela resultatet av sitt arbete till endast sina behöriga myndigheter.

6.

Plats
Detta program skall tillämpas i landningshamnarna i gemenskapen och i de mauretanska hamnarna.

7.

Finansiering
Varje avtalspart skall stå för alla kostnader för sin observatör inbegripet kostnader för resor och uppehälle.

Kapitel VII
FÖRFARANDE VID BORDNING OCH TILLÄMPNING AV PÅFÖLJDER
1.

Överlämnande av information
Ministeriet skall inom högst 48 timmar informera delegationen om varje bordning av ett fiskefartyg från gemenskapen som sker i Mauretaniens fiskezon samt om varje tillämpning av påföljder, och lämna en kortfattad rapport
om omständigheterna och anledningen till bordningen.

2.

Bordningsprotokoll
Fartygets befälhavare skall, sedan den mauretanska övervakningsmyndigheten fört protokoll, underteckna detta.
Denna underskrift skall inte påverka de rättigheter och det försvar som befälhavaren kan göra gällande mot den
överträdelse han anklagas för.
Befälhavaren skall föra sitt fartyg till hamnen i Nouadhibou. Om det gäller en mindre allvarlig överträdelse kan
övervakningsmyndigheten tillåta fartyget att fortsätta sin fiskeverksamhet.

3.

Regler för bordning

3.1 I enlighet med detta protokoll och den mauretanska lagstiftningen kan överträdelser regleras antingen genom
förlikning eller genom rättsligt förfarande.
3.2 Om överträdelsen regleras genom förlikning skall bötesbeloppet fastställas i enlighet med mauretansk lagstiftning om
minimi- och maximibelopp.
3.3 Om ett ärende inte har kunnat regleras genom förlikningsförfarande och åtal väcks inför en behörig rättslig instans,
skall fartygsägaren ställa en banksäkerhet i euro motsvarande det högsta beloppet i det intervall som fastställs i
mauretansk lagstiftning, hos en bank som utses av ministeriet.
3.4 Banksäkerheten skall vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet avslutats. Den skall frisläppas av ministeriet så
snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid fällande dom som innebär en bötessumma som är lägre än den
ställda bankgarantin, skall mellanskillnaden frisläppas av ministeriet.
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3.5 Fartyget skall släppas och dess besättning skall tillåtas att lämna hamnen
— så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller
— så snart den banksäkerhet som avses i punkt 3.3 ställts och godkänts av ministeriet i avvaktan på att det rättsliga
förfarandet avslutats.
Kapitel VIII
FISK SOM KASTAS ÖVER BORD
De båda parterna skall undersöka problemet med att fiskefartygen kastar fisk över bord och studera utvägar för att
utnyttja den fisk som kastas överbord.
Kapitel IX
KAMPEN MOT OLAGLIGT FISKE
I syfte att förebygga och bekämpa olaglig fiskeverksamhet i Mauretaniens fiskezon, vilket skadar politiken för förvaltning
av fiskeresurserna har de båda parterna överenskommit att regelbundet utbyta information om sådan verksamhet.
Förutom de åtgärder som avtalsparterna skall vidta på grundval av gällande bestämmelser skall de rådgöra om ytterligare
insatser som skall vidtas var för sig eller tillsammans. I detta syfte skall de förstärka samarbetet särskilt när det gäller att
bekämpa olagligt fiske.

Tillägg 1
AVTAL OM FISKE MAURETANIEN – EUROPEISKA GEMENSKAPEN
ADRESSUPGIFTER TILL ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETEN
1. Adress:

Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou
Mauretanien

2. Telefon:

(222) 574 57 01/574 56 26

3. Fax:

(222) 574 63 12/574 90 94

4. E-post:

dspcm@toptechnology.mr
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Tillägg 2
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