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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2558/2001
av den 3 december 2001
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 vad gäller omklassificering av betalningar som
grundar sig på swapkontrakt och framtida räntesäkringsavtal
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 285(1) i detta,

grundval av framtida räntesäkringsavtal betraktats som
icke-finansiella transaktioner och bokförts som kapitalinkomst under posten räntor.
(4)

Detta förfarande har gett upphov till problem, och
kommissionen anser det därför nödvändigt att inte
längre låta dessa ränteströmmar ingå i kapitalinkomsten.
En sådan ändring har redan gjorts i den reviderade
versionen av SNA 93.

(5)

Det är därför lämpligt att bokföra dessa strömmar som
finansiella transaktioner i posten ”finansiella derivat”,
som i ENS 95 ingår i kategorin F3 med rubriken ”Värdepapper andra än aktier”.

(6)

En särskild behandling av dessa strömmar bör fastställas
för uppgifter som överlämnats enligt förfarandet vid
alltför stora underskott.

(7)

Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska
program, inrättad genom beslut 89/382/EEG,
Euratom (5), och kommittén för valuta-, finans- och
betalningsstatistik, inrättad genom rådets beslut 91/
115/EEG (6), har var och en rådfrågats i enlighet med
artikel 3 i nämnda beslut.

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),
i enlighet med det förfarande som anges i artikel 251 i
fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996
om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (4) innehåller en referensram bestående av
gemensamma standarder, definitioner, klassifikationer
och bokföringsregler för sammanställande av medlemsstaternas räkenskaper för Europeiska gemenskapernas
statistikbehov, för att sinsemellan jämförbara resultat
skall erhållas från medlemsstaterna.
I ENS 95 och i SNA 93 definieras swappar (5.67) som
”avtal enligt kontrakt mellan parter som kommer
överens om att byta betalningsströmmar på lika stora
skuldbelopp under en viss tid och enligt förutbestämda
regler”, och därtill fastställs att ”de två mest förekommande varianterna är ränteswappar och valutaswappar”.
I de ursprungliga versionerna av ENS 95 och SNA 93
har ränteströmmar som byts ut mellan två parter på
grundval av någon form av swapkontrakt och på

(1) EGT C 116 E, 26.4.2000, s. 63.
(2) EGT C 103, 3.4.2001, s. 8.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 15 mars 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 8 november 2001.
(4) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 995/2001 (EGT L 139,
23.5.2001, s. 3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 skall ändras i
enlighet med bilagan till denna förordning.
(5) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.
(6) EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet ändrat genom beslut 96/174/EG
(EGT L 51, 1.3.1996, s. 48).
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Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 december 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

F. VANDENBROUCKE

Ordförande

Ordförande

28.12.2001

28.12.2001
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BILAGA
Bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 ändras på följande sätt:
1. I kapitel 4 skall artikel 4.47 ersättas med följande:
”4.47
Betalningar som grundar sig på någon form av swapkontrakt skall inte betraktas som ränta och skall inte
bokföras som kapitalinkomst. (Se artikel 5.67 d och artikel 5.139 c om finansiella derivat).
På samma sätt skall transaktioner på grundval av framtida räntesäkringsavtal inte bokföras som kapitalinkomst (se
artikel 5.67 e).”
2. I kapitel 5:
a) Artikel 5.67 d och e skall ersättas med följande:
”d) swappar, men endast om de har ett marknadsvärde på grund av att de är förmål för handel eller kan avräknas.
Swappar är avtal enligt kontrakt mellan två parter som kommer överens om att byta betalningsströmmar på
lika stora skuldbelopp under en viss tid och enligt förutbestämda regler. De mest förekommande varianterna är
ränteswappar, valutaswappar och valutaränteswappar (cross currency interest swaps). Ränteswappar innebär ett
byte av räntebetalningar av olika karaktär, t.ex. fast ränta mot rörlig ränta, två olika rörliga räntor, fast ränta i
en valuta och rörlig ränta i en annan etc. Valutaswappar (inklusive alla terminskontrakt) är valutaaffärer enligt
en förutbestämd växelkurs. Valutaränteswappar innebär ett byte av bestämda belopp i två olika valutor med
påföljande betalningsströmmar som inbegriper både ränte- och betalningsflöden, under en viss tid och enligt
förutbestämda regler. Ingen av de betalningar som följer av dessa skall betraktas som kapitalinkomst inom
systemet, och alla betalningar skall bokföras på kontot för finansiella transaktioner.
e) framtida räntesäkringsavtal (FRA – forward rate agreements), men endast om de har ett marknadsvärde på
grund av att de är föremål för handel eller kan avräknas. FRA är avtal enligt kontrakt enligt vilka två parter i
syfte att skydda sig mot ränteförändringar kommer överens om att ränta på en bestämd avräkningsdag skall
betalas på ett fiktivt lånebelopp som aldrig lånats upp eller ut. Betalningarna relateras till skillnaden mellan den
överenskomna räntesatsen och marknadsräntan på avräkningsdagen. Dessa betalningar betraktas inte som
kapitalinkomst i systemet utan skall bokföras som finansiella derivat.”
b) Artikel 5.139 c och d skall ersättas med följande:
”c) Alla provisioner som betalas till eller erhålles från mäklare eller andra mellanhänder för att förmedla optioner,
futures, swappar och andra derivatkontrakt behandlas som betalning för tjänster i relevanta konton. Deltagarna
i en swap anses inte utföra tjänster åt varandra, men alla betalningar till en tredje part för att förmedla swappen
skall behandlas som betalning för en tjänst. Där kapitalbelopp byts i enlighet med ett swapkontrakt skall
motsvarande strömmar bokföras som finansiella derivat (F34). Även om den premie som betalas till utställaren
av en option definitionsmässigt kan anses innehålla en serviceavgift, är det i praktiken inte möjligt att särskilja
servicedelen. Därför skall hela köpesumman bokföras som förvärv av en finansiell tillgång hos köparen och som
en skuld hos säljaren.
d) Om swapkontrakt medför ett byte av kapitalbelopp, vilket är fallet till exempel vid valutaswappar, skall detta
första byte bokföras som en transaktion i det underliggande instrument, som är föremål för bytet och inte som
en transaktion i finansiella derivat (F.34). Där kontrakt inte medför ett byte av kapitalbelopp bokförs ingen
transaktion vid kontraktets ingående. I båda fallen är det underförstått att ett finansiellt derivat med initialvärde
noll samtidigt skapas. I fortsättningen kommer swappens värde att vara detsamma som
1. i fråga om kapitalbelopp, det aktuella marknadsvärdet av skillnaden mellan det förväntade framtida marknadsvärdet på de belopp som skall växlas tillbaka och de belopp som specificeras i kontraktet,
2. i fråga om andra betalningar, det aktuella marknadsvärdet (nuvärdet) av de framtida flöden som specificeras i
kontraktet.
Förändringar i derivatets värde över tid skall bokföras i omvärderingskontot.
Kommande återväxlingar av kapitalbelopp styrs av villkoren i swapkontraktet och kan innebära att finansiella
tillgångar byts till ett pris som skiljer sig från det gällande marknadspriset på dessa tillgångar. Motsvarande
betalning mellan parterna i swapkontraktet blir så som specificerats i kontraktet. Skillnaden mellan marknadspriset och priset i kontraktet blir följaktligen lika med det likvidationsvärde på tillgången/skulden som gäller på
förfallodagen och skall bokföras som en transaktion i ett finansiellt derivat (F.34). Däremot skall andra flöden
som grundar sig på ett swapkontrakt bokföras som en transaktion i ett finansiellt derivat i fråga om de belopp
som faktiskt har bytts. Alla transaktioner i finansiella derivat måste motsvara den totala kapitalvinsten eller
förlusten under swapkontraktets löptid. Behandlingen är analog med den som skall användas för optioner som
utnyttjas vid förfall (se a).
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När det gäller institutionella enheter skall en swap eller ett framtida räntesäkringsavtal bokföras under
finansiella derivat, på tillgångssidan när det har ett positivt nettovärde, varvid positiva nettobetalningar ökar
nettovärdet (och vice versa). Om swappen har ett negativt nettovärde skall den bokföras på skuldsidan, varvid
negativa nettobetalningar ökar nettovärdet (och vice versa).”
3. Följande bilaga skall läggas till:
”BILAGA V
DEFINITION AV DET OFFENTLIGA UNDERSKOTTET MED AVSEENDE PÅ FÖRFARANDET VID ALLTFÖR
STORA UNDERSKOTT
Med avseende på medlemsstaternas rapporter till kommissionen i enlighet med det förfarande vid alltför stora
underskott som fastställs i rådets förordning (EG) nr 3605/93 (1), skall det offentliga underskottet vara saldoposten för
den offentliga sektorns nettoinlåning/nettoutlåning, inklusive ränteströmmar som grundar sig på swapkontrakt och
framtida räntesäkringsavtal. Denna saldopost skall ha koden EDPB9. Räntor skall i detta sammanhang inkludera de
ovannämnda strömmarna och ha koden EDPD41.
(1) EGT L 332, 31.12.1993, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 475/2000 (EGT L 58,
3.3.2000, s. 1).”
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2559/2001
av den 17 december 2001
om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

att tabellen i bilaga I till den nämnda förordningen
ersätts med bilagan till den här förordningen.
(4)

Med tanke på denna förordnings ekonomiska betydelse
bör det undantag om brådskande fall som anges i punkt
I 3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i
Europeiska unionen, vilket fogas till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, åberopas.

(5)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras.

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

(2)

(3)

Rådet öppnade genom sin förordning (EG) nr 2505/
96 (1) gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och
industriprodukter. Gemenskapens försörjningsbehov av
produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast
möjliga villkor. Därför bör gemenskapstullkvoter med
nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga
volymer och giltighetstiden förlängas för vissa gällande
tullkvoter utan att marknaden för dessa produkter störs.
Vissa produkter som avses i den nämnda förordningen,
för vilka det inte längre ligger i gemenskapens intresse
att behålla en gemenskapstullkvot, bör strykas från
tabellen i bilaga I.
På grund av det stora antalet ändringar med verkan från
och med 1 januari 2002 och för att det skall bli tydligare för användaren bör dessa ändringar göras genom

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas
med tabellen i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

(1) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1142/2001 (EGT L 155, 12.6.2001, s. 1).
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BILAGA
”BILAGA I

Löpnummer

KN-nummer

Taric

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1.–31.12

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid

2 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1.–31.12

09.2605

ex 3824 90 99

78

Silver- och palladiumbaserad kemisk dispersion av den typ som används för beläggning
av bildskärmar och som innehåller hjögst
0,4 viktprocnt av vardera silver och palladium

80 000 liter

0

1.1.–31.12

09.2606

ex 3824 90 99

79

Kiseldioxidlösning, avsedd att användas som
polermedel vid tillverkning av produkter
enligt nr 8542 21 01 (a)

1 200 ton

0

1.1.–31.12

09.2607

ex 2922 50 00

60

Hydrogenfumarat av fesoterodin (INN)

30 kg

0

1.1.–31.12

09.2608

ex 2932 29 80

65

ε-Kaprolakton

1 500 ton

0

1.1.–30.6.2002

09.2609

ex 2811 22 00

20

Pyrogen kiseldioxid, avsedd att användas
som polermedel vid tillverknig av produkter
enligt nr 8542 21 01 (a)

1 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider,
avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (a)

13 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2711

ex 7202 41 10

10

250 000 ton

0

1.1.–31.12

ex 7202 41 91

10

ex 7202 41 99

10

Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol, för framställning av eller som tillsats till järn eller stål enligt kapitel 72 eller
för framställng av nickellegeringar enligt
kapitel 75 i den Kombinerade Nomenklaturen (a)

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en
diameter av högst 19,9 mm, urkärnade,
avsedda att användas för tillverkning av
chokladvaror (a):

2 000 ton

09.2713

Varuslag

1.1.–31.12

ex 2008 60 19

10

— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

10 (1)

ex 2008 60 39

11/19

— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

10

28.12.2001
Löpnummer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

KN-nummer

Taric

09.2719

Varuslag

Kvotmängd

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i
alkohol, med en diameter av högst
19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (a):

2 000 ton

L 344/7
Tullsats
(%)

Kvotperiod

1.1.–31.12

ex 2008 60 19

20

— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

10 (1)

ex 2008 60 39

20

— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av
minst 38 × 10–6 m2 s–1 (38 centistokes) vid
100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2729

ex 0811 90 95

10

Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker,
avsedda att användas för industriell beredning (a)

1 500 ton

0

1.1.–30.6.2002

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men
högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

40 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att
användas för tillverkning av självkopierande
papper (a)

10 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska
lösningsmedel, av den återstod som erhålls
vid extraktion av kolofonium ur trä, med en
följande egenskaper:

1 600 ton

0

1.1.–31.12

400 ton

0

1.1.–31.12

— en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent,
— ett syratal av högt 110 och
— en smällltpunkt av minst 100 °C

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklormetan

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst
80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd
av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även
ångkokta eller kokta i vatten), frysta,
avsedda att användas för tillverkning av
färdiga maträtter (a) (b)

700 ton

0

1.1.–31.12

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5
viktprocent

20 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12
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Löpnummer

KN-nummer

Taric

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

09.2859

ex 2909 49 90

10

2,2-[Isopropylidenbis(p-fenylenoxi)]dietanol,
i fast form

1 300 ton

0

1.1.–31.12

09.2867

ex 3207 40 80

10

Glasgranulat innehållande

300 ton

0

1.1.–31.12

— minst 73 men högst 77 viktprocent
kiseldioxid,
— minst 12 men högst 18 viktprocent
dibortrioxid
och
— minst 4 men högst 8 viktprocent polyetylenglykol

09.2881

ex 3901 90 90

92

Klorsulfonerat polyeten

6 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2889

3805 10 90

—

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2913

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

2401 10 41
2401 10 49
2401 10 50
2401 10 70
2401 10 90
2401 20 41
2401 20 49
2401 20 50
2401 20 70
2401 20 90

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis
stripad, med ett tullvärde av minst 450/
100 kg netto, avsedd att användas som
omblad eller täckblad i tillverkningen av
varor enligt nr 2402 10 00 (a)

6 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men
högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2915

ex 3824 90 99

27

Kiseldioxid med en renhetsgrad av minst 99
viktprocent, i form av sfäriska partiklar,
dispergerade i monoetylenglykol

60 ton

0

1.1.–31.12

09.2917

2930 90 14

—

Cystin

600 ton

0

1.1.–31.12

09.2918

ex 2910 90 00

50

1,2-Epoxibutan

500 ton

0

1.1.–31.12

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vinbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (a)

2 600 st

0

1.1.–31.12

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1.–31.12

28.12.2001
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Taric

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

09.2935

3806 10 10

—

Kolofonium och hartssyror erhållna från
färska barrträdsbalsamer

60 000 ton

0

1.1.–30.6

09.2935

3806 10 10

—

Kolofonium och hartssyror erhållna från
färska barrträdsbalsamer

50 000 ton

0

1.7.–31.12

09.2939

ex 8543 89 95

43

Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med
undantag av temperaturkompeserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva
element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje med:

130 000 000
st

0

1.1.–30.6.2002

400 ton

0

1.1.–31.12

— en identifieringsmärkning som består av
eller innehåller en av följande kombinationer: 1012TDK, 1019TDK, EK304,
MQC403,
MQC404,
MQE001,
MQE041, MQE042, MQE051, MQE201,
MQE411, MQE501, URAE8X956A,
URAB8,
URAE8X960A,
VD2S40,
VD2S41, VD5S07
eller
— andra identifieringsmärkningar som
avser apparater som stämmer med
beskrivningen ovan

09.2945

ex 2940 00 90

10

D-Xylos

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver,
avsedd att användas för tillverknng av färger
eller lacker för applicering på metell (a)

1 300 ton

0

1.1.–31.12

09.2949

ex 8543 89 95

44

Temperaturkompenserade oscillatorer, med
en tryckt krets på vilken är monterad minst
en piezoelektrisk kristall och en justerbar
kondenstor, innesluten i ett hölje med:

8 000 000
st

0

1.1.–30.6.2002

5 000 ton

0

1.1.–31.12

100 ton

0

1.1.–31.12

— en identifieringsmärkning som består av
eller innehåller en av följande kombinationer: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51,
TCXO111, TXO2603
eller
— andra identifieringsmärkningar som
avser apparater som stämmer med
beskrivningen ovan

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr
4002 99 90 (a)

09.2954

ex 2926 90 95

55

3-[Trifluormetyl] fenylacetonitril
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Löpnummer

KN-nummer

Taric

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

09.2957

ex 8507 90 98

10

09.2959

ex 4804 41 91

10

ex 4804 41 99

10

ex 4804 51 90

10

09.2964

ex 5502 00 80

09.2966

ex 2839 19 00

28.12.2001

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

300 ton

0

1.1.–31.12

Djupdragna cylindriska behållare av olegerat
stål, ytbehandlade med nickel, för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm
men högsst 17 mm, och med en höjd av
minst 27 mm men högst 70 mm

70 000 000
st

0

1.1.–31.12

Kraftpapper och kraftpapp, vägande mer än
150 g/m3, som uteslutande består av oblekt
nyfiber av sulfatcellulosa, avsedd att användas för tillverknig av varor enligt nr 3921 (a)

65 000 ton

0

1.1.–31.12

20

Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning organisk fallvätska (Lyocell), avsedd att
användas i papperindustrin (a)

1 200 ton

0

1.1.–31.12

20

Kristalliniskt
lande:

12 000 ton

0

1.1.–31.12

Varuslag

dinatriumdisilikat,

innehål-

— minst 59 viktprocent kiseldioxid
och
— minst 30 viktprocent dinatriumoxid

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenon-3,3:4,4-tetrakarboxylsyradianhydrid

500 ton

0

1.1.–31.12

09.2978

ex 4804 52 90

10

Kraftpapper och kraftpapp, likformigt blekt i
hela mälden, vägande minst 250 g/m3, för
framställning av behållare för livsmedel i
flytade form (a)

48 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2979

ex 7011 20 00

15

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått
från ytterkant till ytterkant av 80,9 cm
(± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av
80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av
11,43 mm

600 000 st

0

1.1.–31.12

09.2980

ex 4810 32 10
ex 4810 32 90

10
10

Kraftpapper och kraftpapp, i rullar, likformigt blekt i hela mälden, ensidigt belagt
eller bestruket med kaolin och/eller kalciumkarbonat, vägande mer än 150 g/m2 men
midre än 400 g/m2, för framställning av
behållare för livsmedel i flytande form (a)

52 000 ton

0

1.1.–31.12

28.12.2001
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KN-nummer

Taric

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

ex 8407 33 90
ex 8407 90 80

10
10

210 000 st

0

1.1.–31.12

ex 8407 90 90

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eler
roterande kolvar, med en cylindervolym av
minst 300 cm3 och en effekkt av minst 6
men högst 15,5 kW, för framställning av:
— med förarsäte försedda självgående
gräsklippningsmaskiner nr 8433 11 51
— traktorer enligt nr 8501 90 11, vilkas
huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,
eller
— slåttermaskiner med fyrtaktsmotor vars
nominella cylindervolym är 480 cm3
enligt nr 8433 20 10 (a)

09.2985

ex 8540 91 00

33

Flata masker med en längs av 691,6 mm
(± 0,2 mm) och en höjd av 407,7
(± 0,2 mm) med en slitsbredd i änden av
den centrala vertikala axeln av 155 mikrometer (± 8 mikrometer)

400 000 st

0

1.1.–31.12

09.2986

ex 3824 90 99

76

Blandning av tertiära aminer innehållande

14 000 ton

0

1.1.–31.12

— minst 60 viktoprocent dodecyldimetylamin
— minst 20 viktprocent dimetyl (tetradecyl)amin
— minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin

09.2987

ex 3905 91 00

93

Sampolymerer av eten och vinylalkohol
(EVOH)

4 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2988

ex
ex
ex
ex
ex

4804 31 51
4804 31 90
4805 91 99
4805 92 99
4823 90 50

10
10
10
10
30

1 500 ton

0

1.1.–31.12

ex 4823 90 90

13

Papper av den typ som används vid framställning av elektrolytkondensatorer (kondensatorpapper), framställt av annat material
än enbart av espartofibrer, med en sulfathalt
av högst 5 mg/kg och en kloridhalt av
högst 1 mg/kg, med en tjocklek av minst
25 µm men högst 100 µm och en bredd av
högst 800 mm

ex 2846 90 00

20

Klorider av sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 57 viktprocent lantantrikloridheptahydrat, i fast form

5 300 ton

0

1.1.–31.12

09.2991

L 344/12

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

28.12.2001
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KN-nummer

Taric

Varuslag

Kvotmängd

Tullsats
(%)

Kvotperiod

09.2992

ex 3902 30 00

93

Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 viktprocent men högst 68
viktprocent propen och minst 32 viktprocent men högst 40 viktprocent buten, med
en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid
190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr
4818 18 40 (a)

1 000 ton

0

1.1.–31.12

09.2993

ex 3920 10 28

93

Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 23
mikrometer men högst 27 mikrometer och
en vikt av minst 32 g/m2 men högst
42 g/m2 samt med en genomsläpplighet för
vattenånga på minst 900 g/m2.

120 000 000 m2

0

1.1.–31.12

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tangenbord

1.1.–30.6.2002

93

10 000 000
st

0

— med ett skikt av silikon och med
tangenter av polykarbonat,

10 000 st

0

1.1.–31.12

6 ton

0

1.1.–30.6.2002

1 200 000
st

0

1.1.–31.12

ex 8538 90 99

eller
— helt av silikon eller helt av polykarbonat,
med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 (a)

09.2996

ex 8407 90 10

20

Tvåtakts förbräningsmotorer, med en cylindervolym av högst 125 cm3, för tillverkning
av gräsklippare enligt 8433 11 (a)

09.2998

ex 2924 29 95

80

3-Hydroxi-5'-kloro2',4'-dimetoxi-2-naftanilid

09.2999

ex 7011 20 00

10

Bildskärmar av glas med ett diagonalmått
från ytterkant till ytterkant av 70,8 cm
(± 0,2 cm) eller 72,4 cm (± 0,2 cm), och
en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid
en glasreferenstjocklek av 11,43 mm

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
(b) Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
(1) Den specifika tillläggstullen är tillämpligt.”
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2560/2001
av den 19 december 2001
om gränsöverskridande betalningar i euro
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

2001 om förberedelserna inför införandet av sedlar och
mynt i euro angavs att kommissionen skulle överväga
att använda alla de medel som står till dess förfogande
och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
avgifterna för gränsöverskridande transaktioner närmar
sig de avgifter som tas ut för inhemska transaktioner och
att euroområdet i detta avseende blir tydligt och påtagligt för de europeiska medborgarna som ”inhemskt
betalningsområde”.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (3),

(4)

När det gäller det mål som återigen bekräftades då euron
infördes som giromedel, nämligen att få till stånd ett
visserligen inte identiskt men åtminstone likartat uttag
av avgifter i euro, har inget väsentligt resultat kunnat
uppnås när det gäller att minska kostnaden för gränsöverskridande betalningar jämfört med kostnaden för
inhemska betalningar.

(5)

Volymen på de gränsöverskridande betalningarna ökar
kontinuerligt i takt med att den inre marknaden fullbordas. Inom detta område utan inre gränser har betalningarna underlättats genom att euron införts.

(6)

Om avgifterna för gränsöverskridande betalningar förblir
högre än avgifterna för inhemska betalningar hämmar
detta den gränsöverskridande handeln och utgör därför
ett hinder för en väl fungerande inre marknad. Detta kan
även påverka förtroendet vid användning av euron. För
att underlätta den inre marknadens funktion är det följaktligen nödvändigt att se till att avgifterna för gränsöverskridande betalningar i euro är desamma som avgifterna för betalningar i euro inom en medlemsstat, vilket
även kommer att stärka förtroendet för euron.

(7)

För gränsöverskridande elektroniska betalningar i euro
bör principen om lika avgifter tillämpas, med hänsyn till
anpassningsperioderna och den extra arbetsbördan för
de institut som är knutna till övergången till euron, från
och med den 1 juli 2002. För att göra det möjligt att
inrätta nödvändig infrastruktur och skapa de förhållanden som krävs bör gränsöverskridande överföringar
omfattas av en övergångsperiod fram till och med den
1 juli 2003.

(8)

Det är för närvarande inte lämpligt att tillämpa principen om lika avgifter för checkar i pappersform,
eftersom dessa är av den beskaffenheten att de inte kan
behandlas lika effektivt som övriga betalningsmedel,
särskilt elektroniska betalningar. Däremot bör principen
om insyn beträffande avgifter även tillämpas för checkar.

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

Syftet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/
5/EG av den 27 januari 1997 om gränsöverskridande
betalningar (5) var att förbättra tjänsterna avseende
gränsöverskridande överföringar och framför allt att
göra dem effektivare. Målet var att göra det möjligt
särskilt för konsumenter och små och medelstora
företag att snabbt, tillförlitligt och till låg kostnad göra
betalningar från en del av gemenskapen till en annan.
Sådana överföringar och gränsöverskridande betalningar
är i allmänhet fortfarande mycket dyra jämfört med
betalningar inom en medlemsstat. Det framgår av en
undersökning som kommissionen genomfört och levererat den 20 september 2001 att konsumenterna inte får
tillräcklig, om ens någon, information om vad överföringarna kostar och att den genomsnittliga kostnaden för
gränsöverskridande överföringar knappast har ändrats
sedan 1993, då en liknande undersökning gjordes.
I såväl kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 31 januari 2000 om detaljistbetalningar på den inre marknaden, som Europaparlamentets resolutioner av den 26 oktober 2000 om kommissionens meddelande och av den 4 juli 2001 om hur de
ekonomiska aktörernas förberedelser inför övergången
till euron kan underlättas samt i Europeiska centralbankens rapporter i september 1999 och september 2000
om att förbättra gränsöverskridande betalningstjänster
betonas att verkliga förbättringar på detta område är
nödvändiga och av brådskande natur.
I kommissionens meddelande till Europaparlamentet,
rådet, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken av den 3 april

EGT C 270, 25.9.2001, s. 270.
Yttrandet avgivet den 10.12.2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 308, 1.11.2001, s. 17.
Europaparlamentets yttrande av den 15 november 2001 (ännu ej
offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7
december 2001 (EGT C 363, 19.12.2001, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 13 december 2001.
5
( ) EGT L 43, 14.2.1997, s. 25.
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För att en kund skall kunna göra en bedömning av
avgiften för en gränsöverskridande betalning är det
nödvändigt att han är informerad om vilka avgifter som
tillämpas och om alla ändringar av dessa. Detsamma
gäller om den gränsöverskridande betalningen i euro
inbegriper en annan valuta än euron.

sådana betalningar är desamma som avgifterna för betalningar i
euro som görs inom en medlemsstat.

(10)

Denna förordning hindrar inte instituten att använda sig
av en heltäckande avgift för olika betalningstjänster,
förutsatt att ingen åtskillnad då görs mellan gränsöverskridande betalningar och inhemska betalningar.

Denna förordning skall inte gälla gränsöverskridande betalningar som institut sinsemellan utför för egen räkning.

(11)

Det är också viktigt att förbättringar görs för att underlätta för betalningsinstitut att utföra gränsöverskridande
betalningar. I detta sammanhang bör standardisering
främjas, särskilt användning av internationella bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN) (1)
och bankidentifieringskoder (Bank Identifier Code, BIC) (2)
som är nödvändiga för att gränsöverskridande överföringar skall kunna hanteras automatiskt. Det är viktigt
att dessa koder används i så stor utsträckning som
möjligt. Dessutom bör andra åtgärder som medför extra
kostnader avskaffas så att kundavgifterna för gränsöverskridande betalningar kan sänkas.

(9)

(12)

För att lätta de bördor som åligger de institut som utför
de gränsöverskridande betalningarna bör man gradvis
avskaffa de systematiska nationella rapporteringskraven
för upprättande av statistik över betalningsbalansen.

(13)

För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning bör
medlemsstaterna se till att det finns förfaranden för
klagomål samt lämpliga och effektiva förfaranden för att
lösa eventuella tvister mellan en beställare och dennes
institut eller mellan en mottagare och dennes institut,
varvid de bör använda sig av befintliga förfaranden när
så är lämpligt.

(14)

Kommissionen bör senast den 1 juli 2004 lägga fram en
rapport om tillämpningen av denna förordning.

(15)

Det bör fastställas ett förfarande så att denna förordning
även kan tillämpas för gränsöverskridande betalningar
som utförs i en annan medlemsstat valuta, när den
medlemsstaten beslutar detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
I denna förordning fastställs bestämmelser om gränsöverskridande betalningar i euro i syfte att säkerställa att avgifterna för
(1) ISO-standard nr 13613.
(2) ISO-standard nr 9362.

Den skall tillämpas på gränsöverskridande betalningar i euro på
upp till 50 000 euro inom gemenskapen.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) gränsöverskridande betalningar:
i) gränsöverskridande överföringar: transaktioner som
utförs på en beställares initiativ via ett institut, eller dess
filial, som finns i en medlemsstat i syfte att överföra en
summa pengar till en mottagare vid ett institut, eller
dess filial, som finns i en annan medlemsstat, varvid
beställaren och mottagaren kan vara en och samma
person,
ii) gränsöverskridande elektroniska betalningstransaktioner:
— gränsöverskridande överföringar av medel som
utförs med hjälp av ett elektroniskt betalningsinstrument, med undantag för överföringar som beställs
och utförs av institut,
— gränsöverskridande kontantuttag med hjälp av ett
elektroniskt betalningsinstrument samt uppladdning
(och tömning) av ett elektroniskt betalningsmedel
vid uttagsautomater och självbetjäningsterminaler i
lokaler som tillhör utställaren eller ett institut som
genom ett avtal förbundit sig att godta betalningsinstrumentet,
iii) gränsöverskridande checkar: checkar i pappersform,
enligt definitionen i Genèvekonventionen av den 19
mars 1931 om enhetliga lagar för checkar, som dras
från ett institut inom gemenskapen och som används
för gränsöverskridande betalningar inom gemenskapen.
b) elektroniskt betalningsinstrument: instrument för distansbetalningar och instrument för elektroniska pengar som gör
det möjligt för innehavaren att utföra en eller flera elektroniska betalningstransaktioner.
c) instrument för distansbetalning: instrument som gör det
möjligt för innehavaren av ett konto i ett institut att få
tillgång till medel på kontot för att göra en betalning till
tredje man, vilket normalt kräver en personlig identifieringskod och/eller ett liknande identitetsbevis. Instrument
för distansbetalning omfattar särskilt betalkort (dvs. kreditkort och bankkort med uppskjuten debitering eller uppladdningsbara kort) och kort som gör det möjligt att utföra
banktjänster via telefon eller hemifrån. Definitionen inbegriper inte gränsöverskridande överföringar.
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d) instrument för elektroniska pengar: ett återuppladdningsbart
betalningsinstrument (kort med lagrat monetärt värde eller
dataminne) på vilket värdeenheterna lagras.
e) institut: varje fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet utför gränsöverskridande betalningar.
f) avgift: varje avgift som tas ut av ett institut och som har ett
direkt samband med en gränsöverskridande betalning i euro.

Artikel 3
Avgifter för gränsöverskridande elektroniska betalningstransaktioner och gränsöverskridande överföringar
1.
Från och med den 1 juli 2002 skall de avgifter som ett
institut tar ut för gränsöverskridande elektroniska betalningstransaktioner i euro på upp till 12 500 euro vara desamma
som de avgifter som samma institut tar ut för motsvarande
betalningar i euro inom den medlemsstat där det är beläget.
2.
Senast från och med den 1 juli 2003 skall de avgifter som
ett institut tar ut för gränsöverskridande överföringar i euro på
upp till 12 500 euro vara desamma som de avgifter som
samma institut tar ut för motsvarande betalningar i euro
genom överföring inom den medlemsstat där det är beläget.
3.
Från och med den 1 januari 2006 skall beloppet på
12 500 euro höjas till 50 000 euro.

Artikel 4
Insyn beträffande avgifter
1.
Varje institut skall ge sina kunder skriftlig och lättförstådd
förhandsinformation, och för det fall det är lämpligt skall
denna information även lämnas i elektronisk form i enlighet
med de nationella bestämmelserna, om vilka avgifter som tas ut
för gränsöverskridande betalningar och för betalningar som
utförs inom den medlemsstat där det är beläget.
Medlemsstaterna får kräva att checkhäften förses med en märkning som upplyser konsumenterna om kostnader som är
hänförliga till gränsöverskridande användning av checkar.

L 344/15
Artikel 5

Åtgärder för att underlätta gränsöverskridande överföringar
1.
Varje institut skall i förekommande fall på begäran underrätta varje kund om kundens internationella bankkontonummer (International Bank Account Number, IBAN) och om
det institutets bankidentifieringskod (Bank Identifier Code, BIC).
2.
Kunden skall på begäran av det institut som gör överföringen underrätta institutet om mottagarens IBAN-nummer och
om den BIC-kod som mottagarens institut har. Om kunden
inte lämnar dessa uppgifter, kan han påföras en extra avgift av
institutet. Institutet skall lämna kunderna information om extra
avgifter i enlighet med artikel 4.
3.
Från och med den 1 juli 2003 skall institut på varje
kunds kontoutdrag, eller i en bilaga till detta, ange kundens
IBAN-nummer och institutets BIC-kod.
4.
En leverantör som godtar att betalning görs via överföring skall vid varje gränsöverskridande fakturering avseende
varor och tjänster inom gemenskapen meddela kunden sitt
IBAN-nummer och sitt instituts BIC-kod.

Artikel 6
Medlemsstaternas skyldigheter
1.
Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2002 ta bort alla
nationella rapporteringskrav för upprättande av statistik över
betalningsbalansen i fråga om gränsöverskridande betalningar
på upp till 12 500 euro.
2.
Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 2002 ta bort alla
nationella minimikrav beträffande uppgifter om mottagaren
som utgör hinder för att betalningar utförs automatiskt.

Artikel 7
Efterlevnad av denna förordning
Efterlevnaden av denna förordning skall säkerställas genom
effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Artikel 8
2.
Eventuella ändringar av avgifterna skall meddelas på det
sätt som anges i punkt 1 innan de börjar tillämpas.

Översynsklausul

3.
Om ett institut tar ut avgifter för att växla valutor till och
från euro skall institutet ge sina kunder

Senast den 1 juli 2004 skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av
denna förordning, där det bland annat skall redogöras för

a) förhandsinformation om de växlingsavgifter som det avser
att ta ut, och

— utvecklingen av infrastrukturer för systemen för gränsöverskridande betalningar,

b) särskild information om de växlingsavgifter som har tagits
ut.

— lämpligheten av att förbättra servicen till konsumenterna
genom att skärpa konkurrensvillkoren när det gäller tillhandahållandet av gränsöverskridande betalningstjänster
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— de effekter som tillämpningen av denna förordning har på avgifter för betalningar som görs inom en
medlemsstat.
— lämpligheten av att höja det belopp som anges i artikel 6.1 till 50 000 euro från och med den 1 januari
2006, med beaktande av eventuella konsekvenser för företag.
Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar.
Artikel 9
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är också tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i en annan medlemsstats valuta från och med den tidpunkt då denna meddelar kommissionen sitt beslut att låta sin valuta
omfattas av förordningen. Kommissionen skall offentliggöra meddelandet i Officiella tidningen. Utvidgningen får verkan två veckor efter offentliggörandet.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

A. NEYTS−UYTTEBROECK

Ordförande

Ordförande

28.12.2001
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2561/2001
av den 17 december 2001
om främjande av omställning av de fartyg och fiskare som fram till och med 1999 var beroende av
fiskeavtalet med Marocko
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

skap underlättas inför den definitiva omställningen av
fartygen till annan fiskeverksamhet, oavsett fartygens
ålder och även om det har utgått offentligt stöd då
fartyget byggdes.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),

(5)

Undantag måste således göras från vissa bestämmelser i
förordning (EG) nr 2792/1999.

(6)

Dessutom bör Europeiska unionen, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Nice, visa solidaritet med de berörda medlemsstaterna genom en extra
ekonomisk insats utöver de belopp som gjorts tillgängliga i rubrik 2 i EU:s budgetplan, som fastställdes av
Europeiska rådet i Berlin den 25 mars 1999.

(7)

Det bör därför inrättas en särskild gemenskapsåtgärd för
användandet av anslagen i fråga för genomförande av en
del av omställningsplanerna, eftersom de andra delarna
av dessa planer bör genomföras med hjälp av anslag från
FFU.

(8)

Det är lämpligt att anslå ytterligare tillgängliga medel till
den särskilda åtgärden, dels för flottans omstrukturering,
dels för förtidspensionering av fiskare, eller omskolning
till annat än havsfiske, inom ramen för enskilda eller
kollektiva sociala planer.

(9)

Det måste kontrolleras att den särskilda åtgärden överensstämmer med strukturpolitikens allmänna principer
för fiskerisektorn. Det är i synnerhet nödvändigt att
undvika att det skapas störningar i förhållande till de
gällande bestämmelserna för användandet av FFUanslagen. Det bör också fastställas operativa förvaltningsbestämmelser som ligger nära de bestämmelser för
gemenskapens strukturfonder som fastställts genom
förordning (EG) nr 1260/1999 (6).

(10)

De fartyg som skall verka i internationella vatten eller i
tredjelands vatten bör fullt ut följa internationell lagstiftning när det gäller bevarande av fiskeresurser, särskilt
Förenta nationernas havsrättskonvention och uppförandekoden för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
(FAO).

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (3), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Avtalet om förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko i fråga om havsfiske
(nedan kallat fiskeavtalet med Marocko) upphörde att
gälla den 30 november 1999. Ett betydande antal fartyg
från gemenskapen som hade varit verksamma i enlighet
med avtalet blev således tvungna att upphöra med sin
fiskeverksamhet den 30 november 1999.
Fiskarna och de berörda fartygens ägare erhöll i detta
sammanhang den ersättning som föreskrivs i artikel
16.1 b i förordning (EG) nr 2792/1999 (4), med stöd
från Fonden för fiskets utveckling (FFU), på de undantagsvillkor som fastställs i förordning (EG) nr 1227/
2001 (5).
Det är motiverat att, genom lämpliga åtgärder på
gemenskapsnivå, främja genomförandet av de omställningsplaner för de berörda flottorna som kommissionen
godkände den 18 oktober 2000.
Det är nödvändigt att underlätta det definitiva upphörandet av fartygens verksamhet, oavsett om detta upphörande sker genom att fartygen skrotas eller genom att de
överförs till ett tredjeland, även inom ramen för gemensamma företag. Det är vidare nödvändigt att underlätta
genomförandet av sociala bestämmelser till förmån för
fiskare. Det är även lämpligt att ersättandet av fiskered-

(1) EGT C, 270 E, 25.9.2001, s. 266.
(2) Yttrandet avgivits den 15 november 2001(ännu ej offentliggjort i
Officiella tidningen).
(3) Yttrande avgivits den 18 oktober 2001(ännu ej offentliggjort i Officiella tidningen).
(4) Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999
om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom
fiskerisektorn (EGT L 337, 30.12.1999, s. 10). Förordningen senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1451/2001 (EGT L 198,
21.7.2001, s. 9).
5
( ) Rådets förordning (EG) nr 1227/2001 av den 18 juni 2001 om
undantag från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2792/1999
om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom
fiskerisektorn (EGT L 168, 23.6.2001, s. 1).

(6) Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om
allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161,
26.6.1999, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1447/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 1).
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Den socioekonomiska diversifieringen inom kustområden som är beroende av fiske passar genom sin natur
in i de integrerade operativa programmen för regional
utveckling och i de flerregionala program som följer av
gemenskapsstödramarna för strukturfondernas mål 1 för
Spanien och Portugal, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Det är under
dessa förhållanden inte motiverat att föreskriva en
särskild insats för denna diversifiering.

28.12.2001

ii) bestämmelserna i artikel 10.3 b ii) och bestämmelserna i
punkt 1.1 a i bilaga III inte tillämpas,
iii) den minimiålder på fartyg som avses i artikel 7.2
minskas med fem år; för fartyg som är mellan 5 och 9
år skall dock det referensbidrag som avses i artikel 7.5 a
utgöras av det som tillämpas för fartyg på mellan 10
och 15 år. Det nämnda bidraget skall minskas med en
del av det belopp som tidigare erhållits i form av stöd
för konstruktion och/eller modernisering. Denna del
skall beräknas i tidsmässig proportion till den period på
10 år (när det gäller konstruktionsstöd) eller 5 år (när
det gäller stöd till modernisering) som föregick den
definitiva överföringen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

c) För definitiv omställning av ett fartyg till annan fiskeverksamhet, för vilken det krävs annan fisketeknik, kan bytet av
fiskeredskap bli föremål för offentligt stöd för modernisering av fartyg, enligt följande undantagsvillkor:

KAPITEL I

i) Sista stycket i punkt 1.4 i bilaga III skall inte tillämpas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ii) De värden som avses i artikel 9.4 b skall höjas med
30 %.
iii) Bestämmelserna i artikel 10.3 a skall inte tillämpas.

Artikel 1
1.
Fiskare och ägare till de fartyg för vilka det under 2000
och 2001, på grund av att fiskeavtalet med Marocko inte
förnyats, har beviljats ersättning i enlighet med artikel 16.1 b i
förordning (EG) nr 2792/1999 för fiskets tillfälliga upphörande
under en ackumulerad period på minst nio månader, kan bli
föremål för exceptionella stödåtgärder, enligt de villkor och
begränsningar som anges i den här förordningen.
2.
Senast tre månader efter det att denna förordning har
trätt i kraft skall medlemsstaterna lämna en fartygsförteckning
till kommissionen, med angivande av deras interna nummer
samt en förteckning över de fiskare som uppfyller de villkor
som avses i punkt 1.

KAPITEL II
UNDANTAGSBESTÄMMELSER

d) För beviljande av individuella kompensationsbetalningar till
fiskare skall de bidragsberättigade kostnader som avses i
artikel 12.3 b höjas med 20 %.
2.
De undantagsbestämmelser som föreskrivs i punkt 1 skall
tillämpas endast för bidrag och offentliga stöd som beviljas
genom ett administrativt beslut av de myndigheter som anges i
artikel 6, fattat mellan den 1 juli 2001 och den 30 juni 2003.
3.
Från och med datumet för det administrativa beslutet om
beviljande av bidrag för definitivt upphörande eller offentligt
stöd för modernisering av det berörda fartyget, i tillämpliga fall
fastställt enligt bestämmelserna i punkt 1, skall fartygens ägare
inte längre vara berättigade till den ersättning för tillfälligt
upphörande som anges i artikel 1.
Om denna ersättning betalas i förskott skall eventuella överskjutande utbetalningar dras av från bidraget för definitivt
upphörande eller från det offentliga stöd för modernisering
som beviljats för det berörda fartyget.

Artikel 2
1.
Trots vad som sägs i de ovannämnda bestämmelserna i
förordning (EG) nr 2792/1999, skall de offentliga stöd till
fartygsägare och fiskare som avses i artikel 1.1 i den här
förordningen beviljas enligt följande:

KAPITEL III
SÄRSKILD ÅTGÄRD

a) För offentligt bidrag till skrotning av fartyg skall
i) värdena i de tabeller som avses i artikel 7.5 a höjas med
20 %, och
ii) bestämmelserna i artikel 10.3 b ii) och bestämmelserna i
punkt 1.1 a i bilaga III inte tillämpas.
b) För beviljande av bidrag för definitiv överföring av fartyg till
tredjeland, även då det gäller gemensamma företag, skall
i) värdena i de tabeller som avses i artikel 7.5 a höjas med
20 %,

Artikel 3
1.
Det skall inrättas en särskild gemenskapsåtgärd (nedan
kallad denna åtgärd) för att komplettera de åtgärder som
bedrivs inom ramen för strukturfondernas insatser i de
medlemsstater som berörs av att fiskeavtalet med Marocko inte
har förnyats.
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Denna åtgärd

a) är avsedd endast för de fartygsägare och fiskare som avses i
artikel 1.1,
b) omfattar
i) åtgärder för fiskeverksamhetens definitiva upphörande
för fartyg i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG)
nr 2792/1999,
ii) åtgärder för modernisering av fartyg i enlighet med
artikel 9.1 i samma förordning, och
iii) åtgärder av socioekonomisk karaktär i enlighet med
artikel 12.3 a, b och c i samma förordning,
c) skall omfattas av de villkor som anges i artikel 12 i förordning (EG) nr 1260/1999.
3.
För de stödbelopp från gemenskapen som anslås för de
olika delarna av denna åtgärd skall följande villkor gälla,
uttryckt i procent av det totala belopp som avses i artikel 5.1:
a) Skrotning av fartyg och slutgiltig omställning till annat än
fiske: minst 40 % av det totala beloppet.
b) Slutgiltig överföring av fartyg till tredjeland, även inom
ramen för gemensamma företag, och modernisering av
fartyg: högst 28 % av det totala beloppet.
c) Åtgärder av socioekonomisk karaktär: minst 32 % av det
totala beloppet.

Artikel 4

fartyget överförts till det gemensamma företaget, efter det att
den sökande har lämnat bevis för att det har ställts en bankgaranti på 40 % av bidraget.
3.
De bidrag för fiskeverksamhetens definitiva upphörande
och de offentliga stöd för modernisering av fartyg som betalas i
enlighet med denna åtgärd skall betraktas som offentliga stöd i
den mening som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2792/
1999.
Den fiskekapacitet som dras in genom denna åtgärd skall bidra
till anpassning av de berörda medlemsstaternas fiskeansträngning i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2792/1999.
De offentliga stöd för modernisering av fartyg som betalas i
enlighet med denna åtgärd skall omfattas av bestämmelserna i
artikel 9 i förordning (EG) nr 2792/1999.
För genomförandet av denna åtgärd skall den ersättning som
avses i artikel 1 ha samma syfte som de socioekonomiska
åtgärder som avses i artikel 12.3 a, b och c i förordning (EG)
nr 2792/1999.
4.
De bidrag eller offentliga stöd som betalas i enlighet med
denna åtgärd kan inte ackumuleras med andra bidrag eller
offentliga stöd som har samma syfte, i synnerhet inte sådana
som betalas av strukturfonderna i de berörda medlemsstaterna.
De berörda medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att följa denna punkt, och de skall senast tre
månader efter denna förordnings ikraftträdande informera
kommissionen om de åtgärder de har vidtagit.

1.
Bestämmelserna i förordning (EG) nr 2792/1999 skall
också tillämpas för genomförandet av denna åtgärd, på de
villkor och inom de begränsningar som fastställs i kapitel II i
den här förordningen, särskilt när det gäller
a) sista datum för det administrativa beslutet om beviljande av
stöd,
b) anmälan av stödordningar,
c) kriterier för fiskares och fartygs stödberättigande,
d) övre gräns för bidraget till en given fiskare eller ett givet
fartyg,
e) övre gräns för de utgifter som berättigar till offentligt stöd
för modernisering av ett givet fartyg,
f) gränserna för gemenskapens bidrag och de totala offentliga
bidragen (nationella, regionala och andra) från den berörda
medlemsstaten.
2.
När det gäller beviljande av bidrag för upprättande av ett
gemensamt företag inom ramen för denna åtgärd skall förvaltningsmyndigheten betala hela bidraget till den sökande så snart

L 344/19

Artikel 5
1.
Det bidrag från gemenskapen som anslås för denna
åtgärd skall vara 197 miljoner euro. Det skall fördelas enligt
följande:
a) Spanien: 94,6 %,
b) Portugal: 5,4 %.
2.
Kommissionen skall, i enlighet med budgetåtagandena,
betala det gemenskapsbidrag som avses i punkt 1 till det utbetalande organ som avses i artikel 6.
Från och med den 1 januari 2002 skall kommissionen göra
åtaganden för de anslag som förts upp i budgeten för år 2002,
senast tre månader efter det att denna förordning antagits.
Åtagandena för de anslag som förts upp i budgeten för år 2003
skall i princip göras före den 30 april 2003.
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3.
Under förutsättning att det finns budgetutrymme skall
kommissionen göra utbetalningarna enligt följande:
a) Ett förskott på högst 20 % av de belopp som avses i punkt
1 skall betalas i samband med åtagandet i punkt 2 andra
stycket.
b) De mellanliggande utbetalningarna skall göras på medlemsstatens begäran som ersättning för utgifter som betalats och
attesterats av det betalningsorgan som avses i artikel 6.
Summan av de utbetalningar som avses i punkt a och i den
här punkten får uppgå till högst 80 % av de belopp som
avses i punkt 1.
c) Restbeloppet skall betalas efter ansökan från medlemsstaten,
så snart denna åtgärd har avslutats, om
i) det utbetalande organet har lämnat en attesterad deklaration till kommissionen över faktiskt betalda utgifter,
ii) den slutliga rapporten om genomförandet har överlämnats till och godkänts av kommissionen.
iii) medlemsstaten har skickat den deklaration som avses i
artikel 38.1 f i förordning (EG) nr 1260/1999 till
kommissionen.
4.
De utgifter som faktiskt har betalats av den slutliga stödmottagaren från och med den 1 juli 2001 berättigar till stöd
från gemenskapen i enlighet med den här förordningen. Slutdatum för stödberättigande utgifter fastställs till den 31
december 2003.
Sista datum för ansökan till kommissionen om utbetalning av
restbeloppet är den 30 juni 2004.
5.
Ansökan om mellanliggande utbetalningar och om utbetalning av restbeloppet skall upprättas i enlighet med förlagan i
bilaga II till förordning (EG) nr 438/2001 (1).

28.12.2001

Som stöd för ansökningarna skall det framställas datorstödda
beskrivningar av hur verksamheten utvecklats i enlighet med
förlagan i bilaga I till förordning (EG) nr 366/2001 (2).
Artikel 6
För genomförandet av denna åtgärd skall de förvaltningsmyndigheter och utbetalande organ som verkar inom ramen för
strukturfondernas insatser för fiske i Spanien och Portugal
under perioden 2000–2006, utföra de uppgifter som fastställs
genom de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 1260/
1999.
Om inte annat föreskrivs i den här förordningen skall artikel
31 och artiklarna 33–39 i förordning (EG) nr 1260/1999, och
föreskrifter som härrör från dessa, tillämpas.
Artikel 7
Vid behov skall kommissionen fastställa tillämpningsföreskrifter för denna förordning enligt förfarandet i artikel 23.2 i
förordning (EG) nr 2792/1999.
För detta ändamål skall kommissionen bistås av den kommitté
för fiskets och vattenbrukets struktur som inrättas genom
artikel 51 i förordning (EG) nr 1260/1999.
KAPITEL IV
SLUTBESTÄMMELSER

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 den 1 juli 2001.

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) Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001
om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/
1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som
beviljas inom ramen för strukturfonderna (EGT L 63, 3.3.2001,
s. 21).

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 366/2001 av den 21 februari
2001 om närmare bestämmelser för rådets förordning (EG)
nr 2792/1999 (EGT L 55, 24.2.2001, s. 3).
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2562/2001
av den 17 december 2001
om ingående av protokollet om fastställande för perioden 21 maj 2001–20 maj 2004 av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskars regering om fiske i farvattnen runt
Madagaskar
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i samband med artikel 300.2
och 300.3 första stycket i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,

i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Demokratiska republiken Madagaskars regering om fiske i
farvattnen runt Madagaskar.
Protokollstexten bifogas denna förordning (3).
Bestämmelserna om det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet (VMS) finns med i bilagan till denna förordning.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I enlighet med avtalet mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskars regering om fiske i farvattnen runt Madagaskar (2)
har de två parterna förhandlat för att fastställa de
ändringar eller tillägg som skall införas i avtalet när
tillämpningsperioden för protokollet i bilagan till detta
löper ut.
Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades den
12 mars 2001 ett nytt protokoll om fastställande för
perioden 21 maj 2001–20 maj 2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i
ovannämnda avtal.
I protokollet fastställs att de gemenskapsfartyg som
fiskar inom ramen för avtalet skall satellitövervakas
enligt villkor som skall fastställas gemensamt av
parterna. I detta syfte fastställde de båda parterna den 17
maj 2001 de bestämmelser, som trädde i kraft den 21
maj 2001, genom vilka metoden för dataöverföring vid
satellitövervakning av positionen för gemenskapsfartyg
som fiskar inom ramen för avtalet fastställdes.

(4)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna det
nämnda protokollet.

(5)

Nyckeln för fördelning av fiskemöjligheterna mellan
medlemsstaterna bör fastställas utifrån den traditionella
fördelningen av fiskemöjligheterna inom ramen för
ovannämnda avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
På gemenskapens vägnar godkänns härmed protokollet om
fastställande för perioden 21 maj 2001–20 maj 2004 av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs
(1) Yttrandet avgivet den 25 oktober 2001(ännu ej offentliggjort i Officiella tidningen).
(2) EGT L 73, 18.3.1986, s. 26.

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

a) Notfartyg för tonfiskfiske:

b) Fartyg för fiske med flytlinor:

Spanien

18 fartyg

Frankrike:

20 fartyg

Italien:

2 fartyg

Spanien

23 fartyg

Frankrike

10 fartyg

Portugal

7 fartyg

Om licensansökningar från dessa medlemsstater inte uttömmer
de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.

Artikel 3
De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt detta avtal måste
meddela kommissionen hur stora mängder av varje bestånd
som fångas i den madagaskiska fiskezonen 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 (4).

Artikel 4
Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall
ha rätt att underteckna protokollet med bindande verkan för
gemenskapen.
(3) För texten till protokollet, se EGT L 296, 14.11.2001, s 10.
(4) EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.
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Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

28.12.2001
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BILAGA
BESTÄMMELSER OM FASTSTÄLLANDE AV DEN METOD SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR DATAÖVERFÖRING VID SATELLITÖVERVAKNING AV POSITIONEN FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR INOM
RAMEN FÖR AVTALET MELLAN EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN OCH DEMOKRATISKA
REPUBLIKEN MADAGASKARS REGERING OM FISKE I FARVATTNEN RUNT MADAGASKAR
Med hänsyn till att Republiken Madagaskar har infört ett satellitbaserat fartygsövervakningssystem (VMS) för den egna
flottan och har för avsikt att på ett icke-diskriminerande sätt utöka detta till att omfatta samtliga fartyg som bedriver fiske
i dess fiskezon, och att gemenskapsfartyg sedan den 1 januari 2000 enligt gemenskapslagstiftningen övervakas via satellit
oavsett var de bedriver fiske, rekommenderas de nationella myndigheterna i flaggstaterna och i Republiken Madagaskar att
satellitövervaka de fartyg som fiskar inom ramen för avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Demokratiska republiken Madagaskar om fiske i farvattnen runt Madagaskar (nedan kallat avtalet) enligt följande villkor:
1. Med avseende på satellitövervakningen har de madagaskiska myndigheterna meddelat gemenskapenkoordinaterna
(latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon (bifogas, se tillägg I).
De madagaskiska myndigheterna skall överlämna dessa uppgifter elektroniskt, uttryckta i decimalgrader i WGS-84
datum-systemet.
2. Parterna skall utbyta uppgifter om X.25-adresser och de specifikationer som används i elektroniska meddelanden
mellan respektive kontrollcenter enligt villkoren i punkterna 4–6. I dessa uppgifter skall i möjligaste mån ingå namn,
telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser (Internet eller X.400) som kan användas för vanliga meddelanden
mellan kontrollcentren.
3. Fartygens position skall fastställas med en felmarginal på under 500 m och med ett konfidensintervall på 99 %.
4. Då ett fartyg som fiskar inom ramen för avtalet, och som satellitövervakas enligt gemenskapslagstiftningen, inträder i
Republiken Madagaskars fiskezon, skall flaggstatens kontrollcenter omedelbart med högst två timmars intervall börja
sända återkommande positionsrapporter till det madagaskiska centret för övervakning av fiske (Centre de Surveillance
des Pêches de Madagascar – CSP). Dessa meddelanden skall identifieras som positionsrapporter.
5. De meddelanden som avses i punkt 4 skall sändas elektroniskt i X.25-format utan något tilläggsprotokoll. Meddelandena skall skickas i realtid, enligt det format som anges i tillägg II.
6. Om den anordning för permanent satellitövervakning som finns installerad ombord på ett fiskefartyg drabbas av
tekniska problem eller tekniskt avbrott skall befälhavaren på fartyget i rimlig tid meddela de uppgifter som avses i
punkt 4 till flaggstatens kontrollcenter. Under dessa förhållanden måste en positionsrapport sändas var tolfte timme
så länge fartyget befinner sig i Republiken Madagaskars fiskezon. Flaggstatens kontrollcenter eller fartyget skall
omedelbart sända dessa meddelanden till CSP. Den bristfälliga utrustningen skall repareras eller ersättas så snart
fartyget avslutat fiskeresan eller inom högst en månad. Efter denna tidsfrist får fartyget i fråga inte påbörja någon ny
fiskeresa förrän utrustningen reparerats eller ersatts.
7. Flaggstaternas kontrollcentrer skall övervaka sina respektive fartygs rörelser i de madagaskiska vattnen varannan
timme. Om övervakningen av fartygen inte sker enligt fastställda villkor skall CSP omedelbart underrättas och
förfarandet i punkt 6 tillämpas.
8. Om CSP konstaterar att flaggstaten inte meddelar de uppgifter som avses i punkt 4 skall den andra parten omedelbart
underrättas.
9. De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser, är uteslutande avsedda för de
madagaskiska myndigheternas kontroll och övervakning av den gemenskapsflotta som fiskar inom ramen för avtalet.
Uppgifterna får inte under några omständigheter vidarebefordras till andra parter.
10. Parterna har enats om att snarast möjligt, dock senast sex månader efter det att dessa bestämmelser trätt i kraft, göra
allt som krävs för att uppfylla kraven beträffande de meddelande som avses i punkterna 4 och 6.
11. Parterna har enats om att vid begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen
för att kontrollera att all utrustning är fullt kompatibel med den andra partens krav i samband med dessa
bestämmelser.
12. Vid tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna samråda inom den gemensamma
kommitté som avses i artikel 9 i avtalet.
Dessa bestämmelser träder i kraft den 21 maj 2001.
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Tillägg I
Koordinater (latitud och longitud) för Madagaskars fiskezon
Koordinater i decimalgrader
Ref

X

A

49,40

B

Koordinater i grader och minuter
Y

X

Y

– 10,3

49° 24

– 10° 18

51

– 11,8

51° 0

– 11° 48

C

53,3

– 12,7

53° 18

– 12° 42

D

52,2

– 16,3

52° 12

– 16° 18

E

52,8

– 18,8

52° 48

– 18° 48

F

52

– 20,4

52° 0

– 20° 24

G

51,8

– 21,9

51° 48

– 21° 54

H

50,4

– 26,2

50° 24

– 26° 12

I

48,3

– 28,2

48° 18

– 28° 12

J

45,4

– 28,7

45° 24

– 28° 42

K

41,9

– 27,8

41° 54

– 27° 48

L

40,6

– 26

40° 36

– 26° 0

M

41,8

– 24,3

41° 48

– 24° 18

N

41,6

– 20,8

41° 36

– 20° 48

O

41,4

– 19,3

41° 24

– 19° 18

P

43,2

– 17,8

43° 12

– 17° 48

Q

43,4

– 16,9

43° 24

– 16° 54

R

42,55

– 15,6

42° 33

– 15° 36

S

43,15

– 14,35

43° 9

– 14° 21

T

45

– 14,5

45° 0

– 14° 30

U

46,8

– 13,4

46° 48

– 13° 24

V

48,4

– 11,2

48° 24

– 11° 12
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Tillägg II
Överföring av VMS – medelande till Madagaskar
POSITIONSRAPPORT
Kod

Oblikatorisk/
Frivillig

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift
landskod Alpha 3

–

mottagare.

ISO-

Avsändare

FS

O

Meddelandeuppgift
landskod Alpha 3

–

avsändare.

ISO-

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – typ av meddelande
”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets radioanropssignal

Fördragspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – fördragspartens nummer
(flaggstatens ISO 3-kod följt av ett nummer)

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Latitud

LA

O

Uppgifter om fartygets positions – i grader
och minuter N/S ggmm (WGS-84)

Longitud

LO

O

Uppgifter om fartygets position – i grader
och minuter Ö/V ggmm (WGS-84)

Datum

DA

O

Uppgifter om fartygets position – datum för
registrering av position UTC (ååååmmdd)

Tidpunkt

TI

O

Uppgifter om fartygets position – tidpunkt
för registrering av position UTC (ttmm)

Slut på rapport

ER

O

Systemuppgift – visar att rapporten är
avslutad

Uppgift

Kommentarer

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring skall struktureras på följande sätt:
— Dubbla snedsträck (//) och en datafältkod anger att överföringen börjar.
— Ett enkelt snedsträck (/) skiljer datafältkoden från efterföljande data.
Frivilliga uppgifter skall införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2563/2001
av den 19 december 2001
om fastställande av orienteringspriserna för fiskeåret 2002 för de fiskeriprodukter som förtecknas i
bilagorna I och II och gemenskapens producentpris för de fiskeriprodukter som finns upptagna i
bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

förordning (EG) nr 104/2000, utan endast för gulfenad
tonfisk (Thunnus albacares).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt
artiklarna 18.3 och 26.1 i denna,

(5)

På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2,
första och andra strecksatsen, samt i artikel 26.1 i
förordning (EG) nr 104/2000, bör detta pris hållas oförändrat för fiskeåret 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förslag, och

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall
ett orienteringspris fastställas för varje fiskeår och för var
och en av de produkter eller produktgrupper som
förtecknas i bilagorna I och II till den förordningen.

(2)

Mot bakgrund av de uppgifter som finns när det gäller
priserna för de aktuella produkterna och med hänsyn
kriterierna i artikel 18.2 i samma förordning bör
priserna för respektive art höjas, hållas oförändrade eller
sänkas för fiskeåret 2002.

(3)

Enligt artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall
gemenskapens producentpris fastställas för var och en av
de produkter som finns upptagna i bilaga III till den
förordningen.

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82 ( ) anges
tillämpliga omvandlingsfaktorer för olika arter av
tonfisk. Det är därför inte nödvändigt att fastställa
gemenskapens producentpris för alla de arter av tonfisk
som finns upptagna i förteckningen i bilaga III till
2

Orienteringspriserna för fiskeåret den 1 januari–31 december
2002 för de produkter som finns förtecknade i bilagorna I och
II till förordning (EG) nr 104/2000 och de olika presentationsformer och handelskategorier som de hänför sig till skall fastställas enligt bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Gemenskapens producentpris för fiskeåret den 1 januari–31
december 2002 för gulfenad tonfisk (av arten Thunnus albacares) fastställs enligt följande:
Art

Handelsegenskaper

Gulfenad tonfisk
Hel, med en vikt på över
(Thunnus albacares) 10 kg/styck

1 172

Artikel 3
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 19 december 2001.
På rådets vägnar
A. NEYTS-UYTTEBROECK

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 368, 28.12.1982, s. 27. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3899/92 (EGT L 392, 31.12.1992, s. 24).

Gemenskapens
producentpris
(i euro/ton)
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BILAGA

BILAGA

I

Art
Produkterna förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG)
nr 104/2000

Presentationsform i handeln

Orienteringspris
(i euro per ton)

1. Sill av arten Clupea harengus

Hel fisk

260

2. Sardiner av arten Sardina pilchardus

Hel fisk

561

3. Pigghaj (Squalus acanthias)

Hel fisk eller
urtagen fisk, med huvud

1 101

4. Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

Hel fisk eller
urtagen fisk, med huvud

790

5. Kungsfisk (Sebastes spp)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 171

6. Torsk av arten Gadus morhua

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 591

7. Gråsej (Pollachius virens)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

790

8. Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 073

9. Vitling (Merlangius merlangus)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

929

10. Långa (Molva spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 214

11. Makrill av arten Scomber scombrus

Hel fisk

294

12. Makrill av arten Scomber japonicus

Hel fisk

315

13. Ansjovis (Engraulis spp.)

Hel fisk

1 209

14. Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud fr.om. 1.1.2002
t.o.m. 30.4.2002

1 063

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud fr.o.m. 1.5.2002
t.o.m. 31.12.2002

1 462

15. Kummel av arten Merluccius merluccius

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

3 695

16. Glasvar (Lepidorhombus spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

2 382

17. Sandskädda (Limanda limanda)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

937

18. Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

552

19. Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Hel fisk

2 188

Urtagen fisk, med huvud

2 477

20. Sepiabläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma)

Hel

1 613

21. Marulk (Lophius spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

2 868

Fisk, utan huvud

5 928

22. Räkor av arten Crangon crangon

Endast kokta i vatten

2 478

23. Nordhavsräkor (Pandalus Borealis)

Endast kokta i vatten

6 612

Färska eller kylda

1 707

24. Krabbtaska (Cancer pagurus)

Hel

1 784

25. Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Hel

5 337

Stjärt

4 323

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

6 648

26. Tunga (Solea spp.)
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Art
Produkterna förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG)
nr 104/2000

Presentationsform i handeln

28.12.2001

Orienteringspris
(i euro per ton)

1. Liten hälleflundra (Reinhardtius hippolossoides)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 976

2. Kummel av arten Merluccius spp.

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande
homogena produkter

1 277

Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande
homogena produkter

1 530

3. Tandbraxen och pageller (Dentex dentex) och
(Pagellus spp.)

Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 587

4. Svärdfisk (Xiphias gladius)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande
homogena produkter

4 080

5. Bläckfisk (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma)
(Sepiola rondeletti)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 928

6. Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

Frysta, i ursprungförpackningar innehållande homogena produkter

1 987

7. Bläckfisk och kalamarer (Loligo spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 156

8. Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

961

9. Illex argentinus

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

831

— räkor av arten Parapenaeus longirostris

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 119

— andra arter av familjen Penaeide

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

7 982

10. Räkor av familjen Penaeidae

28.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 344/29

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2564/2001
av den 27 december 2001
om ändring av förordning (EG) nr 1280/2001 om upprättande av en prognostiserad försörjningsbalans för försörjningen av Kanarieöarna med mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

behov. För att tillfredsställa behovet av mjölkprodukter
på Kanarieöarna är det nödvändigt att justera de
mängder som fastställts för dessa produkter i de prognostiserade försörjningsbalanserna. Bilagan till förordning
(EG) nr 1280/2001 bör därför ändras.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1454/2001 av
den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av
förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican) (1), särskilt artikel 3.6 i
denna, och
av följande skäl:
I kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1620/1999 (3), fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter för den
särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna för
vissa jordbruksprodukter.

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1280/
2001 (4) fastställs försörjningsbalansen beträffande
mjölkprodukter för Kanarieöarna. Vid behov får denna
balans ändras och en justering av produktmängderna
företas under årets lopp, inom ramen för den sammanlagda kvantitet som fastställts med hänsyn till regionens

(2)

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1280/2001 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

198,
296,
192,
176,

21.7.2001, s. 45.
17.11.1994, s. 23.
27.7.1999, s. 19.
27.6.2001, s. 10.
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BILAGA
”BILAGA
Prognostiserad försörjningsbalans för Kanarieöarna för perioden 1 juli 2001–31 december 2001
(ton)
KN-nummer

Varuslag

Kvantitet

0401

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

53 125 (1)

0402

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

13 200 (2)

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara smörprodukter

2 000

0406

Ost

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

8 000

0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 86
0406 90 87

900

0406 90 88
1901 90 99

Fettfria mjölkberedningar

2106 90 92

Mjölkberedningar för barn utan innehåll av mjölkfett m.m

(1) Varav 625 ton för bearbetnings- och konserveringssektorn.
(2) Skall tilldelas enligt följande:
— 4 990 ton med KN-nummer 0402 91 och/eller 0402 99 för direktkonsumtion.
— 1 210 ton med KN-nummer 0402 91 och/eller 0402 99 för bearbetnings- och konserveringssektorn,
— 7 000 ton med KN-nummer 0402 10 och/eller 0402 21 för bearbetnings- och konserveringssektorn,
(3) Hela försörjningsbalansen är avsedd för bearbetnings- och konserveringssekttorn.”

2 500 (3)
100
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2565/2001
av den 27 december 2001
om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002 för får, getter, fårkött och getkött och om
undantag från förordning (EG) nr 1439/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3
november 1998 om den gemensamma organisationen av
marknaden för får- och getkött (1), ändrad genom förordning
(EG) nr 1669/2000 (2), särskilt artikel 17.1 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1349/2000 av den
19 juni 2000 om 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 (3), ändrad genom förordning (EG) nr 2677/2000 (4),
särskilt artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1727/2000 av den
31 juli 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som
en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner
enligt Europaavtalet med Ungern (5), särskilt artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2290/2000 av den
9 oktober 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning,
som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Bulgarien (6), särskilt artikel 1.3
i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2435/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Rumänien (9), särskilt
artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland (10), särskilt
artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2766/2000 av den
14 december 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Litauen (11) särskilt artikel
1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2851/2000 av den
22 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Republiken Polen och
om upphävande av förordning (EG) nr 3066/95 (12), särskilt
artikel 1.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De kvantiteter av vissa jordbruksprodukter som får
importeras tullfritt från vissa länder inom ramen för
tullkvoter, tak eller referenskvantiteter fastställs i förordningarna (EG) nr 1349/2000, (EG) nr 1727/2000, (EG)
nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000,
(EG) nr 2435/2000, (EG) nr 2341/2000 och (EG)
nr 2766/2000 från och med den 1 juli 2000 och i
bilaga A. b till förordning (EG) nr 2851/2000 från och
med den 1 januari 2001.

(2)

Kommissionen måste öppna tullkvoter för getkött och
fårkött för 2002. Dessa kvoter skall förvaltas enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av
produkter inom sektorn för får- och getkött (13), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 272/2001 (14).

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2433/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Tjeckiska republiken (7),
särskilt artikel 1.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2434/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Slovakiska republiken (8), särskilt artikel 1.3 i denna,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L

312,
193,
155,
308,
198,
262,
280,
280,

20.11.1998, s. 1.
29.7.2000, s. 8.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
4.8.2000, s. 6.
17.10.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 1.
4.11.2000, s. 9.

(9) EGT L 280, 4.11.2000, s. 17.
(10) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.
(11) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.
(12) EGT L 332, 28.12.2000, s. 7.
(13) EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.
(14) EGT L 41, 10.2.2001, s. 3.
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(3)

För att säkerställa att systemet med tullkvoter fungerar
tillfredsställande är det nödvändigt att fastställa en slaktviktsekvivalent. Eftersom valet mellan import av levande
djur och import av kött är fritt för vissa tullkvoter
behövs en omräkningsfaktor.

(4)

Eftersom importen förvaltas per kalenderår motsvarar de
för 2002 fastställda kvantiteterna summan av hälften av
kvantiteten för perioden 1 juli 2001–30 juni 2002 och
hälften av kvantiteten för perioden 1 juli 2002–30 juni
2003.

(5)

(6)

(7)

Följaktligen är det nödvändigt att utarbeta denna förordning om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002
för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KNnumren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och
0204.
Till följd av svårigheter inom fårsektorn i Uruguay på
grund av ett utbrott av mul- och klövsjuka och för att
undvika avbrott i leveranserna från detta land till Europeiska gemenskapen, bör det föreskrivas undantag från
artiklarna 11.1 och 13.1 i förordning (EG) nr 1439/95
samt, undantagsvis, göra det möjligt att förlänga giltigheten till och med den 25 januari 2002 för de
ursprungsdokument och importlicenser som utfärdats i
enlighet med förordning (EG) nr 2808/2000 av den 21
december 2000 om öppnande av gemenskapstullkvoter
för 2001 för får, getter, fårkött och getkött med KNnummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10,
0104 20 90 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import
och export av produkter inom sektorn för får- och
getkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
272/2001.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fåroch getkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

28.12.2001

som anges i bilagan skall upphävas tillfälligt eller sänkas enligt
bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 3
1.
I del 1 i bilagan fastställs de kvantiteter kött, uttryckta i
slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0204, för vilka den tull
som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer
tillfälligt skall upphävas under perioden 1 januari 2002–31
december 2002.
2.
I del 2 i bilagan fastställs de kvantiteter levande djur och
kött, uttryckta i slaktviktsekvivalent, med KN-nummer
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 för vilka den
tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer skall sänkas till noll under perioden 1 januari 2002–31
december 2002.
3.
I del 3 i bilagan fastställs de kvantiteter levande djur,
uttryckta i levande vikt, med KN-numren 0104 10 30,
0104 10 80 och 0104 20 90, för vilka den tull som gäller vid
import skall sänkas till 10 % av värdet under perioden 1 januari
2002–31 december 2002.
4.
I del 4 i bilagan fastställs de kvantiteter kött, uttryckta i
slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0204, för vilka den tull
som gäller vid import tillfälligt skall upphävas under perioden
1 januari 2002–31 december 2002.

Artikel 4
1.
De tullkvoter som avses i artikel 3.1 och 3.2 skall
förvaltas i enlighet med bestämmelserna i avdelning II A i
förordning (EG) nr 1439/95.
2.
De tullkvoter som avses i artikel 3.3 och 3.4 skall
förvaltas i enlighet med bestämmelserna i avdelning II B i
förordning (EG) nr 1439/95.

Artikel 1

Artikel 5

Genom denna förordning öppnas gemenskapstullkvoter för fåroch getkött för perioden 1 januari–31 december 2002.

1.
Med uttrycket ”slaktviktsekvivalent” i artikel 3 avses
vikten av kött med ben, samt vikten av urbenat kött som med
hjälp av en koefficient räknats om till kött med ben. För detta
ändamål skall 55 kg urbenat får- eller getkött av vuxna djur
motsvara 100 kg får- eller getkött med ben av vuxna djur, och
60 kg urbenat lamm- eller killingkött skall motsvara 100 kg
lamm- eller killingkött med ben.

Artikel 2
De tullar som tillämpas vid import till gemenskapen av får,
getter, fårkött och getkött med KN-nummer 0104 10 30,
0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 med ursprung i de länder
(1) EGT L 326, 22.12.2000, s. 12.

2.
Om det i associeringsavtalen mellan gemenskapen och
vissa leverantörsländer fastställs att importen får ske antingen i
form av levande djur eller kött, skall 100 kg levande djur anses
motsvara 47 kg kött.

28.12.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Artikel 6

Trots artikel 11.1 och artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1439/95 skall ursprungsdokument och importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2808/2000 för kvantiteter som importerats från
Uruguay, och vars giltighetstid ännu inte gått ut den dag den här förordningen träder i kraft, vara giltiga till
och med den 25 januari 2002.
Artikel 7
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 till och med den 31 december 2002. Artikel 6 skall dock
tillämpas från och med det datum denna förordning träder i kraft.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
FÅR- OCH GETKÖTT TULLKVOTER FÖR 2002
DEL 1 – KVANTITETER FÖR 2002 ENLIGT ARTIKEL 3.1 – LÖPNUMMER 09.4033
Fårkött och getkött (ton slaktviktsekvivalent) tullfritt
KN-nr

0204

Argentina

23 000

Australien

18 650

Chile

3 000

Nya Zeeland

226 700

Uruguay

5 800

Island

1 350

Slovenien

50

DEL 2 – KVANTITETER FÖR 2002 ENLIGT ARTIKEL 3.2 – LÖPNUMMER 09.4575
Får och getter, levande djur eller kött (ton slaktviktsekvivalent) tullfritt
KN-nr

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Polen

9 200

Rumänien (1)

8 050

Ungern (2)

16 247,5

Bulgarien

7 000

Tjeckien

2 150

Slovakien

4 300

(1) P.m. årlig ökning = 700 ton (Förordning (EG) nr 2435/2000).
(2) P.m. årlig ökning = 1 415 ton (Förordning (EG) nr 1727/2000).

DEL 3 – KVANTITETER FÖR 2002 ENLIGT ARTIKEL 3.3 – LÖPNUMMER 09.4036
Levande får och getter (ton slaktviktsekvivalent) tullsats 10 %
KN-nr

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

Övriga

49,35 (1)

(1) Den tidigare mängden på 105 ton ölevande vikt har räknats om till slaktvikt.

DEL 4 – KVANTITETER FÖR 2002 ENLIGT ARTIKEL 3.4 – LÖPNUMMER 09.4037
Fårkött och getkött (ton slaktviktsekvivalent) tullfritt
KN-nr

0204

Övriga (varav Grönland 100 ton, Färöarna 20 ton, Baltiska staterna (1) –
Estland, Lettland och Litauen – 132,5 ton, Turkiet 200 ton och övriga (2)
200 ton).

652,5

(1) Detta är sammanlagda mängden för de tre länderna. P.m. årlig öking = 5 ton (Förordningarna (EG) nr 2341/2000 (EG) nr 2677/2000
och (EG) nr 2766/2000).
(2) Med ”övriga”avses här samtliga ursprugsländer med undantag av de länder som nämns i ovanstående tabell.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2566/2001
av den 21 december 2001
om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2001 för produkter som omfattas av
KN-numren 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med ursprung i Thailand
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

5 500 000 ton, är det lämpligt att fortsätta tillämpa de
åtgärder som gör det möjligt dels att, under vissa
omständigheter, underlätta övergången till fri omsättning för de produktkvantiteter som överstiger de
mängder som uppgivits i importlicenserna, dels att
godkänna en överföring av de kvantiteter som motsvarar
skillnaden mellan de mängder som uppges i importlicenserna och de mindre mängder som faktiskt importerats.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 (1) avslutats, särskilt artikel 1.1 i denna, och

(6)

För att säkerställa att avtalet tillämpas korrekt är det
nödvändigt att inrätta ett strikt och systematiskt
kontrollsystem som tar hänsyn till uppgifterna i den
thailändska exportlicensen och till de thailändska
myndigheternas praxis vid utfärdandet av exportlicenser.

(7)

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

av följande skäl:
Gemenskapen har, inom ramen för de multilaterala
handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen,
åtagit sig att öppna en tullkvot som begränsas till 21
miljoner ton för produkter med KN-numren
0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med
ursprung i Thailand och per fyraårsperiod inom vilken
tullsatsen skall minskas till 6 %. Denna kvot bör öppnas
och förvaltas av kommissionen.

(1)

Det är nödvändigt att upprätthålla ett förvaltningssystem
som säkerställer att endast produkter som har sitt
ursprung i Thailand kan importeras inom den kvoten.
Av denna anledning bör utfärdandet av importlicenser
fortsätta att ske under förutsättning att en exportlicens
utfärdad av de thailändska myndigheterna uppvisas och
att mallen för denna licens har meddelats till kommissionen.

(2)

Eftersom importen till gemenskapsmarknaden av de
berörda produkterna traditionellt har förvaltats per
kalenderår är det lämpligt att behålla detta system. Det
är därför nödvändigt att öppna en kvot för år 2002.

(3)

Ett villkor för import av de produkter som omfattas av
KN-numren 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99
är uppvisande av en importlicens upprättad enligt de
gemensamma tillämpningsföreskrifterna som fastställts
genom kommissionens förordning (EG) nr 1291/
2000 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 2299/
2001 (3). I kommissionens förordning (EG) nr 1162/
95 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2298/
2001 (5), fastställs särskilda tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser för spannmål
och ris.

(4)

Mot bakgrund av gjorda erfarenheter och med hänsyn
till att gemenskapens koncession fastställer en total
kvantitet för fyra år med en högsta årlig kvantitet på

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

146,
152,
308,
117,
308,

20.6.1996, s. 1.
24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
24.5.1995, s. 2.
27.11.2001, s. 16.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
En tullkvot öppnas för perioden 1 januari–31 december
2002 för import av 5 500 000 ton produkter som omfattas av
KN-numren 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med
ursprung i Thailand. Inom ramen för denna kvot fastställs
värdetullsatsen till 6 %. Denna kvot skall ha löpnummer
09.4008.
2.
De produkter som avses i punkt 1 skall omfattas av den
ordning som föreskrivs i denna förordning, om de importeras
enligt importlicenser
a) som utfärdas på villkor av att en licens läggs fram för export
till Europeiska gemenskapen som utfärdats av Department
of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of
Thailand, i fortsättningen kallad ”exportlicens”, och som
uppfyller villkoren i avdelning I,
b) som uppfyller villkoren i avdelning II.

AVDELNING I
EXPORTLICENSER

Artikel 2
1.
Exportlicensen skall utfärdas i ett original och i minst en
kopia på en blankett i enlighet med mallen i bilagan.
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Formatet på denna blankett skall vara cirka 210 × 297 mm.
Originalet skall upprättas på vitt papper med gult guillocherat
bakgrundstryck som gör varje förfalskning med mekaniska eller
kemiska metoder synlig.
2.

Blanketterna skall tryckas och fyllas i på engelska.

3.
Originalet och kopiorna skall fyllas i antingen på maskin
eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med bläck och
med versaler.
4.
Varje exportlicens skall innehålla ett förtryckt serienummer. Det skall dessutom i det översta fältet innehålla ett
licensnummer. Kopiorna skall ha samma nummer som originalet.
Artikel 3
1.
En exportlicens som utfärdas under perioden 1
januari–31 december 2002 skall vara giltig i 120 dagar från
och med utfärdandedagen. Utfärdandedagen skall räknas in i
licensens giltighetstid.
Licensen skall endast vara giltig om fälten är korrekt ifyllda och
om den är attesterad enligt uppgifterna i licensen. Utskeppningsvikten skall anges med siffror och med bokstäver.
2.
Exportlicensen är korrekt attesterad om utfärdandedagen
uppges och om den är stämplad av det utfärdande organet och
är undertecknad av den eller de personer som är bemyndigade
att underteckna den.

AVDELNING II
IMPORTLICENSER

Artikel 4
1.
Ansökningar om importlicenser för de produkter som
omfattas av KN-numren 0714 10 10, 0714 10 91 och
0714 10 99 med ursprung i Thailand skall lämnas in till de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samt åtföljas av
exportlicensen i original. Exportlicensen i original skall behållas
av den myndighet som utfärdar importlicensen. I det fall
ansökan om importlicens endast omfattar en del av den kvantitet som anges i exportlicensen skall emellertid det utfärdande
organet på originalet uppge vilken kvantitet som har utnyttjats,
stämpla det och sända tillbaka det till den berörda parten.
Endast den kvantitet som angivits under utskeppningsvikt på
exportlicensen skall komma i fråga för utfärdande av importlicens.
2.
När det har konstaterats att de kvantiteter som faktiskt
lossats under en viss leverans överstiger de kvantiteter som
angivits på den eller de importlicenser som utfärdats för den
leveransen skall de behöriga myndigheterna som utfärdat
importlicensen eller importlicenserna i fråga, på importörens
begäran och så snart som möjligt per telex eller fax meddela
kommissionen numret eller numren på de thailändska exportli-
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censerna, numret eller numren på importlicenserna, överskottskvantiteten samt fartygets namn.
Kommissionen skall ta kontakt med de thailändska myndigheterna för att få nya exportlicenser utfärdade. I väntan på dessa
skall överskottskvantiteterna inte få övergå i fri omsättning på
de villkor som anges i denna förordning, så länge som nya
importlicenser för de berörda kvantiteterna inte kan läggas
fram. Nya importlicenser skall utfärdas på de villkor som anges
i artikel 7.
3.
När det konstateras att de kvantiteter som faktiskt lossats
under en viss leverans är högst 2 % större än de kvantiteter
som omfattas av den eller de framlagda importlicenserna, skall
de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna
övergår till fri omsättning, trots vad som sägs i punkt 2, på
importörens begäran tillåta övergång till fri omsättning för
överskottskvantiteterna, om importören betalar en värdetull på
högst 6 % och ställer en säkerhet som motsvarar skillnaden
mellan den tull som anges i gemensamma tulltaxan och den
tull som betalats.
Kommissionen skall så snart den mottagit de uppgifter som
anges i punkt 2 första stycket ta kontakt med de thailändska
myndigheterna för att få nya exportlicenser utfärdade.
Säkerheten skall frisläppas när en kompletterande importlicens
för kvantiteterna i fråga har lagts fram för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till fri
omsättning. Ansökan om denna licens är inte underställd
kravet på den säkerhet för licensen som anges i artikel 15.2 i
förordning (EG) nr 1291/2000 och i artikel 5 i den här förordningen. Denna licens skall utfärdas på de villkor som anges i
artikel 7 när en eller flera nya exportlicenser utfärdade av de
thailändska myndigheterna läggs fram. Den kompletterande
importlicensen skall i fält 20 innehålla en av följande uppgifter:
— Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del
Reglamento (CE) no 2566/2001
— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2566/2001, artikel
4, stk. 3
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2566/2001
— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2566/2001
— Licence for additional quantity, Article 4(3) of Regulation
(EC) No 2566/2001
— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2566/2001
article 4 paragraphe 3
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2566/2001
articolo 4, paragrafo 3
— Aanvullend certificaat — artikel 4, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2566/2001
— Certificado complementar, n.o 3 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2566/2001
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2566/2001, 4 artiklan 3 kohta
— Kompletterande licens, artikel 4.3 i förordning (EG) nr
2566/2001.
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Säkerheten skall vara förverkad för de kvantiteter för vilka en
kompletterande importlicens inte lagts fram inom en tidsfrist
på fyra månader, utom i fall av force majeure, räknat från och
med dagen för godkännadet av den deklaration om övergång
till fri omsättning som avses i första stycket. Säkerheten skall i
synnerhet vara förverkad för de kvantiteter för vilka den
kompletterande importlicensen inte har kunnat utfärdas enligt
artikel 7.1.
När den behöriga myndigheten har avskrivit och attesterat den
kompletterande importlicensen i samband med frisläppandet av
den säkerhet som avses i första stycket, skall licensen så snart
som möjligt sändas tillbaka till det utfärdande organet.
4.
Ansökningar om licenser skall få lämnas in i alla
medlemsstater och utfärdade licenser skall vara giltiga i hela
gemenskapen.
Bestämmelserna i artikel 5.1 fjärde strecksatsen i förordning
(EG) nr 1291/2000 skall inte tillämpas på import som genomförs inom ramen för den här förordningen.
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— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG)
nr 2566/2001);
b) I fält 20:
— Nombre del barco (indicar el nombre del barco que
figura en el certificado de exportación tailandés)
— Skibets navn (skibsnavn, der er anført i det thailandske
eksportcertifikat)
— Name des Schiffes (Angabe des in der thailändischen
Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens)
— Ονοµασία του πλοίου (σηµειώστε την ονοµασία του πλοίου
που αναγράφεται στο ταϊλανδικό πιστοποιητικό εξαγωγής)
— Name of the cargo vessel (state the name of the vessel
given on the Thai export certificate)
— Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur
le certificat d'exportation thaïlandais)
— Nome della nave (indicare il nome della nave che figura
sul titolo di esportazione tailandese)
— Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise
uitvoercertificaat)

Artikel 5
Genom undantag från artikel 10 i förordning (EG) nr 1162/95
skall säkerheten för de importlicenser som avses i denna avdelning vara 5 euro per ton.

Artikel 6
1.
Ansökan om importlicens och själva licensen skall i fält 8
innehålla benämningen ”Thailand”.
2.
Licensen skall innehålla följande benämningar på något
av de nedan uppgivna språken:
a) I fält 24:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2566/2001]

— Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do
certificado de exportação tailandês)
— Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa)
— Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen)
— Número y fecha del certificado de exportación tailandés
— Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato
— Nummer und Datum der thailändischen Ausfuhrbescheinigung
— Αριθµός και ηµεροµηνία του ταϊλανδικού πιστοποιητικού
εξαγωγής
— Serial number and date of the Thai export certificate
— Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais

— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF)
nr. 2566/2001)

— Numero e data del titolo di esportazione tailandese

— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2566/2001)

— Número e data do certificado de exportacao tailandês

— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2566/2001]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2566/2001)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2566/2001]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2566/2001]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem [Verordening (EG) nr. 2566/2001]
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2566/2001]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2566/
2001)

— Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat
— Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja päivämäärä
— Den thailändska exportlicensens nummer och datum.
3.
Licensen kan endast accepteras som stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning om det bland annat
framgår av en kopia av det konossement som den berörde
lägger fram att de produkter för vilka övergång till fri omsättning begärs har transporterats till gemenskapen på det fartyg
som uppges på importlicensen.
4.
Med förbehåll av artikel 4.3 och genom undantag från
artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får den kvantitet
som övergår till fri omsättning inte vara större än den som
anges i fält 17 och 18 i importlicensen. Siffran 0 skall i detta
sammanhang uppges i fält 19 i den aktuella licensen.
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Artikel 7
1.
Importlicensen skall utfärdas den femte arbetsdagen efter
det att ansökan lämnades in, utom i de fall då kommissionen
via fax informerat de behöriga myndigheterna i medlemsstaten
om att de villkor som fastställs i denna förordning inte är
uppfyllda.
Om de villkor som gäller för utfärdande av licensen inte är
uppfyllda får kommissionen i förekommande fall, efter samråd
med de thailändska myndigheterna, vidta lämpliga åtgärder.
2.
På begäran av den berörda parten och efter kommissionens samtycke via fax, får licensen utfärdas inom en kortare
tidsfrist.
Artikel 8
Trots vad som sags i artikel 6 i förordning (EG) nr 1162/95,
skall importlicensens sista giltighetsdag motsvara exportlicensens sista giltighetsdag plus 30 dagar.
Artikel 9
1.
Medlemsstaterna skall varje dag per fax meddela kommissionen följande uppgifter om varje ansökan om licens:
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— vilken kvantitet som begärs för varje importlicens, i förekommande fall med angivelse av ”kompletterande importlicens”,
— namnet på den som ansöker om licens,
— det exportlicensnummer som anges i licensens översta fält,
— exportlicensens utfärdandedag,
— den totala kvantitet för vilken exportlicensen utfärdats,
— exportörens namn, vilket anges i exportlicensen.
2.
Senast i slutet av första halvåret 2003 skall de myndigheter som ansvarar för utfärdandet av importlicenser till
kommissionen per fax översända den fullständiga förteckningen över de icke avskrivna kvantiteter som anges på
baksidan av importlicenserna och fartygets namn samt de
berörda exportlicensernas nummer.
AVDELNING III
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 10
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
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2567/2001
av den 21 december 2001
om upphörande av fiske efter sill 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, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 (1), särskilt artikel 21.3 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I Rådets förordning (EG) nr 2848/2000 av den 15
december 2000 om fastställande för 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, ändrad genom förordning
(EG) nr 2425/2001, föreskrivs kvoter för sill för 2001.

(2)

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.

(3)

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
fartyg under nederländsk flagg eller 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 sill i farvattnen i ICES-områdena Vb (gemenskapens
vatten), VIa norr och VIb, 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 sill i farvattnen i ICES-områdena Vb (gemenskapens
vatten), Via och norr, VIb, 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) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

28.12.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

L 344/41

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2568/2001
av den 21 december 2001
om upphörande av fiske efter sill 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 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 fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten
och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), ändrad genom förordning
(EG) nr 2425/2001 (4), föreskrivs kvoter för sill 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 sill i farvattnen i ICES-områdena I och II,
som gjorts av fartyg under nederländsk flagg eller som är

(3)

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 sill i farvattnen i ICES-områdena I och II, 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 sill i farvattnen i ICES-områdena I och II, 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 2569/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av det schablonvärde som skall användas vid beräkningen av den ekonomiska
ersättningen och tillhörande förskott för de fiskeriprodukter som återtagits från marknaden under
fiskeåret 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

sation, eller en medlem av en sådan, saluför sina
produkter i en annan medlemsstat än där den blev
erkänd. Med detta organ avses således organet i den
medlemsstat där producentorganisationen erkändes.
Därför bör det avdragsgilla schablonvärdet vara det som
tillämpas i denna medlemsstat.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2),
särskilt artikel 21.5 och 21.8 i denna, och

(4)

Samma beräkningsmetod bör tillämpas på förskottet på
den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i
förordning (EG) nr 2509/2000.

av följande skäl:

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fiskeriprodukter.

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs att en ekonomisk ersättning skall utgå till de producentorganisationer
som på vissa villkor återtar de produkter som avses i
bilaga 1 punkterna A och B i den förordningen. Värdet
på denna ekonomiska ersättning skall minskas med det
schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som
är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1501/83 av den
9 juni 1983 om omhändertagande av vissa fiskeriprodukter som har varit förmål för marknadsstabiliserande
åtgärder (3) fastställs avsättningsmöjligheterna för de
återtagna produkterna. Det är nödvändigt att schablonmässigt fastställa värdet på dessa produkter för var och
en av dessa valmöjligheter med hänsyn tagen till de
genomsnittliga inkomster som kan erhållas genom en
sådan avsättning i de olika medlemsstaterna.

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG)
nr 2509/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000
beträffande beviljande av ekonomisk ersättning för
återtag från marknaden av vissa fiskeriprodukter (4), skall
det organ som ansvarar för att bevilja den ekonomiska
ersättningen underrättas i de fall då en producentorgani-

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det schablonvärde som skall användas vid beräkningarna av
den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för de
produkter som återtagits av producentorganisationerna och
använts för andra ändamål än som livsmedel skall för fiskeåret
2002 fastställas på det sätt som anges i bilagan för var och en
av de där angivna destinationerna.
Artikel 2
Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska
ersättningen och tillhörande förskott skall vara det som
tillämpas i den medlemsstat där producentorganisationen
erkänts.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

17, 21.1.2000, s. 22.
132, 15.5.2001, s. 10.
152, 10.6.1983, s. 22.
289, 16.11.2000, s. 11.
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BILAGA

De återtagna produkternas bestämmelseland

(Euro/ton)

1. Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder):
a) för sill av arten Clupea harengus och makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:
— Danmark och Sverige

70

— Förenade kungariket

50

— övriga medlemsstater

18

— Frankrike

0

b) för räkor av arten Crangon crangon och nordhavsräkor (Pandalus borealis):
— Danmark och Sverige

0

— övriga medlemsstater

25

c) för övriga produkter:
— Danmark

40

— Sverige, Portugal och Irland

17

— Förenade kungariket

25

— övriga medlemsstater

0

2. Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder):
a) sardiner av arten Sardina pilchardus och ansjovis (Engraulis spp.):
— samtliga medlemsstater

5

b) övriga produkter:
— Sverige

58

— Frankrike

20

— övriga medlemsstater

38

3. Användning som agn eller bete:
— Frankrike

50

— övriga medlemsstater

10

4. Andra användningar än som livsmedel

0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2570/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av stödbeloppet vid privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2813/
2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter
för beviljande av stöd till privat lagring av vissa fiskeriprodukter (3), särskilt artikel 1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Stödbeloppet får inte överstiga summan av de tekniska
och ekonomiska kostnader som konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som föregått fiskeåret i fråga.

(2)

För att inte uppmuntra till långvarig lagring samt för att
förkorta betalningsfristerna och minska kontrollutgif-

terna bör stödet till privat lagring betalas ut som ett
engångsbelopp.
(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Stödet till privat lagring av de produkter som förtecknas i
bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000 skall för fiskeåret
2002 fastställas enligt följande:
— första månaden: 175 euro/ton
— andra månaden: 0 euro/ton
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) EGT L 326, 22.12.2000, s. 30.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2571/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter
under fiskeåret 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

konservera de produkter som återtagits från marknaden
för att undvika att de förstörs.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2),

Stödbeloppet bör fastställas så att det inte stör jämvikten
på marknaden för produkterna i fråga och så att det inte
snedvrider konkurrensen.

(4)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2814/
2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande
av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter (3), särskilt artikel 5
i denna,

Stödbeloppet får inte överstiga summan av de tekniska
och ekonomiska kostnader i samband med den för stabilisering och lagring nödvändiga verksamheten, som
konstaterats i gemenskapen under det fiskeår som
föregår fiskeåret i fråga.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fiskeriprodukter.

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 939/
2001 av den 14 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter till
rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av
schablonmässigt stöd för vissa fiskeriprodukter, särskilt artikel
5 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får stöd beviljas för
kvantiteter av vissa färska produkter som dras tillbaka
från marknaden och som antingen bereds för stabilisering och efterföljande lagring eller konserveras.

(2)

Syftet med dessa stöd är att på ett tillfredsställande sätt
stimulera producentorganisationerna till att förädla eller

Artikel 1
För fiskeåret 2002 skall storleken på det förädlingsstöd som
avses i artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000 och storleken
på det schablonstöd som avses i artikel 24.4 i samma förordning fastställas enligt bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) EGT L 326, 22.12.2000, s. 34.
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BILAGA
1. Storleken på förädlingsstödet för produkterna i bilaga I del A och B och för tunga (Solea spp.) i bilaga I punkt
C till förordning (EG) nr 104/2000
Beredningsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Stödbelopp
(euro/ton)

1

2

I. Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller
styckade produkter
— Sardiner av arten Sardina pilchardus
— Andra arter

300
240

II. Filetering, frysning och lagring

320

III. Saltning eller torkning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med
huvud eller fileterade produkter

280

IV. Marinering och lagring

240

2. Storleken på förädlingsstödet för övriga produkter i bilaga I del C till förordning (EG) nr 104/2000
Berednings- eller konserveringsmetoder enligt artikel 23 i
förordning (EG) nr 104/2000

Produkter

Stödbelopp
(euro/ton)

1

2

3

I. Frysning och lagring

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

270

Havskräftstjärtar (Nephrops norvegicus)

200

II. Borttagning av huvud, frysning och lagring

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

250

III. Kokning, frysning och lagring

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

270

Krabba (Cancer pagurus)

200

IV. Pastörisering och lagring

Krabba (Cancer pagurus)

280

V. Bevarande i sump eller i bur

Krabba (Cancer pagurus)

200

3. Storleken på schablonbidraget för produkter i bilaga IV till förordning (EG) nr 104/2000
Beredningsmetoder

Stödbelopp
(euro/ton)

I. Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller styckade
produkter

240

II. Filetering, frysning och lagring

320
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2572/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2002 för de fiskeriprodukter som
tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17
december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2), särskilt artiklarna 20.3 och 22 i denna, och
av följande skäl:

(4)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De omräkningsfaktorer som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för
fiskeåret 2002 för de produkter som förtecknas i bilaga I till
förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilaga I.

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 skall återtags- och
försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i
bilaga I till den förordningen upptagna produkterna på
grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation
samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar
högst 90 % av orienteringspriset.

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2002, och de produkter som de hänför
sig till, anges i bilaga II.

(2)

Enligt samma förordning kan återtagspriserna påverkas
av utjämningskoefficienter i de landningszoner som
ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra.

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2002 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta
konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till,
anges i bilaga III.

(3)

Orienteringspriserna för fiskeåret 2002 har fastställts för
samtliga berörda produkter genom rådets förordning
(EG) nr 2563/2001 (3).

Artikel 4

(1)

Artikel 2

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Se sidan 26 i detta nummer av EGT.
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BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i bilaga I punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000
Omräkningsfaktorer
Art

Storlek (1)

Urtagen fisk
med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten
Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,47
0,72
0,68
0,43
0,43
0,90
0,80
0,40

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,51
0,64
0,72
0,47

Haj (Squadus acanthias)

1
2
3

0,60
0,51
0,28

0,60
0,51
0,28

Haj (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

0,64
0,64
0,44

0,60
0,56
0,36

Kungsfisk (Sebastes spp.)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,81
0,81
0,68

Torsk av arten
Gadus morhua

1
2
3
4
5

0,72
0,72
0,68
0,54
0,38

0,52
0,52
0,40
0,30
0,22

Gråsej (Pollachius virens)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,71
0,61

0,56
0,56
0,55
0,30

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

0,72
0,72
0,62
0,52

0,56
0,56
0,43
0,36

Vitling (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

0,66
0,64
0,60
0,41

0,50
0,48
0,44
0,30

Långa (Molva spp.)

1
2
3

0,68
0,66
0,60

0,56
0,54
0,48

Makrill av arten
Scomber scombrus

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,72
0,71
0,69

Spansk makrill av arten
Scomber japonicus

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,77
0,77
0,63
0,47
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Omräkningsfaktorer

Art

Storlek (1)

Urtagen fisk
med huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Ansjovis (Engraulis spp.)

1
2
3
4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,68
0,72
0,60
0,25

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

1
2
3
4

0,75
0,75
0,72
0,52

0,41
0,41
0,41
0,34

Kummel av arten
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

0,90
0,68
0,68
0,56
0,52

0,71
0,53
0,52
0,43
0,41

Glasvar (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

0,68
0,60
0,54
0,34

0,64
0,56
0,49
0,29

Sandskädda (Limanda limanda)

1
2

0,71
0,54

0,58
0,42

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

1
2

0,66
0,50

0,58
0,42

Albacora (Thunnus alalunga)

1
2

0,90
0,90

0,81
0,77

Bläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma)

1
2
3

0,00
0,00
0,00

0,64
0,64
0,40

Hel fisk eller urtagen
fisk med huvud (1)

Fisk utan huvud (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,61
0,78
0,78
0,65
0,36

0,77
0,72
0,68
0,60
0,43

Marulk (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Samtliga presentationsformer
A (1)

Räkor av arten Crangon crangon

Nordhavsräkor (Pandalus borealis)

1
2

1
2

0,59
0,27
Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,77
0,27

0,68
—
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Art

Krabba (Cancer pagurus)

28.12.2001
Omräkningsfaktorer

Storlek (1)

Hel (1)

1
2

0,72
0,54
Hel (1)

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Tunga (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Stjärt (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,86
0,86
0,77
0,50

0,86
0,59
0,59
0,41

0,81
0,68
0,50
0,41

Urtagen fisk med
huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

0,75
0,75
0,71
0,58
0,50

0,58
0,58
0,54
0,42
0,33

(1) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av förordning (EG) nr 104/2000.
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BILAGA II
Gemenskapens återtags- eller försäljningspriser för produkterna i bilaga 1 punkterna A, B och C i förordning
(EG) nr 104/2000
Återtagspriser (euro/ton)
Art

Storlek (1)

Urtagen fisk med
huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sill av arten
Clupea harengus

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

0
0
0
0
0
0
0
0

122
187
177
112
112
234
208
104

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

1
2
3
4

0
0
0
0

286
359
404
264

Haj (Squalus acanthias)

1
2
3

661
562
308

661
562
308

Haj (Scyliorhinus spp.)

1
2
3

506
506
348

474
442
284

Kungsfisk (Sebastes spp.)

1
2
3

0
0
0

949
949
796

Torsk av arten
Gadus morhua

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

827
827
636
477
350

Gråsej (Pollachius virens)

1
2
3
4

569
569
561
482

442
442
435
237

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

1
2
3
4

773
773
665
558

601
601
461
386

Vitling (Merlangius merlangus)

1
2
3
4

613
595
557
381

465
446
409
279

Långa (Molva spp.)

1
2
3

826
801
728

680
656
583

Makrill av arten
Scomber scombrus

1
2
3

0
0
0

212
209
203

Spansk makrill av arten
Scomber japonicus

1
2
3
4

0
0
0
0

243
243
198
148
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Återtagspriser (euro/ton)

Art

Ansjovis (Engraulis spp.)

Storlek (1)

Urtagen fisk med
huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1
2
3
4

0
0
0
0

822
870
725
302

1
2
3
4

797
797
765
553

436
436
436
361

— från och med den 1 maj till och med den 31
december 2002

1
2
3
4

1 097
1 097
1 053
760

599
599
599
497

Kummel av arten
Merluccius merluccius

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

Glasvar (Lepidorhombus spp.)

1
2
3
4

1 620
1 429
1 286
810

1 524
1 334
1 167
691

Sandskädda (Limanda limanda)

1
2

665
506

543
394

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

1
2

364
276

320
232

Albacora (Thunnus alalunga)

1
2

2 229
2 229

1 772
1 685

Bläckfisk (Sepia officinalis och Rossia macrosoma)

1
2
3

0
0
0

1 032
1 032
645

Rödspätta (Pleuronectes platessa)
— från och med den 1 januari till och med den 30 april
2002

Marulk (Lophius spp.)

1
2
3
4
5

Hel fisk eller urtagen
fisk med huvud (1)

Fisk utan huvud (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1 749
2 237
2 237
1 864
1 032

4 565
4 268
4 031
3 557
2 549

Samtliga presentationsformer
A (1)

Räkor av arten
Crangon crangon

Nordhavsräkor (Pandalus borealis)

1
2

1
2

1 462
669
Kokta i vatten

Färska eller kylda

A (1)

A (1)

5 091
1 785

1 161
—
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Art

Krabba (Cancer pagurus)

L 344/53
Försäljningspris (euro/ton)

Storlek (1)

Hel (1)

1
2

1 284
963
Hel (1)

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Tunga (Solea spp.)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Stjärt (1)

E (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 590
4 590
4 109
2 669

4 590
3 149
3 149
2 188

3 502
2 940
2 162
1 772

Urtagen fisk med
huvud (1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

4 986
4 986
4 720
3 856
3 324

3 856
3 856
3 590
2 792
2 194

(1) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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BILAGA III
Återtagspriser i de landningszoner som ligger mycket långt från de främsta konsumtionscentrumen
Återtagspris (euro/ton)
Art

Sill av arten
Clupea harengus

Landningszon

Kustområdena och de irländska öarna
0,90

Kustområdena öster om England från Berwick till Dover.
Kustområdena från och med Portpatrick i sydöstra Skottland
till och med Eyemouth i nordöstra Skottland samt de öar som
ligger väster och norr om dessa områden.
Grevskapet Downs kustområden (Nordirland)
Makrill av arten
Scomber scombrus

Koefficient

0,90

Urtagen fisk med
huvud
(1)

Hel fisk (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

1
2
3
4a

0
0
0
0

110
168
159
101

1
2

0
0

110
168

3

0

159

4a

0

101

0,96

1
2
3

0
0
0

203
200
195

0,95

1
2
3

0
0
0

201
198
193

1,00

1
2
3

0
0
0

212
209
203

1,00

1
2
3

0
0
0

212
209
203

0,75

1
2
3
4
5

2 494
1 884
1 884
1 552
1 441

1 968
1 469
1 441
1 192
1 136

1,00

1
2
3
4
5

3 326
2 513
2 513
2 069
1 921

2 623
1 958
1 921
1 589
1 515

0,48

1
2

1 070
1 070

851
809

0,48

1
2
3
4

0
0
0
0

137
172
194
127

0,74

1
2
3
4

0
0
0
0

212
266
299
195

Områden vid portugisiska Atlantkusten

0,93
0,81

2
3

0
0

334
327

Regioner längs franska Atlantkusten, engelska kanalen och
Nordsjön

1,00

2

0

359

Kustområdena och de irländska öarna

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i
Förenade kungariket
Kustområdena från Portpatrick i sydvästra Skottland till Wick i
nordöstra Skottland samt öarna belägna väster och norr om
dessa områden. Kustområdena på de Nordirländska öarna.
Kustområdena från Wick till Aberdeen i nordöstra Skottland

Kummel av arten
Merluccius merluccius

Storlek (1)

Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick i
nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr om
dessa områden

Kustområdena och de irländska öarna

Albacora
(Thunnus alalunga)

Öarna Azorerna och Madeira

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

Kanarieöarna

Kustområdena och öarna i grevskapen Cornwall och Devon i
Förenade kungariket

(1) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2573/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av försäljningspriser för fiskeåret 2002 för de fiskeprodukter som förtecknas i
bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Omvandlingsfaktorerna för olika arter och presentationsformer för de djupfrysta produkter som landas i
gemenskapen bör fastställas i syfte att fastslå den nivå
som kan utlösa den interventionsåtgärd som avses i
artikel 25.2 i förordning (EG) nr 104/2000.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 104/2000 av den 17
december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt artiklarna 25.1 och 25.6 i denna, och ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2),
av följande skäl:
(1)

Före fiskeårets början skall det för var och en av de
produkter som finns upptagna i bilaga II till förordning
(EG) nr 104/2000 fastställas ett gemenskapspris för
försäljning som minst motsvarar 70 % men som inte
överstiger 90 % av orienteringspriset.

(2)

Orienteringspriserna för fiskeåret 2002 har fastställts för
samtliga berörda produkter genom rådets förordning
(EG) nr 2563/2001 (3).

(3)

Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och
presentationsform i handeln, särskilt när det gäller bläckfisk och kummel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Försäljningspriserna inom gemenskapen för fiskeåret 2002 för
de produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EG)
nr 104/2000, liksom de presentationsformer och utjämningskoefficienter som dessa hänvisar till, 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 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Se sidan 26 i detta nummer av EGT.
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BILAGA
Art

Presentationsform

Utjämningskoefficient

Interventionsnivå

Försäljningspris
(euro/ton)

Liten hälleflundra
(Reinhardtius hippoglossoides)

Hel fisk, med eller utan
huvud

1,0

0,85

1 680

Kummel
(Merluccius spp.)

Hel fisk, med eller utan
huvud
Filéer
— med skinn
— utan skinn

1,0

0,85

1 085

1,0
1,1

0,85
0,85

1 301
1 431

Tandbraxen och pageller
(Dendex dentex och Pagellus
spp.)

Hel fisk, med eller utan
huvud

1,0

0,85

1 349

Svärdfisk
(Xiphias gladius)

Hel fisk, med eller utan
huvud

1,0

0,85

3 468

Räkor
Penaeidae

Djupfrysta
1,0
1,0

0,85
0,85

3 501
6 785

Djupfrysta

1,0

0,85

1 639

— hel, orensad
— rensad

1,00
1,20

0,85
0,85

983
1 179

b) Loligo vulgaris

— hel, orensad
— rensad

2,50
2,90

0,85
0,85

2 457
2 850

Åttaarmad bläckfisk
(Octopus spp.)

Djupfrysta

1,00

0,85

1 689

Illex argentinus

— hel, orensad
— tub

1,00
1,70

0,80
0,80

665
1 130

a) Parapenaeus Longirostris
b) Övriga Penaeidae
Sepiabläckfisk
(Sepia officinalis
macrosoma)

och

Rossia

och dvärgbläckfisk
(Sepiola rondeletti)
Bläckfisk och kalamarer
(Loligo spp.)
a) Loligo patagonica

Presentationsform vid saluföring:
— Hel, orensad: fisk som inte genomgått någon som helst beredning.
— Rensad: produkt som minst har tagits ur.
— Tub: bläckfiskens kropp har minst tagits ur och huvudet har avlägsnats.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2574/2001
av den 20 december 2001
om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

För andra produkter än de som avses i bilaga I och II till
förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset fastställas särskilt och på grundval av det viktade genomsnittet av de tullvärden som under de tre år som föregår
datumet för fastställande av referenspriset konstateras på
marknaderna eller hamnarna för import i medlemsstaterna.

(5)

Det anses inte nödvändigt att fastställa referenspriser för
alla arter som uppfyller de kriterier som fastställs i
artikel 29.1 i förordning (EG) nr 104/2000, särskilt för
de arter där importen från tredje land är obetydlig.

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs bland annat att
de referenspriser som gäller i gemenskapen får fastställas
årligen per produktkategori för de produkter som
omfattas av tullbefrielse på obestämd tid, enligt artikel
28.1 i samma förordning. Samma möjlighet föreskrivs
för produkter som antingen omfattas av ett system med
sänkta tullar som är konsoliderat enligt WTO-avtalet,
eller av något annat förmånssystem och där ett referenspris måste användas.

(6)

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

(2)

För de produkter som anges i del A och B i bilaga I till
förordning (EG) nr 104/2000 skall referenspriset vara
lika med det återtagspris som fastställts enligt artikel
20.1 i den förordningen.

De referenspriser som anges i bilagan skall för fiskeåret 2002
vara referenspriserna för fiskeriprodukter enligt artikel 29 i
förordning (EG) nr 104/2000.

(3)

Gemenskapens återtagspriser på berörda produkter fastställdes, för fiskeåret 2002, i kommissionens förordning
(EG) nr 2572/2001 (3).

Artikel 2

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 939/2001 (2),
särskilt artikel 29.1 och 29.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
(3) Se sidan 47 i detta nummer av EGT.
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BILAGA (*)

1. Referenspris för produkter enligt artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000
Referenspris (euro/ton)
Arter

Storlek (1)

Urtagen fisk med huvud (1)
TARICtilläggsnummer

Extra, A (1)

Hel fisk (1)
TARICtilläggsnummer

Extra, A (1)

Sill av arten Clupea harengus
ex 0302 40 00

1
2
3
4a
4b
4c
5
6

—
—
—
—
—
—
—
—

F011
F012
F013
F016
F017
F018
F015
F019

122
187
177
112
112
234
208
104

Större kungsfisk eller kungsfisk
(Sebastes spp.)
ex 0302 69 31 och ex 0302 69 33

1
2
3

—
—
—

F067
F068
F069

949
949
796

Torsk av arten Gadus morhua
ex 0302 50 10

1
2
3
4
5

1 146
1 146
1 082
859
605

F083
F084
F085
F086
F087

827
827
636
477
350

F073
F074
F075
F076
F077
Kokta

Nordhavsräkor (Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1
2

Färska eller frysta

TARICtilläggsnummer

Extra, A (1)

TARICtilläggsnummer

Extra, A (1)

F317
F318

5 091
1 785

F321
—

1 161
—

(1) Med färskhets-, storleks- och presentationskategorierna avses de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG)
nr 104/2000.

2. Referenspris för fiskeriprodukter enligt artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/000

Arter

1. Större kungsfisk eller kungsfisk
(Sebastes spp.)
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37
ex 0304 20 35
ex 0304 20 37

TARICtilläggsnummer

Presentation

Referenspris
(euro/ton)

Hel fisk:
F411

— med eller utan huvud

F412
F413
F414

Filéer:
— med ben (standard)
— benfria
— block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

942

1 896
2 140
2 263

(*) För alla andra kategorier utom de som uttryckligen nämns i punkt 1 och 2 i bilagan skall den tilläggskod som skall anges vara kod
”F499: Andra”.
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Arter

2. Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac
och Gadus macrocephalus) och fisk
av arten Boreogadus saida
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19,
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

TARICtilläggsnummer

F416

F417
ex 0304 20 29

F418
F419
F420
F421

ex 0304 90 38

F422

3. Gråsej (Pollachius virens)
F424

ex 0304 20 31

F425
F426
F427
F428

ex 0304 90 41

F429

4. Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
F431

ex 0304 20 33

F432
F433
F434
F435

5. Alaskapollock
(Theragra chalcogramma)
ex 0304 20 85

Hel fisk, med eller utan huvud
Filéer:
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben
(standard)
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” med
skinn
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan
skinn
— block i förpackning med en vikt på högst 4 kg
Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk
(färs)
Filéer:
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben
(standard)
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” med
skinn
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan
skinn
— block i förpackning med en vikt på högst 4 kg
Bitar och annat fiskkött, utom block av hackad fisk
(färs)
Filéer:
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben
(standard)
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” med
skinn
— individuella filéer eller ”helt interfolierade” utan
skinn
— block i förpackning med en vikt på högst 4 kg

Referenspris
(euro/ton)

1 095

2 404
2 719
2 602
2 944
2 903
1 406

1 503
1 655
1 476
1 665
1 751
987

2 287
2 659
2 537
2 822
2 960

Filéer:
F441
F442

6. Sill
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22

Presentation

L 344/59

— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, med ben
(standard)
— ”interfolierade” filéer eller i fiskblock, benfria

1 137
1 311

Sill filéer
F450
F450

— med en vikt på mer än 80 g per styck
— med en vikt på mer än 80 g per styck

500
455
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2575/2001
av den 27 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:
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
kummel 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 kummel i farvattnen i ICES-område IIa
(gemenskapens vatten) och Nordsjön (gemenskapens
vatten), som gjorts av fartyg under nederländsk flagg

(3)

eller som är registrerade i Nederländerna uppnått den
kvot som de tilldelats för år 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 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 år 2001.
Fiske efter kummel i farvattnen i ICES-område IIa (gemenskapens vatten) och 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 27 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 2576/2001
av den 27 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 28 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 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 27 december 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (1)

Schablonvärde
vid import

0702 00 00

052
204
212
999
052
628
999
052
204
999
052
204
388
508
999
052
204
999

69,4
73,8
110,1
84,4
165,3
207,8
186,6
178,0
211,2
194,6
55,3
59,4
23,9
18,6
39,3
86,4
67,1
76,8

052
204
999
052
600
999
039
052
060
400
404
720
999
052
064
400
720
999

67,2
66,0
66,6
48,0
47,7
47,9
104,3
75,0
38,5
99,4
91,9
115,8
87,5
97,2
64,8
99,5
126,7
97,0

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 2577/2001
av den 27 december 2001
om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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

av följande skäl:

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

(1)

(2)

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

(3)

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

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160,
193,
177,
208,

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
(5) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EGT L 76, 25.3.2000, s. 9.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

28.12.2001

28.12.2001
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 27 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

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

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Bidragssats

—
20,00

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

38,58

b) Vid export av andra varor

68,00

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

75,00

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

167,25

c) Vid export av andra varor

160,00

L 344/66
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2578/2001
av den 27 december 2001
om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som
inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

av följande skäl:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1260/2001, och som
exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga V till förordning (EG) nr 1260/2001, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 177, 15.7.2000, s. 1.
(3) EGT L 208, 1.8.2001, s. 8.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 27 december 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
Bidragssats i EUR/100 kg
Produkt

Vitt socker:

vid förutfastställelse av
bidrag

annan

39,93

39,93
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2579/2001
av den 27 december 2001
om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 1209/2001 om undantag från förordning (EG)
nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser
systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 2345/2001 (2), särskilt artiklarna 38.2 och
47.8 i denna, och
av följande skäl:
Genom kommissionens förordning (EG) nr 1209/
2001 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1922/
2001 (4), införs ett antal undantag från kommissionens
förordning (EG) nr 562/2000 (5), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1564/2001 (6), som svar på den
mycket allvarliga marknadssituation som uppstod till
följd av händelseutvecklingen i samband med bovin
spongiform encefalopati (BSE) och den påföljande muloch klövsjukeepidemin.

(1)

Situationen på marknaden är fortfarande instabil och
kännetecknas av starkt sjunkande priser. Dessutom kan
den förväntade produktionsökningen under första kvartalet 2002, till följd av att slakten av djur som fortfarande hålls kvar på jordbruksföretagen senarelagts, leda
till ytterligare prisfall för vissa kategorier nötkreatur. Det
är därför lämpligt att förlänga de undantag som fastställs
i förordning (EG) nr 1209/2001 så att de omfattar även
första kvartalet 2002, och att samtidigt göra vissa
anpassningar.

(2)

Det särskilda bidraget enligt artikel 4 i förordning (EG)
nr 1254/1999 kommer under 2002 att för nötkreatur
öka från 136 euro till 150 euro. Detta måste slå igenom
i lägre priser (per halva slaktkroppar) för magra djur
(beteskalvar).

(3)

(4)

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

(5)

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

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
165, 21.6.2001, s. 15.
261, 29.9.2001, s. 52.
68, 16.3.2000, s. 22.
208, 1.8.2001, s. 14.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1209/2001 ändras på följande sätt:
1. Artikel l skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3.
Genom undantag från artikel 4.2 i förordning (EG)
nr 562/2000 skall den högsta vikten på de slaktkroppar
som avses i den ovan nämnda bestämmelsen vara
— 380 kg i de tre första anbudsinfordringarna under
första kvartalet 2002, och
— 370 kg i de två sista anbudsinfordringarna under
första kvartalet 2002.
Tyngre slaktkroppar får emellertid köpas upp genom
intervention. Uppköpspriset får då endast avse vikter
upp till dessa högsta vikter, och om det rör sig om
framkvartsparter får det inte vara högre än 40 % av
priset för den högsta tillåtna vikten.”
b) Punkt 4 skall ersättas med följande:
”4.
Genom undantag från artikel 16.2 i förordning
(EG) nr 562/2000
— skall tidsfristen för leverans vara 24 dagar för den
andra och den femte anbudsinfordringen under första
kvartalet 2002.”
c) I punkt 7 tredje strecksatsen skall ”68” ersättas med ”75”.
2. I artikel 2 skall andra stycket ersättas med följande:
”Den skall tillämpas på anbudsinfordringar under första
kvartalet 2002.”

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.

28.12.2001
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2580/2001
av den 27 december 2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(7)

I denna förordning anses gemenskapens territorium,
under de förutsättningar som anges i fördraget, omfatta
alla territorier tillhörande de medlemsstater på vilka
fördraget är tillämpligt.

(8)

För att skydda gemenskapens intressen kan vissa
undantag beviljas.

(9)

När det gäller förfarandet för att upprätta och ändra den
förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förordning
bör rådet, med beaktande av de särskilda medel för
ändamålet som står till rådsmedlemmarnas förfogande,
självt utöva motsvarande genomförandebefogenheter.

(10)

Kringgående av denna förordning bör förhindras med
hjälp av ett lämpligt informationssystem och vid behov
genom korrigerande åtgärder, inbegripet ytterligare
gemenskapslagstiftning.

(11)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid behov
ha befogenhet att se till att förordningen efterlevs.

(12)

Medlemsstaterna bör anta bestämmelser om vilka
påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen samt se till att de genomförs.
Dessa påföljder måste vara effektiva, proportionella och
avskräckande.

(13)

Kommissionen och medlemsstaterna bör underrätta
varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter som de förfogar
över i samband med förordningen.

(14)

Den förteckning som avses i artikel 2.3 i denna förordning får omfatta personer och enheter förknippade eller
förbundna med tredjeländer samt personer och enheter
som på annat sätt står i fokus för GUSP-aspekterna i
gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP. För antagandet
av bestämmelser i denna förordning som gäller de
senare fastställs i fördraget inga andra befogenheter än
de som anges i artikel 308.

(15)

Europeiska gemenskapen har redan genomfört FN:s
säkerhetsråds resolutioner 1267(1999) och 1333(2000)
genom att anta förordning (EG) nr 467/2001 (3), genom
vilken vissa personers och gruppers tillgångar fryses, och
därför omfattas inte dessa personer och grupper av den
här förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 60, 301 och 308 i detta,
med beaktande av gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP om
tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (1) som antogs av rådet den 27 december,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21
september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning
för världen och Europa och att kampen mot terrorismen
skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.
Europeiska rådet förklarade att kampen mot finansieringen av terrorismen är en avgörande del av kampen
mot terrorismen, och det anmodade rådet att vidta
nödvändiga åtgärder för att bekämpa varje form av
finansiering av terroristverksamhet.
Förenta nationernas säkerhetsråd beslutade i sin resolution 1373 (2001) av den 28 september 2001 att alla
stater skulle frysa alla penningmedel och andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser för personer
som begår eller försöker begå terroristhandlingar eller
som medverkar till eller underlättar att sådana handlingar begås.

(4)

Säkerhetsrådet beslutade även att åtgärder skulle vidtas
för att förbjuda att penningmedel och andra finansiella
tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga för
sådana personer och att finansiella tjänster eller andra
relaterade tjänster tillhandahålls dem.

(5)

Åtgärder från gemenskapens sida är nödvändiga för att
genomföra GUSP-aspekterna i gemensam ståndpunkt
2001/931/GUSP (2).

(6)

Denna förordning är en åtgärd som behöver genomföras
på gemenskapsnivå och som kompletterar de administrativa och rättsliga förfarandena avseende terroristorganisationer i Europeiska unionen och tredje land.

(1) Se sidan 93 i detta nummer av EGT.
(2) Yttrandet avgivet den 13 december 2001 (ännu ej offentliggjort i
EGT).

(3) EGT L 67, 9.3.2001, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
1. penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska
resurser: tillgångar av alla slag, både materiella och immateriella, lösa och fasta, oberoende av hur de anskaffats, samt
rättsliga handlingar och instrument av alla slag, även i elektronisk eller digital form, som utgör bevis på äganderätt till
eller intresse i sådana tillgångar, inbegripet men inte
begränsat till bankkrediter, resecheckar, bankcheckar,
postanvisningar, andelar, värdepapper, obligationer, växlar
och remburser.
2. spärrande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller
ekonomiska resurser: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar
på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym,
belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art,
bestämmelse eller annan förändring som skulle göra det
möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.
3. finansiella tjänster: varje tjänst av finansiell art, inbegripet
alla försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
samt alla banktjänster och andra finansiella tjänster (med
undantag av försäkringstjänster) enligt följande:
Försäkringstjänster och försäkringsrelaterade tjänster
i) Direkt försäkring (inbegripet koassurans):
A) Livförsäkring.
B) Skadeförsäkring.
ii) Återförsäkring och retrocession.
iii) Försäkringsförmedling, till exempel mäklarverksamhet
och agenturverksamhet.
iv) Försäkringsrelaterade tjänster såsom konsult-, aktuarie-,
riskprövnings- och skaderegleringstjänster.
Banktjänster och andra finansiella tjänster (med undantag av
försäkringstjänster)

L 344/71

B) Valutor.
C) Derivatinstrument innefattande, men inte begränsade till, terminer och optioner.
D) Valuta- och ränteinstrument, innefattande sådana
produkter som swappar och framtida räntesäkringsavtal.
E) Värdepapper.
F) Andra överlåtbara rättigheter och tillgångar, inklusive omyntade ädelmetaller.
xi) Medverkan som utställare, garant eller emissionsinstitut
vid utfärdandet av alla slags värdepapper, vare sig
offentligt eller privat, samt andra tjänster med anknytning till sådan medverkan.
xii) Penninghandel.
xiii) Förvaltning, till exempel medels- eller portföljförvaltning, alla former av fondförvaltning, förvaltning av
pensionsfonder samt förvarings- och notariattjänster.
xiv) Betalnings- och clearingtjänster avseende finansiella tillgångar, inbegripet värdepapper, derivatinstrument och
andra överlåtbara tillgångar.
xv) Tillhandahållande och överföring av finansiell information samt bearbetning av finansiella uppgifter och
därmed förknippad programvara genom leverantörer
av andra finansiella tjänster.
xvi) Rådgivnings- och förmedlingstjänster och andra till
finansiella tjänster relaterade tjänster avseende alla
verksamheter som anges i punkterna v-xv, inbegripet
kreditupplysning och kreditanalys, tillhandahållande av
investeringsunderlag, investeringsrådgivning samt
rådgivning om företagsförvärv, företagsrekonstruktion
och affärsstrategi.
4. I denna förordning avses med terroristhandling den definition som anges i artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/
931/GUSP om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att
bekämpa terrorism.

v) Mottagande av depositioner och andra återbetalningsbara medel.

5. ägande av en juridisk person, en grupp eller en enhet:
innehav av 50 % eller mer av äganderätten i en juridisk
person, en grupp eller en enhet, eller innehav av ett majoritetsintresse i någon eller något av dessa.

vi) Utlåning av alla slag, inklusive konsumentkrediter,
hypotekskrediter, lånekrediter, faktoring och finansiering av affärstransaktioner.

6. Med kontroll över en juridisk person, en grupp eller en
enhet avses något av följande:

vii) Finansiell leasing.
viii) Alla betalnings- och penningförmedlingstjänster, inklusive betal- och kreditkort, resecheckar och bankväxlar.
ix) Borgensförbindelser och garantier.
x) Handel för egen eller annans räkning, på börs, genom
direkthandel eller på annat sätt av följande:
A) Penningmarknadsinstrument (innefattande checkar,
växlar och bankcertifikat).

a) Rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i
en juridisk persons, en grupps eller en enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan.
b) Att enbart genom utövandet av sin rösträtt ha utsett en
majoritet av de ledamöter i en juridisk persons, grupps
eller enhets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
som har innehaft sina poster under innevarande och
föregående räkenskapsår.
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c) Att till följd av ett avtal med andra aktieägare eller
medlemmar i en juridisk person, en grupp eller en enhet
ensam kontrollera en majoritet av aktieägarnas eller
medlemmarnas rösträtter i den juridiska personen eller
enheten eller organet.
d) Rätt att utöva ett bestämmande inflytande över en juridisk person, en grupp eller en enhet enligt ett avtal med
den juridiska personen, gruppen eller enheten, eller
enligt en bestämmelse i dess stadgar, om den lagstiftning
som den juridiska personen, gruppen eller enheten lyder
under tillåter sådana avtal eller bestämmelser.
e) Befogenhet att utöva rätten att utöva ett bestämmande
inflytande i enlighet med d, utan att vara innehavare av
den rätten.
f) Rätt att använda alla eller delar av en fysisk persons, en
grupps eller en enhets tillgångar.
g) Att leda en juridisk person, en grupp eller en enhet på en
gemensam grund och offentliggöra en sammanställd
redovisning.
h) Att solidariskt dela en fysisk persons, en grupps eller en
enhets ekonomiska förpliktelser eller garantera dessa.

Artikel 2
1.
Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6
skall följande gälla:
a) Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser, som tillhör eller innehas av en fysisk eller
juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den
förteckning som avses i punkt 3 skall frysas.
b) Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande
för, eller göras tillgängliga till förmån för, en fysisk eller
juridisk person, en grupp eller en enhet som finns i den
förteckning som avses i punkt 3.
2.
Med undantag för vad som tillåts enligt artiklarna 5 och 6
skall det vara förbjudet att tillhandahålla finansiella tjänster till,
eller till förmån för, en fysisk eller juridisk person, en grupp
eller en enhet som finns i den förteckning som avses i punkt 3.
3.
Rådet skall enhälligt upprätta, revidera och ändra förteckningen över personer, grupper och enheter, på vilka denna
förordning skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 1.4, 1.5 och 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/
GUSP. Förteckningen skall bestå av:
i) fysiska personer som begår eller försöker begå, deltar i eller
underlättar genomförandet av terroristhandlingar,
ii) juridiska personer, grupper eller enheter som begår eller
försöker begå, deltar i eller underlättar genomförandet av
terroristhandlingar,
iii) juridiska personer, grupper eller enheter som ägs eller
kontrolleras av en eller flera sådana fysiska eller juridiska
personer, grupper eller enheter som avses i leden i och ii,
eller
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iv) fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som
agerar för eller under ledning av en eller flera sådana fysiska
eller juridiska personer, grupper eller enheter som avses i
leden i och ii ovan.

Artikel 3
1.
Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i
verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt
kringgå artikel 2.
2.
Varje uppgift om att bestämmelserna i denna förordning
kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna som förtecknas i bilagan och
till kommissionen.

Artikel 4
1.
Utan att tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt samt bestämmelserna i artikel 284 i
fördraget åsidosätts, skall banker, andra finansinstitut, försäkringsbolag samt andra organ och personer,
— omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel rörande konton
och belopp som frysts i enlighet med artikel 2 och transaktioner som har genomförts i enlighet med artiklarna 5 och
6,
— till de i bilagan angivna behöriga myndigheterna i den
medlemsstat där de är bosatta eller belägna och,
— genom dessa behöriga myndigheter, till kommissionen,
— samarbeta med de behöriga myndigheter som förtecknas i
bilagan vid eventuell kontroll av uppgifterna.
2.
Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel
skall användas endast i det syfte i vilket de lämnades eller
mottogs.
3.
Uppgifter som kommissionen mottar direkt skall göras
tillgängliga för de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter och för rådet.

Artikel 5
1.
Artikel 2.1 b skall inte tillämpas på kreditering av
upplupen ränta till frysta konton. Även sådan ränta skall frysas.
2.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt förteckningen i bilagan får, på villkor som de anser ändamålsenliga för
att förhindra finansieringen av terroristhandlingar, bevilja
särskilda tillstånd för
1. användning av frysta penningmedel för att tillgodose grundläggande mänskliga behov avseende en fysisk person som
finns i den förteckning som avses i artikel 2.3 eller dennes
familjemedlemmar, inbegripet bland annat användning för
betalning av livsmedel, läkemedel, ränta eller amortering
avseende familjens bostad samt arvoden och avgifter för
sådan läkarvård av familjen som utförs inom gemenskapen,
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2. betalning med medel från frysta konton av
a) skatter, obligatoriska försäkringspremier samt avgifter för
allmännyttiga tjänster som gas, vatten, el, och telekommunikation som betalas inom gemenskapen,
b) betalning av kontoavgifter till ett finansinstitut i gemenskapen,
3. betalningar till en person, grupp eller enhet som finns i den
förteckning som avses i artikel 2.3 i samband med avtal,
överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller
uppkommit före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt
att dessa betalningar görs till ett fryst konto inom gemenskapen.
3.
Ansökan om tillstånd skall inges till den behöriga
myndigheten i den medlemsstat på vars territorium penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna eller de andra ekonomiska resurserna har frysts.
Artikel 6
1.
Trots bestämmelserna i artikel 2, och i syfte att skydda
gemenskapens intressen, vilka inbegriper gemenskapsmedborgares och i gemenskapen bosatta personers intressen, får de
behöriga myndigheterna i en medlemsstat bevilja särskilda tillstånd för att
— frigöra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller
ekonomiska resurser,
— göra penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga för personer, grupper eller
enheter som finns i den förteckning som avses i artikel 2.3,
eller
— tillhandahålla finansiella tjänster till sådana personer,
grupper eller enheter
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gjorts inom två veckor av övriga medlemsstater, rådet eller
kommissionen.
Artikel 7
Kommissionen skall ha befogenhet att ändra bilagan på
grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.
Artikel 8
Medlemsstaterna, rådet och kommissionen skall underrätta
varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna
förordning och lämna varandra den i samband med förordningen relevanta information som de förfogar över, särskilt
uppgifter som de har mottagit i enlighet med artiklarna 3 och
4 samt uppgifter om överträdelser, problem med verkställigheten eller domar som avkunnats av nationella domstolar.
Artikel 9
Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall föreskrivas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning.
Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och
avskräckande.
Artikel 10
Denna förordning skall tillämpas
1. inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,
2. ombord på varje flygplan och fartyg under en medlemsstats
jurisdiktion,
3. på annan plats på varje person som är medborgare i en
medlemsstat,

efter samråd med övriga medlemsstater, rådet och kommissionen i enlighet med punkt 2.

4. på varje juridisk person, grupp eller enhet som har bildats
eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

2.
En behörig myndighet som mottar en ansökan om ett
sådant tillstånd som avses i punkt 1 skall till de behöriga
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna enligt förteckningen i bilagan och till rådet och kommissionen anmäla på
vilka grunder den avser att avslå ansökan respektive bevilja ett
särskilt tillstånd, samt lämna uppgift om vilka villkor den anser
måste uppfyllas för att finansiering av terroristhandlingar skall
förhindras.

5. på varje juridisk person, grupp eller enhet som bedriver
affärsverksamhet inom gemenskapen.

Den behöriga myndighet som avser att bevilja ett särskilt tillstånd skall ta vederbörlig hänsyn till de kommentarer som

Artikel 11
1.
Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
2.
Kommissionen skall inom ett från det att denna förordning trätt i kraft lägga fram en rapport om dess effekter och vid
behov lägga fram förslag om ändring av förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.
På rådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande
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BILAGA
FÖRTECKNINGAR ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3–5
BELGIEN
Ministere des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
DANMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
TYSKLAND
— när det gäller frysning av penningmedel:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14
D-60431 Frankfurt/Main
Tel. (00-49-69)- 95 66
— när det gäller försäkringar:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (00-49-228)- 42 28
GREKLAND
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (00-30-1) 333 27 81-2
Fax (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνικήs Οικονοµίαs
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικήs Πολιτικήs
Νίκηs 5, 10562 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00-30-1) 333 27 93
SPANIEN
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANKRIKE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLAND
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76–78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIEN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
…
LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
NEDERLÄNDERNA
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27
Fax (31-70) 342 79 05
ÖSTERRIKE
— Artikel 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artikel 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
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PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das
Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
SVERIGE
— Artikel 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 Stockholm
Tfn 08-401 90 00
Fax 08-401 99 00
— Artikel 4 och 6
Finansinspektionen
Box 7831
103 98 Stockholm

Tfn 08-787 80 00
Fax 08-24 13 35
— Artikel 5
Riksförsäkringsverket (RFV)
103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
FÖRENADE KUNGARIKET
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tel: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Commission of the European Communities
Directorate-General for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 68 80
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius-de-vries@cec.eu.int
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/97/EG
av den 4 december 2001
om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningen
och artikel 95 i detta,

(4)

Denna ansvarstilldelning bör anges tydligt i direktivet
genom en ändring av definitionen av ”kreditinstitut” och
”finansiellt institut”.

(5)

Europaparlamentet har uttryckt oro över att den verksamhet som valutaväxlingskontor (bureaux de change)
och betalningsöverföringskontor (money remittance
offices) bedriver är sårbar vad gäller penningtvätt. Dessa
verksamheter bör redan omfattas av direktivet. För att
skingra eventuella tvivel i denna fråga bör det i direktivet
tydligt bekräftas att dessa verksamheter omfattas av
detta.

(6)

För att säkerställa en så fullständig täckning av den
finansiella sektorn som möjligt bör det också klargöras
att direktivet är tillämpligt på den verksamhet som
värdepappersföretag enligt definitionen i rådets direktiv
93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster
inom värdepappersområdet (5) (direktivet om investeringstjänster) bedriver.

(7)

Enligt direktivet är medlemsstaterna endast skyldiga att
bekämpa penningtvätt av vinning från narkotikabrott.
Det har under de senaste åren skett en utveckling mot
en mycket vidare definition av begreppet penningtvätt
som grundar sig på en vidare krets av förbrott eller
underliggande brott, vilket återspeglas till exempel i den
översyn som gjordes 1996 av de 40 rekommendationerna från Finansiella aktionsgruppen (FATF), det
ledande internationella organet i kampen mot penningtvätt.

(8)

En vidare krets av förbrott underlättar rapporteringen av
misstänkta transaktioner och det internationella samarbetet på detta område. Därför bör direktivet uppdateras i
detta avseende.

(9)

I rådets gemensamma åtgärd 98/699/RIF om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och
förverkande av hjälpmedel och vinning av brott (6)
enades medlemsstaterna om att räkna alla allvarliga
brott, såsom begreppet definieras i den gemensamma
åtgärden, som förbrott i syfte att kriminalisera penningtvätt.

(10)

I synnerhet står bekämpande av den organiserade brottsligheten i nära samband med bekämpandet av penningtvätt. Därför bör förteckningen över ”förbrott” anpassas i
detta hänseende.

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på
grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 18 september 2001, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Det är lämpligt att direktiv 91/308/EEG (4), nedan kallat
”direktivet”, som är ett av de främsta internationella
instrumenten i kampen mot penningtvätt, uppdateras i
enlighet med kommissionens slutsatser och Europaparlamentets och medlemsstaternas önskningar. Direktivet
bör inte endast återspegla bästa internationella praxis på
detta område, utan det skall även fortsättningsvis
upprätthålla en hög nivå på skyddet av den finansiella
sektorn och andra sårbara verksamheter mot de skadliga
effekterna av vinning av brott.
Enligt allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) får länder
som undertecknat avtalet vidta nödvändiga åtgärder för
att skydda offentliga normer samt vidta åtgärder av
försiktighetsskäl, bland annat för att säkerställa det
finansiella systemets stabilitet och integritet. Dessa
åtgärder får inte innebära begränsningar som går utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå de målen.
I direktivet fastställs inte tydligt vilken medlemsstats
myndigheter som skall erhålla rapporter om misstänkta
transaktioner från filialer till kreditinstitut och finansiella
institut som har sina huvudkontor i en annan medlemsstat och inte heller vilken medlemsstats myndigheter
som är ansvariga för att säkerställa att sådana filialer
följer bestämmelserna i direktivet. Myndigheterna i de
medlemsstater där filialerna är belägna bör erhålla
sådana rapporter och fullgöra de uppgifter som nämns
ovan.

( ) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 14.
(2) EGT C 75, 15.3.2000, s. 22.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 5 juli 2000 (EGT C 121,
24.4.2001, s. 133), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30
november 2000 (EGT C 36, 2.2.2001, s. 24) och Europaparlamentets beslut av den 5 april 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT). Europaparlamentets beslut av den 13 november 2001 och rådets beslut
av den 19 november 2001.
4) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.
(
1

(5) EGT 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG (EGT L 84, 26.3.1997, s.
22).
6
( ) EGT L 333, 9.12.1998, s. 1.
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Genom direktivet införs skyldigheter särskilt beträffande
rapportering av misstänkta transaktioner. Det skulle vara
lämpligare och ligga mer i linje med tanken bakom
högnivågruppens handlingsplan för bekämpande av den
organiserade brottsligheten (1) att utsträcka det förbud
mot penningtvätt som föreskrivs i direktivet.

(12)

Den 21 december 1998 antog rådet gemensam åtgärd
98/733/RIF om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett
brott (2). Denna gemensamma åtgärd återspeglar
medlemsstaternas enighet om att det behövs en
gemensam strategi på detta område.

(13)

Så som föreskrivs i direktivet, upprättar den finansiella
sektorn i varje medlemsstat, särskilt kreditinstituten,
rapporter om misstänkta transaktioner. Det finns tecken
på att de förstärkta kontrollerna i den finansiella sektorn
har tvingat dem som ägnar sig åt penningtvätt att finna
alternativa metoder för att dölja varifrån vinningen av
brott härrör.

(14)

Det finns en tendens att de som ägnar sig åt penningtvätt i ökad utsträckning använder företag utanför den
finansiella sektorn. Detta bekräftas av FATF:s arbete
beträffande olika metoder och typologier för penningtvätt.

(15)

De förpliktelser som åläggs genom direktivet avseende
identifikation av kunder, bevarande av handlingar och
rapportering av misstänkta transaktioner bör utvidgas
till att omfatta ett begränsat antal verksamheter och
yrken som har visat sig vara sårbara för penningtvätt.

(16)

Notarier och oberoende jurister, så som dessa definieras
av medlemsstaterna, bör omfattas av bestämmelserna i
direktivet när de deltar i finansiella transaktioner eller
företagstransaktioner, inbegripet skatterådgivning, där
risken är som störst för att dessa juristers tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar som utgör vinning från
brottslig verksamhet.

(17)

När rättsligt erkända och kontrollerade oberoende yrkesutövare som tillhandahåller juridisk rådgivning, t.ex.
advokater, bedömer en klients rättsliga ställning eller
företräder en klient i ett rättsligt förfarande, skulle det i
enlighet med direktivet emellertid vara olämpligt att
beträffande denna verksamhet förpliktiga dessa jurister
att rapportera om misstankar om penningtvätt.
Undantag måste göras från kravet att rapportera om
information som erhållits antingen före, under eller efter
det rättsliga förfarandet, eller medan de bedömer en
klients rättsliga ställning. Juridisk rådgivning omfattas
således fortfarande av kravet på tystnadsplikt, såvida inte
den juridiske rådgivaren medverkar i verksamhet som
rör penningtvätt, den juridiska rådgivningen ges i
penningtvättssyfte eller juristen känner till eller har skäl

(1) EGT C 251, 15.8.1997, s. 1.
(2) EGT L 351, 29.12.1998, s. 1.
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att tro att klienten begär juridisk rådgivning i penningtvättssyfte.
(18)

Direkt jämförbara tjänster måste behandlas på samma
sätt, när de utförs av någon inom de yrkeskategorier
som omfattas av direktivet. För att bevara de rättigheter
som anges i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
och Fördraget om Europeiska unionen bör, när det gäller
revisorer, externa revisorer och skatterådgivare som i
vissa medlemsstater kan försvara eller företräda en klient
i ett rättsligt förfarande eller bedöma klientens rättsliga
situation, den information som de erhåller under utförandet av dessa uppgifter inte omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt direktivet.

(19)

I direktivet hänvisas det, å ena sidan, till ”de myndigheter
som har att bekämpa tvättning av pengar”, till vilka
misstankar om penningtvätt skall rapporteras och, å
andra sidan, till myndigheter som i lag eller annan
författning givits behörighet att utöva tillsyn över den
verksamhet som bedrivs av de institut eller personer
som omfattas av detta direktiv (behöriga myndigheter).
Direktivet innebär inte någon skyldighet för medlemsstaterna att inrätta sådana ”behöriga myndigheter” där
sådana inte finns, och advokatsamfund eller andra självreglerande organ för oberoende yrkesutövare omfattas
inte av uttrycket ”behöriga myndigheter”.

(20)

För att ta vederbörlig hänsyn till den tystnadsplikt som
notarier och oberoende jurister är skyldiga sina klienter,
bör medlemsstaterna när det gäller dessa yrkesgrupper
ha rätt att utse advokatsamfundet eller någon annan
självreglerande organisation för oberoende yrkesutövare
till det organ till vilket de kan rapportera om möjliga fall
av penningtvätt. Bestämmelserna om behandlingen av
sådana rapporter och deras eventuella vidarebefordran
till de ”myndigheter som har att bekämpa penningtvätt”
och i allmänhet om lämpliga former av samarbete
mellan advokatsamfund eller yrkesorganisationer och
dessa myndigheter skall fastställas av medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 91/308/EEG ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ersättas med följande:
”Artikel 1
I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
A) kreditinstitut: ett kreditinstitut, definierat i artikel 1.1
första stycket i direktiv 2000/12/EG (*), som omfattar
även inom gemenskapen belägna filialer, i den betydelse som anges i artikel 1.3 i det direktivet, till kreditinstitut med huvudkontor inom eller utanför gemenskapen.
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B) finansiellt institut:
1. Ett företag som inte är ett kreditinstitut, vars huvudsakliga verksamhet består i att bedriva en eller flera
av de verksamheter som anges i punkterna 2–12
och 14 i förteckningen i bilaga I till direktiv 2000/
12/EG, bland annat verksamhet vid valutaväxlingskontor (bureaux de change) och kontor för överföring/översändande av pengar.
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D) egendom: tillgångar av varje slag, såväl fysiska som
icke fysiska, av fast eller lös natur, materiella eller
immateriella, samt juridiska dokument eller instrument
som styrker äganderätten till eller rättigheter knutna till
sådana tillgångar.
E) brottsliga handlingar: alla former av brottslig inblandning i förövandet av ett allvarligt brott.
allvarliga brott: åtminstone

2. Ett försäkringsföretag som är vederbörligen auktoriserat i enlighet med direktiv 79/267/EEG (**), om
företaget bedriver verksamheter som omfattas av
det direktivet.

— alla brott som definieras i artikel 3.1 a i Wienkonventionen,

3. Ett värdepappersföretag så som det definieras i
artikel 1.2 i direktiv 93/22/EEG (***).

— bedrägeri, åtminstone allvarliga fall, enligt definitionen i artikel 1.1 och artikel 2 i konventionen om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella
intressen (*****),

4. Ett företag för kollektiva investeringar som erbjuder
sina andelar eller aktier till försäljning.
Denna definition av finansiellt institut omfattar inom
gemenskapen belägna filialer till finansiella institut med
huvudkontor inom eller utanför gemenskapen.
C) penningtvätt: följande förfaranden när de sker uppsåtligt:
— Omvandling eller överföring av egendom i vetskap
om att egendomen härrör från brott eller från
medverkan till brott och i syfte att hemlighålla eller
dölja egendomens olagliga ursprung, eller för att
hjälpa någon som är delaktig i sådan verksamhet
att undandra sig de rättsliga följderna av sitt handlande.
— Hemlighållande eller döljande av en viss egendoms
rätta beskaffenhet eller ursprung, av dess belägenhet, av förfogandet över den, av dess förflyttning, av de rättigheter som är knutna till den eller
av äganderätten till den, i vetskap om att egendomen härrör från brott eller från medverkan till
brott.
— Förvärv, innehav eller brukande av egendom i
vetskap om, vid tiden för mottagandet, att egendomen härrörde från brott eller från medverkan till
brott.
— Medverkan till, överenskommelse att utföra, försök
och medhjälp till, anstiftan och underlättande av
samt rådgivning för utförande av någon av de
gärningar som anges i föregående strecksatser.
Vetskap, uppsåt och avsikt som utgör rekvisit för de
ovannämnda gärningarna får härledas ur objektiva,
faktiska omständigheter.
Penningtvätt skall betraktas som sådan även i fall då de
gärningar som genererat den egendom som skall
tvättas begåtts inom någon annan medlemsstats eller
ett tredje lands territorium.

— de handlingar som utförs av kriminella organisationer såsom dessa handlingar definieras i artikel 1 i
gemensam åtgärd 98/733/RIF (****),

— mutbrott och bestickning,
— ett brott som kan generera betydande vinning och
som är straffbart med ett strängt frihetsstraff, enligt
den straffrättsliga lagstiftningen i medlemsstaten.
Medlemsstaterna skall före den 15 december 2004
ändra den definitionen i denna strecksats så att
definitionen stämmer överens med definitionen av
allvarliga brott i gemensam åtgärd 98/699/RIF.
Rådet uppmanar kommissionen att före den 15
december 2004 lägga fram ett förslag till direktiv
om ändring av detta direktiv i det avseendet.
Medlemsstaterna får beteckna andra brott som sådana
brottsliga handlingar som skall omfattas av detta
direktiv.
F) behöriga myndigheter: de nationella myndigheter som i
lag eller annan författning givits behörighet att utöva
tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de institut
eller personer som omfattas av detta direktiv.
(*) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet ändrat
genom direktiv 2000/28/EG (EGT L 275,
27.10.2000, s. 37).
(**) EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/26/EG (EGT L 168, 18.7.1995. s. 7).
(***) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 97/9/EG (EGT L 84, 26.3.1997, s. 22).
(****) EGT L 351, 29.12.1998, s. 1.
(*****) EGT C 316, 27.11.1995, s. 48.”
2. Följande artikel skall införas:
”Artikel 2a
Medlemsstaterna skall se till att de skyldigheter som
anges i detta direktiv åläggs följande institut:
1. Kreditinstitut enligt definitionen i artikel 1 A,
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2. Finansiella institut enligt definitionen i artikel 1 B,
och följande juridiska eller fysiska personer
utövandet av deras yrkesmässiga verksamhet:

vid

3. Revisorer och skatterådgivare.
4. Fastighetsmäklare.
5. Notarier och andra oberoende jurister när de deltar
a) antingen genom att hjälpa till vid planering eller
genomförande av transaktioner för klientens
räkning vid
i) köp och försäljning av fastigheter eller företag,
ii) förvaltning av klientens pengar, värdepapper
eller andra tillgångar,
iii) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller
värdepapperskonton,
iv) organisering av nödvändigt kapital
bildande, drift eller ledning av företag,

för

v) bildande, drivande eller ledande av truster,
bolag eller liknande strukturer,
b) eller genom att handla i en klients namn och för
dennes räkning vid finansiella transaktioner eller
transaktioner med fast egendom.
6. Handlare som köper och säljer varor av högt värde,
såsom ädelstenar eller ädelmetaller, eller konstföremål, och auktionsfirmor när betalning görs kontant
och med ett belopp motsvarande 15 000 euro eller
mer.
7. Kasinon.”
3. Artikel 3 skall ersättas med följande:
”Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall se till att de institut och
personer som omfattas av detta direktiv kräver av sina
kunder att de styrker sin identitet när ett affärsförhållande inleds, i fråga om institut särskilt när ett sparkonto eller annat konto öppnas eller när bankfackstjänster erbjuds.
2.
Identifikationskravet skall gälla även vid transaktioner med andra kunder än sådana som avses i punkt
1 när transaktionen gäller ett belopp motsvarande
15 000 euro eller mer, oavsett om transaktionen genomförs på en gång eller i flera led som verkar ha samband.
Om summan inte är känd när transaktionen utförs, skall
institutet eller personen i fråga begära identifikation så
snart summan har blivit känd och det har konstaterats
att gränsvärdet uppnåtts.
3.
Med undantag från de föregående punkterna skall
identifikationskravet inte gälla, i fråga om försäkringar
som sådana försäkringsföretag som avses i rådets
direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om
samordning av lagar och andra författningar som avser
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direkt livförsäkring (tredje livförsäkringsdirektivet) (*) har
meddelat inom ramen för verksamhet som omfattas av
det direktivet, när de periodiska premiebetalningarna
eller premiebetalningar som skall ske ett visst år inte
överstiger 1 000 euro, och inte heller då en engångspremiebetalning görs som uppgår till högst 2 500 euro.
Om de periodiska premieinbetalningarna eller premieinbetalningarna som skall ske ett visst år höjs så att de
överskrider gränsvärdet 1 000 euro, skall identifikation
krävas.
4.
Medlemsstaterna får föreskriva att identifikationskravet inte skall vara obligatoriskt i fråga om pensionsförsäkringar som grundar sig på ett anställningskontrakt
eller den försäkrades yrkesverksamhet, under förutsättning att försäkringsbrevet inte innehåller någon återköpsklausul och inte får användas som säkerhet för lån.
5.
Med undantag från de föregående punkterna skall
identiteten fastställas för samtliga kasinokunder då de
köper eller säljer spelmarker till ett värde av 1 000 euro
eller mer.
6.
Den skyldighet beträffande fastställandet av identitet som föreskrivs i detta direktiv skall anses vara
uppfylld av kasinon underkastade statlig tillsyn om dessa
registrerar och identifierar sina kunder redan då dessa
kommer in i lokalen, oavsett det antal spelmarker som
köps.
7.
I de fall då det råder osäkerhet om huruvida
sådana kunder som avses i föregående punkter agerar
för egen räkning, samt i de fall då det står klart att de
inte agerar för egen räkning, skall de institut och
personer som omfattas av detta direktiv vidta rimliga
åtgärder för att skaffa sig upplysningar om den verkliga
identiteten hos de personer för vilkas räkning kunderna
i fråga handlar.
8.
De institut och personer som omfattas av detta
direktiv skall genomföra sådan identifikation även om
transaktionsbeloppet är lägre än föreskrivet gränsvärde,
närhelst det föreligger misstanke om penningtvätt.
9.
De institut och personer som omfattas av detta
direktiv skall inte vara skyldiga att genomföra identifikation enligt denna artikel om kunden är ett kreditinstitut
eller ett finansiellt institut som omfattas av detta direktiv
eller ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut beläget i
ett tredje land som, enligt de berörda medlemsstaterna,
föreskriver skyldigheter som motsvarar dem som föreskrivs i detta direktiv.
10.
Medlemsstaterna får föreskriva att identifikationskraven för sådana transaktioner som avses i punkterna 3
och 4 skall anses tillgodosedda när det har klarlagts att
betalningen skall ske från ett konto som i enlighet med
föreskrifterna i punkt 1 öppnats i kundens namn hos ett
kreditinstitut som omfattas av detta direktiv.
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11.
Medlemsstaterna skall under alla omständigheter
se till att de institut och personer som omfattas av detta
direktiv vidtar särskilda och lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att bemöta den större risk för penningtvätt som uppstår när affärsförbindelser upprättas eller
en transaktion inleds med en kund som inte varit fysiskt
närvarande för identifikation (distanstransaktioner).
Sådana åtgärder skall säkerställa att kundens identitet
fastställs, t.ex. genom krav på ytterligare skriftliga bevis,
genom att ytterligare åtgärder vidtas för att kontrollera
eller bestyrka de handlingar som tillhandahållits, genom
krav på ett bekräftande intyg från ett institut som
omfattas av detta direktiv eller krav på att den första
betalningen i transaktionen skall utföras via ett konto
som har öppnats i kundens namn hos ett kreditinstitut
som omfattas av detta direktiv. I de rutiner för internkontroll som fastställs i artikel 11.1 skall särskild hänsyn
tas till dessa åtgärder.
(*) EGT L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktivet senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).”
4. I artiklarna 4, 5, 8 och 10 skall orden ”kreditinstitut
och finansiella institut” ersättas med orden ”de institut
och personer som omfattas av detta direktiv”.
5. Artikel 6 skall ersättas med följande:
”Artikel 6
1.
Medlemsstaterna skall se till att de institut och
personer som omfattas av detta direktiv samt deras
styrelseledamöter och anställda samarbetar fullt ut med
de myndigheter som har ansvar för att bekämpa
penningtvätt
a) genom att självmant lämna dessa myndigheter
uppgifter om alla förhållanden som kan tyda på
penningtvätt,
b) genom att på begäran av dessa myndigheter förse
dem med alla uppgifter som behövs, i enlighet med
förfaranden som fastställs i tillämplig lagstiftning.
2.
De uppgifter som avses i punkt 1 skall lämnas
vidare till de myndigheter som har ansvar för att
bekämpa penningtvätt i den medlemsstat inom vars
territorium det uppgiftslämnande institutet är beläget
eller den uppgiftslämnande personen hör hemma.
Uppgifterna skall normalt lämnas vidare av den person
eller de personer som instituten eller personerna utsett i
enlighet med förfarandet i artikel 11.1 a.
3.
När det gäller de notarier och oberoende jurister
som avses i artikel 2a.5 får medlemsstaterna utse ett
lämpligt självreglerande yrkesorgan till den myndighet
till vilken de uppgifter som avses i punkt 1 a skall
lämnas, och i sådana fall skall medlemsstaterna fastställa
lämpliga former för samarbete mellan detta organ och
de myndigheter som har ansvar för att bekämpa
penningtvätt.
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Medlemsstaterna behöver inte tillämpa de krav som
anges i punkt 1 på notarier, oberoende jurister, revisorer
och skatterådgivare när det gäller sådan information som
de har erhållit av någon av sina klienter eller som avser
några av dessa klienter medan de bedömer klientens
rättsliga situation eller då de försvarar eller företräder
klienten i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av
ett rättsligt förfarande, oberoende av om denna information har erhållits före, under eller efter ett sådant förfarande.”
6. Artikel 7 skall ersättas med följande:
”Artikel 7
Medlemsstaterna skall se till att de institut och personer
som omfattas av detta direktiv, till dess de underrättat
de myndigheter som avses i artikel 6, avstår från att
utföra sådana transaktioner som de vet har eller misstänker ha samband med penningtvätt. Dessa myndigheter får, under de förutsättningar som gäller enligt
deras respektive nationella lagstiftning, ge instruktion om
att transaktionen inte skall utföras. I de fall då en sådan
transaktion misstänks föranleda penningtvätt och det
inte är möjligt att på angivet sätt underlåta att utföra
transaktionen eller underlåtenheten sannolikt motverkar
försök att få tag i dem som gynnas av en misstänkt
transaktion för penningtvätt, skall de berörda instituten
och personerna i efterhand omedelbart underrätta
myndigheterna.”
7. I artikel 8 skall nuvarande text bli punkt 1 och följande
läggas till:
”2.
Medlemsstaterna skall inte enligt detta direktiv
vara skyldiga att tillämpa bestämmelsen i punkt 1 med
avseende på de yrken som anges i artikel 6.3 andra
stycket.”
8. Artikel 9 skall ersättas med följande:
”Artikel 9
Om ett institut eller en person som omfattas av detta
direktiv eller en anställd eller en styrelseledamot i ett
sådant institut eller i en sådan person i god tro har röjt
sådana uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 för de
myndigheter som har ansvar för att bekämpa penningtvätt, skall detta inte innebära överträdelse av någon
regel om tystnadsplikt som följer av ett avtal eller av
någon föreskrift i lag eller annan författning, och inte
föranleda ansvar i någon form för institutet eller
personen eller deras styrelseledamöter eller anställda.”
9. Följande stycke skall läggas till i artikel 10:
”Medlemsstaterna skall se till att tillsynsorgan som enligt
bestämmelse i lag eller annan författning skall övervaka
aktiehandeln, valutahandeln och den finansiella derivatmarknaden underrättar de myndigheter som har att
bekämpa penningtvätt om dessa tillsynsorgan upptäcker
omständigheter som skulle kunna utgöra bevis för
penningtvätt.”
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10. Artikel 11 skall ersättas med följande:
”Artikel 11
1.
Medlemsstaterna skall se till att de institut och
personer som omfattas av detta direktiv
a) inför tillfredsställande rutiner för internkontroll och
kommunikation för att förebygga och förhindra
transaktioner som har samband med penningtvätt,
b) vidtar lämpliga åtgärder så att deras anställda får
kännedom om bestämmelserna i detta direktiv. Bland
annat skall de berörda anställda delta i särskilda
utbildningsprogram som är avsedda att hjälpa dem
att känna igen transaktioner som kan ha samband
med penningtvätt samt ge dem vägledning om hur
de skall handla i sådana fall.
Om en fysisk person som omfattas av någon av punkterna 3–7 i artikel 2a bedriver sin yrkesverksamhet som
anställd hos en juridisk person skall skyldigheterna enligt
artikel 11 gälla den juridiska personen och inte den
fysiska personen.
2.
Medlemsstaterna skall se till att de institut och
personer som omfattas av detta direktiv har tillgång till
aktuell information om tillvägagångssätt vid penningtvätt
och om uppgifter som gör det möjligt att upptäcka
misstänkta transaktioner.”

behandlingen av advokater och andra oberoende jurister,
identifikationen av kunder i distanstransaktioner och möjliga
effekter på elektronisk handel.

11. I artikel 12 skall orden ”kreditinstitut och finansiella
institut som avses i artikel 1” ersättas med orden ”de
institut och personer som avses i artikel 2a”.

Artikel 5

Artikel 2
Kommissionen skall inom tre år efter det att detta direktiv
har trätt i kraft inom ramen för den rapport som anges i
artikel 17 i direktiv 91/308/EEG genomföra en särskild
undersökning av aspekter som har samband med genomförandet av den femte strecksatsen i artikel 1 E, den särskilda

Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 15 juni 2003. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat
själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning
som de antar inom det område som omfattas av detta
direktiv.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 4 december 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

D. REYNDERS

Ordförande

Ordförande
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Uttalande från Kommissionen
Kommissionen bekräftar sitt åtagande att i enlighet med arbetsprogrammet för 2001 före årets utgång
utarbeta ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att upprätta en samarbetsmekanism
mellan behöriga nationella myndigheter i medlemsstaterna och kommissionen i syfte att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen mot olaglig verksamhet i frågor såsom momsbedrägerier och penningtvätt.
Detta åtagande bekräftades i Meddelande från kommissionen – Skydd av gemenskapernas ekonomiska
intressen – Bedrägeribekämpning – Handlingsplan för 2001–2003 av den 15 maj 2001 (1).

(1) KOM(2001) 254 slutlig: se artikel 2.2.1.

28.12.2001

28.12.2001

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 27 december 2001
om upprättande av den förteckning som avses i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism
(2001/927/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och
enheter i syfte att bekämpa terrorism, särskilt artikel 2.3 i denna, och
av följande skäl:
En första förteckning över de personer, grupper och enheter som den ovannämnda förordningen tillämpas
på bör upprättas. Rådet förbehåller sig rätten att anta ytterligare förteckningar i framtiden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 skall lyda som följer:
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) född
den 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudiarabien; saudisk medborgare
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa, Saudiarabien; saudisk medborgare
— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16.10.1966 i Tarut, Saudiarabien; saudisk medborgare
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född 1960 i
Libanon; libanesisk medborgare
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali(alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) född
den 10.7.1965 eller den 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudiarabien; saudisk medborgare
— IZZ-AL-DIN, Hasan(alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, född
1963 i Libanon; libanesisk medborgare
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN,
Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) född den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Kuwait;
kuwaitisk medborgare
— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), högre officer inom HIZBULLAHs säkerhetstjänst, född den 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pass nr 432298 (Libanon),
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas terroristgren),
— Palestinska Islamiska Jihad.
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Artikel 2
Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.
Beslutet får verkan samma dag som det offentliggörs
Utfärdat i Bryssel den 27 december 2001.
På rådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande

28.12.2001
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KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS REKOMMENDATION
av den 20 december 2001
om att skydda allmänheten mot exponering för radon i dricksvattentäkter
[delgivet med nr K(2001) 4580]
(2001/928/Euratom)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA
REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 30, artikel 33 andra
stycket, artikel 38 första stycket och artikel 124 andra strecksatsen i detta,

med beaktande av yttrandet från den expertgrupp som utsetts
av Vetenskapliga och tekniska kommittén i enlighet med artikel
31 i fördraget, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om
fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de
faror som uppstår till följd av joniserande strålning (1)
fastställs en ram för kontroll av exponering för naturliga
strålkällor i samband med arbete. Avdelning VII i direktivet är tillämplig på verksamheter vid vilka förekomsten
av naturliga strålkällor medför att arbetstagarna eller
enskilda personer i befolkningen exponeras i mycket
större omfattning. Det åligger medlemsstaterna att identifiera verksamheter som kan medföra problem.

Med tanke på de stora geografiska variationerna i
naturlig förekomst av radon och i sådan omfattning att
befolkningen och vattentäkter påverkas behövs det ett
flexibelt tillvägagångssätt som ger medlemsstaterna

(1) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

möjlighet till optimering samtidigt som de ser till att
skydda den del av befolkningen som exponeras mest. Ett
sådant tillvägagångssätt stämmer överens med bestämmelsen i artikel 6.3 a i direktiv 96/29/Euratom.

(3)

Den expertgrupp som inrättats enligt artikel 31 i Euratomfördraget har bidragit med tekniska råd (2) när det
gäller genomförandet av avdelning VII i direktiv 96/29/
Euratom (1). Rådgivningen inbegriper skydd av arbetstagare mot inandning av radon i anläggningar där avsevärda mängder av radon kan frigöras från vatten till
inomhusluft.

(4)

I kommissionens rekommendation 90/143/Euratom av
den 21 februari 1990 om skydd av befolkningen mot
radonexponering inomhus (3) fastställs referens- och
konstruktionsvärden för inomhusradon. Referensvärdet
för när saneringsåtgärder bör övervägas är 400 Bq/m3
och konstruktionsvärdet vid nybyggnation 200 Bq/m3.

(5)

Undersökningar i medlemsstaterna har visat förhöjda
radonhalter i en del grundvatten, särskilt i områden med
kristallina bergarter. Under vissa förhållanden är radonhalten i dricksvatten strålningsmässigt avsevärd och
befolkningen utsätts för förhöjda doser. Detta bör inte
förbises i samband med strålskyddet. Höga halter förekommer ofta i enskilda bergborrade brunnar, men
ibland även i vattenverk som utnyttjar berg- eller jordakviferer.

(6)

I många medlemsstater uppmärksammas allt mer betydelsen av att befolkningen exponeras för radon i dricksvatten. Många länder har redan eller håller på att utarbeta förfaranden för doskontroll. I många fall utarbetas
kontrollförfarandena i enlighet med skyddsprinciperna i
direktiv 96/29/Euratom och 98/83/EG av den 3
november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (4).

(2) Strålskydd 88. Rekommendationer för genomförandet av avdelning
VII om betydande ökning av bestrålning på grund av naturliga strålkällor i Euratomdirektivet om grundläggande säkerhetsnormer. Europeiska kommissionen, Luxemburg, 1997.
3
( ) EGT L 80, 27.3.1990, s. 26.
4
( ) EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.
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Radon förekommer naturligt i radioaktiv ädelgas, vars
viktigaste isotop är radon 222 med en halveringstid på
3,82 dagar. Denna isotop är en del av sönderfallsserien
för uran 238 och dess förekomst i miljön associeras
huvudsakligen med spårmängderna av dess direkta
moder, radium 226, i berg och mark. Eftersom radon är
en ädelgas, kan den röra sig relativt fritt genom porösa
material såsom jord eller söndervittrat berg. Om porerna
är mättade med vatten, såsom i jord och berg under
grundvattennivån, frigörs radon i vattnet och transporteras sedan av det. Vattenmättad jord med en porositet
på 20 % och en radonhalt på 40 Bq/kg, som är genomsnittet för jordskorpan i hela världen, ger vid jämvikt
upphov till en radonhalt på 50 Bq/l i grundvatten.

Undersökningar i medlemsstaterna har visat att radonhalterna i ytvatten är mycket små, vanligen betydligt
under 1 Bq/l. Grundvattenshalterna varierar från 1–50
Bq/l i bergakviferer i sedimentära bergarter till 10–300
Bq/l i grävda brunnar, samt till 100 Bq/l–50 000Bq/l i
kristallina bergarter. De högsta halterna förekommer
vanligen i samband med höga uranhalter i berggrunden.
Karakteristiskt för radonhalter i bergakviferer är att de
varierar. Inom ett område med rätt enhetliga bergarter
kan vissa brunnar uppvisa halter som ligger mycket över
genomsnittet för det området. Man har också observerat
att halterna kan variera avsevärt beroende på årstiden.

(9)

Radon i hushållsvatten leder till att människor exponeras
genom oralt intag och andningsvägarna. Radon kan
intas oralt genom direkt konsumtion av kranvatten eller
vatten i flaska. Radon frigörs från kranvatten till inomhusluft, vilket medför exponering för radon genom
inandning.

(10)

FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar (UNSCEAR) (5) uppskattade i sin rapport 1993 att
den intecknade effektiva dosen genom oralt intag av
radon via dricksvatten är 10-8 Sv/Bq för en vuxen och
något högre för ett barn eller ett spädbarn. Den amerikanska kommittén National Research Council lade 1998
fram en omräkningsfaktor på 0,35*10-8 Sv/Bq (6).
Kommittén fann inte tillräckligt med vetenskapliga bevis
för att kunna införa separata dosuppskattningar för olika
åldersgrupper. Utöver omräkningsfaktorn är den oralt
intagna dosen också beroende av den årliga konsumtionen av vatten. Uppskattningar av den årliga intecknade effektiva dos som upptas av en vuxen genom oralt

(5) UNSCEAR-rapport 1993. Sources and effects of ionizing radiation.
FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar, New
York, 1993.
6
( ) Risk Assessment of Radon in Drinking Water. Committee on Risk
Assessment of Exposure to Radon in Drinking Water, Board on
Radiation Effects Research, Commission of Life Sciences, NRC
(National Research Council). National Academy Press, Washington
DC, 1999.
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intag av vatten som innehåller 1 000 Bq/l varierar
mellan 0,2 mSv och 1,8 mSv beroende på den årliga
vattenkonsumtionen och intervallet för de använda
omräkningsfaktorerna.
(11)

En ökning av radonhalter inomhus på grund av kranvatten beror på olika parametrar såsom den totala
konsumtionen av vatten i huset, husets volym och ventilationsgraden. Både UNSCEAR och National Research
Council uppskattar att 1 000 Bq/l av radon i kranvatten
ökar radonhalten i inomhusluft med i genomsnitt 100
Bq/m3.

(12)

Radon i dricksvatten kan kontrolleras i fysiskt och
tekniskt avseende. Effektiva metoder för avskiljning av
radon ur dricksvatten har utvecklats (7) och finns att
tillgå på marknaden. Följaktligen måste ett lämpligt
system upprättas för minskning av avsevärd exponering.
En viktig del av systemet är antagande av referensvärden
för övervägande av saneringsåtgärder eller förebyggande
åtgärder.

(13)

De metoder och den utrustning som används för att
avskilja radon och dess långlivade sönderfallsprodukter
ur vatten skiljer sig inte väsentligt när det gäller teknik
eller kostnader för en nuvarande vattentäkt och en ny
täkt som man planerar att ta i bruk i framtiden. Följaktligen kan samma kriterier, inklusive referensvärden,
tillämpas på saneringsåtgärder för de nuvarande vattentäkterna och för att fastställa förebyggande bestämmelser
om nya vattentäkter.

(14)

När det gäller enskilda vattentäkter där inget vatten tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig
verksamhet, är exponering för radon i vatten ett
fenomen som i rätt hög grad motsvarar fenomenet med
radon i bostäder. Därför bör liknande kriterier för radiologiskt skydd tillämpas. Med beaktande av både intagning oralt och inandning är den årliga effektiva dos som
vatten som innehåller 1 000 Bq/l radon ger upphov till,
enligt aktuella rön, helt jämförbar med den som fås
genom en radonhalt inomhus på 200 Bq/m3, som är det
konstruktionsvärde som fastställts i rekommendation
90/143/Euratom.

(15)

Om vatten tillhandahålls som en del av en kommersiell
eller offentlig verksamhet, såsom genom ett vattenverk,
har konsumenten inte samma möjlighet som en ägare
till en enskild vattentäkt att kontrollera den dos som fås.
Därav följer att konsumenten måste kunna vara säker på
att vattnet inte medför någon hälsorisk. Dessutom är
saneringsåtgärder som vidtas vid låga radonhalter i
vatten som används av ett stort antal personer mer
kostnadseffektiva än vad fallet är vid enskilda vattentäkter. Följaktligen är det motiverat att tillämpa ett
strängare kontrollförfarande, inklusive ett lägre referensvärde, på vatten som tillhandahålls som en del av en
kommersiell eller offentlig verksamhet än på vatten

(7) Kommissionen har finansierat och finansierar många forskningsprojekt om risken för exponering för radon. Tenewa-projektet (Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water), som genomfördes på grundval av Europeiska kommissionens avtal nr FI4PCT960054, har resulterat i en avsevärd mängd
information om avskiljningsteknik, inklusive information om möjliga
radiologiska faror orsakade av avskiljaranordningar.
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från en enskild vattentäkt. Det är vanligt att vatten innehåller små radonmängder och därför bör ingen sanering
krävas om halten är mindre än 100 Bq/l. Nationella
undersökningar kan komma att visa att högre referensvärden bör antas för genomförandet av ett praktiskt
radonprogram. Det är dock osannolikt att offentlig eller
kommersiell distribution av vatten med en radonhalt på
över 1 000 Bq/l skulle kunna motiveras ur strålskyddssynpunkt.

(16)

När det gäller vattenverk är det osannolikt att vattnets
radonhalt på den plats där det tillhandahålls är högre än
vad den är i källan. Vanligen räcker det med en mätning
vid källan för att påvisa att man följer bestämmelserna
om referensvärdet och det behövs inga separata
mätningar vid de olika platser där vattnet används. Det
radioaktiva sönderfallet och eventuell luftning av radon
under leveransen måste kanske beaktas, till exempel vid
bedömningen av doser.

L 344/87

anvisningar för hantering och förvaring av ansamlat
radioaktivt avfall och om sätten att minimera eventuell
exponering för radon i samband med utsläpp från en
avskiljningsanordning eller vid en ökning av extern
gammastrålning i närheten en avskiljningsanordning.
(20)

Enkla meteorologiska förfaranden bör fastställas för att
se till att resultaten från mätningar av radon och dess
sönderfallsprodukter i vatten är av lämplig kvalitet och
tillförlitlighet.

(21)

Med tanke på problemets särdrag är korrekt information
till allmänheten viktig, både för att förbättra möjligheten
att kontrollera exponering och för att säkerställa en
positiv respons från allmänheten.

(22)

Syftet med denna rekommendation är att ge medlemsstaterna vägledning i upprättandet av kontroller av exponering för radon och dess sönderfallsprodukter i dricksvatten.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.
(17)

(18)

(19)

Enligt direktiv 98/83/EG skall medlemsstaterna övervaka
halterna av naturliga radionuklider i dricksvatten, men
jämte radon har också sönderfallsprodukter av radon
undantagits direktivets tillämpningsområde. Under vissa
förhållanden medför polonium 210 och bly 210 (långlivade sönderfallsprodukter av radon) i dricksvatten en
jämförbar eller en högre strålrisk än vissa naturliga
radionuklider som övervakas i enlighet med direktivet.
Följaktligen bör polonium 210 och bly 210 inte förbises
vid övervakning och vidtagande av åtgärder för att
minska exponering för naturliga radionuklider i dricksvatten. Referenshalter för polonium 210 och bly 210
bör fastställas och de bör övervakas enligt de principer
som gäller för naturliga radionuklider enligt direktivet.
Den indikativa dosen på 0,1 mSv och principerna för
dosberäkning enligt direktivet bör användas vid härledning av referenshalterna.

Höga radonhalter tyder på en eventuell förekomst av
andra radionuklider från urans sönderfallsserier i vattnet,
även om sambandet inte alltid är entydigt. När saneringsåtgärder vidtas för att minska radonhalten, bör förekomsten av andra naturliga radionuklider undersökas
och, när så är lämpligt, analyseras närmare så att en
lämplig teknik kan väljas för att avskilja alla radiologiskt
betydelsefulla naturliga radionuklider ur vattnet samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt.

Vattenverk och andra ägare av offentliga vattentäkter
bör få tillgång till vägledning om olika metoder för
avskiljning av radon och dess långlivade sönderfallsprodukter ur vatten. Vägledningen bör särskilt inbegripa

1. Denna rekommendation gäller den radiologiska kvaliteten
på dricksvattentäkter i fråga om radon och dess långlivade
sönderfallsprodukter.
2. Ett lämpligt system bör upprättas för att minska exponering för radon och dess långlivade sönderfallsprodukter i
dricksvattentäkter för hushåll. Inom detta system bör
särskild vikt läggas vid lämplig information till allmänheten och respons på sådant som väcker oro hos allmänheten. Uppmärksamheten bör fokuseras på de högsta
exponeringarna och på de områden där det är mest sannolikt att åtgärder blir effektiva.
3. I denna rekommendation avses med dricksvatten:
a) allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd
eller efter beredning, är avsett för dryck, för matlagning,
för beredning av livsmedel eller för andra hushållsändamål, oberoende av dess ursprung och oavsett om
det tillhandahålls genom ett distributionsnät, från
tankbil/tankbåt, i flaskor eller i behållare,
b) allt vatten som används i ett företag för tillverkning,
bearbetning, konservering eller saluföring av varor eller
ämnen som är avsedda för livsmedelsändamål, om inte
de behöriga nationella myndigheterna gör den bedömningen att vattnets kvalitet inte kan påverka de färdiga
livsmedlens hälsosamhet.
Naturliga mineralvatten som omfattas av rådets direktiv
80/777/EEG (8) och vatten som är läkemedel enligt rådets
direktiv 65/65/EEG (9) undantas tillämpningsområdet för
denna rekommendation, eftersom det finns specialbestämmelser om denna typ av vatten.
(8) EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.
(9) EGT 229, 9.2.1965, s. 369/65.
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4. Representativa undersökningar bör göras för att bestämma
omfattningen och arten av exponeringar för radon och
dess långlivade sönderfallsprodukter i hushållsdricksvatten
som kommer från olika typer av grundvattenkällor och
brunnar i olika geologiska områden, om inte dessa
uppgifter redan finns tillgängliga. Undersökningarna bör
utformas på så sätt att underliggande parametrar, och
särskilt områdets geologi och hydrologi, bergets eller
markens radioaktivitet och brunnstypen kan identifieras
och senare användas för att inrikta ytterligare åtgärder på
de högsta exponeringarna. Undersökningarna bör i
synnerhet omfatta
a) bergborrade brunnar, särskilt i områden med kristallina
bergarter,
b) vattenverk som använder berg- eller jordakviferer.
5. När det gäller vatten som tillhandahålls som en del av en
kommersiell eller offentlig verksamhet, bör följande
åtgärder vidtas:
a) Vid halter över 100 Bq/l bör medlemsstaterna fastställa
ett referensvärde för radon, som används när man överväger om det behövs sanering för att skydda människors hälsa. Ett gränsvärde över 100 Bq/l kan antas om
nationella undersökningar visar att detta är nödvändigt
för att kunna genomföra ett praktiskt radonprogram.
Vid halter över 1 000 Bq/l anses saneringsåtgärder
befogade av strålskyddsskäl.
b) Mätningar av radonhalter bör krävas om det finns ett
särskilt skäl till att misstänka, på grundval av resultaten
av representativa undersökningar eller andra tillförlitliga
uppgifter, att referensvärdet kan komma att överskridas.
c) Om man på grundval av resultaten av representativa
undersökningar eller andra tillförlitliga uppgifter misstänker avsevärda halter av polonium 210 och bly 210,
bör övervakning av dessa nuklider anordnas i samband
med den övervakning av andra naturliga radionuklider
som krävs enligt direktiv 98/83/EG.
d) Vid ett referensvärde över 0,1 Bq/l för polonium 210
och 0,2 Bq/l för bly 210, bör man överväga om saneringsåtgärder behövs för att skydda människors hälsa.
6. När det gäller en enskild vattentäkt från vilken inget vatten
tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig
verksamhet, bör följande åtgärder vidtas:
a) Vid en halt på 1 000 Bq/l bör man överväga sanering.
b) Angelägenheten av en sanering bör stå i proportion till
i vilken utsträckning som referenshalten överskrids.
c) Om en saneringsåtgärd anses vara nödvändig på grund
av radon, bör halterna av andra naturliga radionuklider
undersökas och där det är lämpligt, som en följd av
undersökningen, bör andra naturliga radionuklider

28.12.2001

analyseras och avskiljas från dricksvattnet genom
samma saneringsåtgärd.
d) Om en sanering anses vara nödvändig, bör de berörda
konsumenterna informeras om radonhalterna i vattnet
och om de sätt som finns för att minska dessa halter.
7. Om mätningar visar att radonet i kranvatten avsevärt
bidrar till att höja det tröskelvärde som fastställts för radon
inomhus, bör saneringsåtgärder avseende denna källa
vidtas.
8. Dricksvatten som distribueras i offentliga lokaler, såsom
bostadshus, skolor och sjukhus, bör följa principerna i
punkt 5.
9. Mätningar bör göras med lämpliga metoder och lämplig
utrustning som har genomgått godkända program för
kalibrering och kvalitetssäkring.
10. Medlemsstaterna bör ge vägledning i olika metoder som
finns för avskiljning av radon och dess långlivade sönderfallsprodukter ur vatten. Medlemsstaterna bör ge anvisningar för hantering och förvaring av radioaktivt avfall
som uppkommit vid avskiljningsprocessen och om sätten
att minimera eventuell exponering för radon i samband
med utsläpp från en avskiljningsanordning eller vid en
ökning av extern gammastrålning i närheten en avskiljningsanordning.
11. Arbetstagarnas exponering för radon som inandas i
anläggningar där avsevärda mängder av radon kan komma
att frigöras från vatten till inomhusluften, i synnerhet i
vattenverk, badanstalter eller simhallar, bör kontrolleras
enligt avdelning VII i direktiv 96/29/Euratom och enligt
rekommendationerna ”Strålskydd 88”. Rekommendationerna utarbetades 1997 av den expertgrupp som inrättats
enligt artikel 31 i Euratomfördraget för att bestämmelserna
i avdelning VII skulle kunna genomföras.
12. Medlemsstaterna bör överväga i vilken utsträckning som
den avsiktliga användningen av radonhaltigt vatten på
grund av dess eventuella terapeutiska effekter är motiverad
av ekonomiska, sociala eller andra fördelar när de jämförs
med de hälsoskador som en sådan användning kan orsaka.
Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna
Utfärdad i Bryssel den 20 december 2001.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen
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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 20 december 2001
om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2002
(ECB/2001/19)
(2001/929/EG)
ECB-RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

(miljoner euro)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen (nedan kallat fördraget), särskilt artikel 106.2 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Europeiska centralbanken (ECB) har ensamrätt att
godkänna den mängd mynt som skall ges ut från och
med den 1 januari 1999.
Medlemsstaterna har för godkännande lämnat in
uppgifter om den mängd euromynt som de beräknar ge
ut under 2002, tillsammans med förklaringar till beräkningsmetoden.

Utgivning under 2002 av mynt som
skall sättas i omlopp och utgivning av
mynt för samlare (ej avsedda att sättas i
omlopp)

Frankrike

2 521,7

Irland

426,2

Italien

3 700,6

Luxemburg

100,0

Nederländerna
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

1 280,0

Österrike

964,5

Artikel 1

Portugal

470,0

Godkännande av den mängd euromynt som skall ges ut
2002

Finland

360,0

ECB godkänner härmed den mängd mynt som skall ges ut av
de deltagande medlemsstaterna under 2002 enligt vad som
följer i nedanstående tabell:
(miljoner euro)
Utgivning under 2002 av mynt som
skall sättas i omlopp och utgivning av
mynt för samlare (ej avsedda att sättas i
omlopp)

Belgien

854,5

Tyskland

7 513,0

Grekland

726,6

Spanien

1 757,5

Artikel 2
Slutbestämmelser
Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.
Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 20 december 2001.
ECB:s ordförande
Willem F. DUISENBERG
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
av den 27 december 2001
om bekämpande av terrorism
(2001/930/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 15 och 34 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21
september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning
för världen och Europa och att kampen mot terrorismen
skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2)

Den 28 september 2001 antog Förenta nationernas
säkerhetsråd resolution 1373(2001), i vilken det
bekräftas att terroristhandlingar utgör ett hot mot fred
och säkerhet och föreskrivs om åtgärder för att bekämpa
terrorism och i synnerhet finansiering av terrorism och
skydd av terrorister.

(3)

(4)

(5)

(6)

Den 8 oktober 2001 bekräftade rådet EU:s och dess
medlemsstaters beslutsamhet att under Förenta nationernas beskydd under samordnade former medverka
fullt ut i den världsomfattande koalitionen mot terrorismen. Rådet bekräftade också unionens beslutsamhet
att i nära samarbete med Förenta staterna angripa terrorismens finansieringskällor.
Den 19 oktober 2001 förklarade Europeiska rådet att
det är beslutet att bekämpa alla former av terrorism i
hela världen och att det kommer att fortsätta med sina
insatser för att förstärka koalitionen med världssamfundet för att bekämpa terrorismen i alla dess former,
bland annat genom ökat samarbete med de operativa
organ som ansvarar för kampen mot terrorismen:
Europol, Eurojust, underrättelsetjänsterna, polisen och de
rättsliga myndigheterna.
Insatser har redan gjorts för att genomföra några av
åtgärderna nedan.
Under dessa exceptionella omständigheter är gemenskapens insatser nödvändiga för att vissa av åtgärderna
nedan skall kunna genomföras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Varje form av tillhandahållande eller insamling av kapital som
sker avsiktligen, såväl direkt som indirekt, och som utförs av
medborgare i Europeiska unionens medlemsstater eller inom
dessa staters territorium i avsikt att, eller med vetskap om att,
kapitalet skall användas i syfte att genomföra terroristhandlingar skall straffbeläggas.

Artikel 2
Kapital och andra ekonomiska tillgångar eller resurser från
— personer som begår eller försöker begå terroristhandlingar
eller som deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,
— enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av
sådana personer, och
— personer eller enheter som verkar på sådana personers och
enheters vägnar eller under deras ledning,
inklusive kapital som härrör från eller uppstår genom egendom
som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av sådana
personer och av associerade personer och enheter skall frysas.

Artikel 3
Kapital, ekonomiska tillgångar eller resurser eller finansiella
eller andra besläktade tjänster skall varken direkt eller indirekt
göras tillgängliga till förmån för
— personer som begår eller försöker begå terroristhandlingar
eller som deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,
— enheter som ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt av
sådana personer, och
— personer och enheter som verkar på sådana personers eller
enheters vägnar eller under deras ledning,
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Artikel 4
Åtgärder skall vidtas för att undertrycka varje form av stöd,
aktivt såväl som passivt, till enheter eller personer som är
involverade i terroristhandlingar, däribland åtgärder för att
undertrycka rekryteringen av medlemmar till terroristgrupper
och för att eliminera vapenleveranser till terroristerna.
Artikel 5
Åtgärder skall vidtas för att förhindra att terroristhandlingar
begås, bland annat genom tidig varning bland medlemsstaterna
eller mellan medlemsstater och tredjestater genom informationsutbyte.
Artikel 6
Personer som finansierar, planerar, stöder eller begår terroristhandlingar eller som hyser terrorister skall nekas skydd.
Artikel 7
Personer som finansierar, planerar, underlättar eller begår terroristhandlingar skall hindras från att använda Europeiska unionens medlemsstaters territorium i detta syfte mot medlemsstater eller tredjestater eller deras medborgare.
Artikel 8
Personer som deltar i finansiering, planering, förberedande eller
genomförande av terroristhandlingar eller som stöder terroristhandlingar skall ställas inför rätta. Sådana terroristhandlingar
skall i medlemsstaternas lagar och andra författningar betraktas
som allvarliga straffbara gärningar och straffet skall vederbörligen återspegla hur allvarliga sådana terroristhandlingar är.
Artikel 9
Medlemsstaterna skall i största möjliga utsträckning hjälpa
varandra och tredjestater i samband med brottsutredningar eller
straffrättsliga förfaranden som rör finansiering av eller stöd till
terroristhandlingar i enlighet med internationell och nationell
lagstiftning, inklusive hjälp när det gäller att ta fram bevismaterial som är nödvändigt för förfarandet och som är i en
medlemsstats eller en tredjestats besittning.
Artikel 10
Terrorister eller terroristgrupper skall förhindras att förflytta sig
genom effektiva gränskontroller och genom kontroller i
samband med utfärdandet av identitetshandlingar och resedokument samt genom åtgärder för att förhindra förfalskning
eller bedräglig användning av identitetshandlingar och resedokument. Rådet noterar kommissionens avsikt att i förekommande fall lägga fram förslag på detta område.
Artikel 11
Åtgärder skall vidtas för att intensifiera och påskynda utbytet
av operativ information, särskilt om terroristers eller terroristnätverks handlingar eller förflyttningar, förfalskade resedoku-
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ment, handel med vapen, sprängämnen eller känsligt material,
terroristgruppers användning av kommunikationsteknik och
om det hot som terroristgruppernas innehav av massförstörelsevapen utgör.

Artikel 12
Information skall utbytas mellan medlemsstaterna eller mellan
medlemsstaterna och tredjestater i enlighet med internationell
och nationell lagstiftning, och samarbetet skall utökas mellan
medlemsstaterna eller mellan medlemsstaterna och tredjestater
när det gäller administrativa och rättsliga frågor för att
förhindra att terroristhandlingar begås.

Artikel 13
Det samarbete som sker mellan medlemsstaterna eller mellan
medlemsstaterna och tredjestater, särskilt inom ramen för bilaterala och multilaterala överenskommelser och avtal, i syfte att
förebygga och undertrycka terroristattacker och för att vidta
åtgärder mot gärningsmännen bakom sådana handlingar skall
utökas.

Artikel 14
Medlemsstaterna skall snarast möjligt bli parter i de i bilagan
angivna relevanta internationella konventioner och protokoll
som rör terrorism.

Artikel 15
Medlemsstaterna skall öka samarbetet och fullt ut genomföra
relevanta internationella konventioner och protokoll som rör
terrorism samt resolutionerna 1269(1999) och 1368(2001)
från FN:s säkerhetsråd.

Artikel 16
Innan flyktingstatus beviljas skall lämpliga åtgärder vidtas i
enlighet med relevanta bestämmelser i nationell och internationell lagstiftning, inklusive de internationella normerna för
mänskliga rättigheter, i syfte att garantera att den asylsökande
inte har planerat, underlättat eller deltagit i genomförandet av
terroristhandlingar. Rådet noterar kommissionens avsikt att i
förekommande fall lägga fram förslag på detta område.

Artikel 17
Åtgärder skall vidtas i enlighet med internationell lagstiftning
för att garantera att flyktingstatus inte missbrukas av personer
som genomfört, organiserat eller underlättat terroristhandlingar, och för att garantera att anförande av politiska skäl inte
godkänns som anledning till att avslå framställningar om
utlämning av personer som påstås vara terrorister. Rådet
noterar kommissionens avsikt att i förekommande fall lägga
fram förslag på detta område.
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Artikel 18
Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.
Artikel 19
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.
Utfärdat i Bryssel den 27 december 2001.
På rådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande

BILAGA
Förteckning över de internationella konventioner och protokoll som rör terrorism och som avses artikel 14
1. Konventionen om brott och vissa andra handlingar begångna ombord på luftfartyg – Tokyo 14.9.1963
2. Konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg – Haag 16.12.1970
3. Konvention för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet – Montreal 23.9.1971
4. Konvention om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer
– New York 14.12.1973
5. Europeisk konvention om bekämpande av terrorism – Strasbourg 27.1.1977
6. Konvention mot tagande av gisslan – New York 17.12.1979
7. Konvention om fysiskt skydd av kärnämne – Wien 3.3.1980
8. Protokoll för bekämpande av brott mot flygplatser, som används i internationell civil luftfart, utgörande tillägg till
konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet – Montreal 24.2.1988
9. Konvention om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet – Rom 10.3.1988
10. Protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln – Rom
10.3.1988
11. Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte – Montreal 1.3.1991
12. FN:s konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister – New York 15.12.1997
13. FN:s konvention om bekämpande av finansiering av terrorism – New York 9.12.1999
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RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT
av den 27 december 2001
om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism
(2001/931/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE
GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artiklarna 15 och 34 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21
september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning
för världen och Europa och att kampen mot terrorismen
skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2)

Den 28 september 2001 antog Förenta nationernas
säkerhetsråd resolution 1373(2001), i vilken omfattande
strategier läggs fram för att bekämpa terrorism och i
synnerhet finansieringen av terrorism.

(3)

Den 8 oktober 2001 bekräftade rådet unionens beslutsamhet att i nära samarbete med Förenta staterna
angripa terrorismens finansieringskällor.

(4)

I enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1333(2000)
antog rådet den 26 februari 2001 gemensam ståndpunkt
2001/154/GUSP (1), i vilken det bland annat föreskrivs
att kapital som tillhör Usama Bin Ladin och med honom
associerade individer och organ skall frysas. Följaktligen
omfattas inte dessa individer och organ av denna gemensamma ståndpunkt.

2.
I denna gemensamma ståndpunkt avses med personer,
grupper och enheter som deltar i terroristhandlingar:
— personer som begår eller försöker begå terroristhandlingar
eller som deltar i eller underlättar genomförandet av terroristhandlingar,
— grupper och enheter som ägs eller kontrolleras direkt eller
indirekt av sådana personer och personer, grupper eller
enheter som agerar på sådana personers, gruppers eller
enheters vägnar eller under deras ledning, inklusive kapital
som härrör från eller uppstår genom egendom som direkt
eller indirekt ägs eller kontrolleras av sådana personer och
av associerade personer, grupper och enheter.
3.
I denna gemensamma ståndpunkt avses med terroristhandling: en av följande avsiktliga handlingar som på grund av
sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land eller
en internationell organisation och som definieras som ett brott
enligt nationell lagstiftning och begås i syfte att
i) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,
ii) otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå från att utföra en
viss handling, eller

(5)

Europeiska unionen bör vidta ytterligare åtgärder för att
genomföra FN:s säkerhetsråds resolution 1373/2001.

iii) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna
i ett land eller i en internationell organisation:

(6)

Medlemsstaterna har till Europeiska unionen överlämnat
den information som är nödvändig för att genomföra
några av dessa extra åtgärder.

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden,

(7)

Gemenskapens insatser är nödvändiga för att några av
dessa extra åtgärder skall kunna genomföras, och det
krävs även insatser från medlemsstaterna, särskilt när det
gäller tillämpningen av former för polissamarbete och
straffrättsligt samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Denna gemensamma ståndpunkt skall tillämpas i enlighet
med bestämmelserna i följande artiklar på personer, grupper
och enheter som deltar i terroristhandlingar och finns förtecknade i bilagan.
(1) EGT L 57, 27.2.2001, s. 1.

b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet,
c) människorov eller tagande av gisslan,
d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem,
infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform
belägen på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller
privat egendom som sannolikt kommer att förorsaka att
människoliv utsätts för fara eller leda till betydande
ekonomiska förluster,
e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva
transportmedel eller godstransporter,
f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjutvapen, sprängämnen eller
kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när
det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och
utveckling,
g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand,
explosioner eller översvämningar som kan förorsaka att
människoliv utsätts för fara,

L 344/94

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

h) att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft
eller andra grundläggande naturresurser som kan förorsaka att människoliv utsätts för fara,
i) hot om att utföra någon av de handlingar, som räknas
upp i a–h,
j) att leda en terroristgrupp,
k) att delta i en terroristgrupps verksamhet, vari inbegrips
att förse den med upplysningar eller ge den materiellt
stöd eller bidra med vilken form av finansiering som
helst av denna verksamhet, med kännedom om att
deltagandet kommer att bidra till gruppens brottsliga
verksamhet.
I denna punkt avses med ”terroristgrupp” en strukturerad
grupp, inrättad för en viss tid, bestående av mer än två
personer som handlar i samförstånd för att begå terroristhandlingar. Med strukturerad grupp avses: en grupp som inte tillkommit slumpartat i det omedelbara syftet att begå en terroristhandling och som inte nödvändigtvis har formellt fastställda
roller för medlemmarna, kontinuitet i sammansättningen eller
en noggrant utarbetad struktur.
4.
Förteckningen i bilagan skall upprättas på grundval av
exakta uppgifter eller fakta i det relevanta ärendet som visar att
ett beslut har fattats av en behörig myndighet beträffande de
personer, grupper eller enheter som avses, oavsett om det gäller
inledande av undersökningar eller rättsliga åtgärder i fråga om
en terroristhandling, försök att begå, deltaga i eller underlätta
en sådan handling, grundat på bevis eller allvarliga och trovärdiga indicier eller en dom för sådana handlingar. Personer,
grupper och enheter som enligt FN:s säkerhetsråd är knutna till
terrorism eller mot vilka säkerhetsrådet har utfärdat sanktioner
kan ingå i förteckningen.
I denna punkt avses med behörig myndighet: en rättslig
myndighet eller, om rättsliga myndigheter inte har behörighet
på det område som omfattas av denna punkt, en likvärdig
myndighet som är behörig på det området.
5.
Rådet skall se till att namnen på fysiska eller juridiska
personer, grupper eller enheter i förteckningen i bilagan förses
med tillräckliga detaljer för att enskilda individer, juridiska
personer, enheter eller organ med säkerhet skall kunna identifieras och att de som har samma eller liknande namn lättare
skall kunna rentvås.
6.
Namnen på de personer och enheter som finns i förteckningen i bilagan skall ses över med jämna mellanrum minst en
gång var sjätte månad för att man skall försäkra sig om att det
är berättigat att behålla dem i förteckningen.

28.12.2001
Artikel 2

Europeiska gemenskapen, som handlar inom ramen för sina
befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, kommer att beordra att alla penningmedel och
andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser frysas för
personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i
bilagan.
Artikel 3
Europeiska gemenskapen, som handlar inom ramen för sina
befogenheter enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, skall se till att penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser eller finansiella eller andra
därmed besläktade tjänster varken direkt eller indirekt görs
tillgängliga för personer, grupper och enheter som finns i
förteckningen i bilagan.
Artikel 4
Medlemsstaterna skall genom polissamarbete och straffrättsligt
samarbete inom ramen för avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen ge varandra största möjliga bistånd när det
gäller att förhindra och bekämpa terroristhandlingar. Därför
kommer de, med hänsyn till undersökningar och förfaranden
som genomförs av deras myndigheter när det gäller någon av
de personer, grupper och enheter som finns i förteckningen i
bilagan, att på anmodan fullt ut utnyttja sina befintliga befogenheter i enlighet med Europeiska unionens rättsakter och
andra internationella avtal, ordningar och konventioner som är
bindande för medlemsstaterna.
Artikel 5
Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som
den antas.
Artikel 6
Denna gemensamma ståndpunkt skall ses över fortlöpande.
Artikel 7
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella
tidningen.
Utfärdat i Bryssel den 27 december 2001.
På rådets vägnar
L. MICHEL

Ordförande
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BILAGA
Förteckning över personer, grupper och enheter som avses i artikel 1 (1)

1. PERSONER
*— ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (ETA-aktivist) född 1.1.1965 i Guernica (Vizcaya), ID-kort nr 78.865.882
*— ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist) född 7.10.1963 i Durango (Vizcaya), ID-kort nr 78.865.693
*— ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem av Gestoras Pro-amnistía) född 7.6.1961 i San Sebastián
(Guipúzcoa), ID-kort nr 15.954.596
*— ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivist, medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna) född 2.5.1943 i Portugalete
(Vizcaya), ID-kort nr 14.390.353
— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) född 26.6.1967 i
Qatif-Bab al Shamal, Saudiarabien; saudisk medborgare
— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i Al Ihsa, Saudiarabien; saudisk medborgare
— AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1996 i Tarut, Saudiarabien; saudisk medborgare
*— ARZALLUZ TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist), född 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), ID-kort nr 15.927.207
— ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, född i 1960 i Libanon;
libanesisk medborgare
*— ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivist, medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 22.10.1973 i Vergara (Guipúzcoa),
ID-kort nr 15.394.062
— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (Alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) född
10.7.1965 eller 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudiarabien; saudisk medborgare
*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 2.12.1972 i Baracaldo (Vizcaya),
ID-kort nr 420.172.692
*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, ENEKO (ETA-aktivist), född 29.4.1967 i Guernica (Vizcaya), ID-kort
nr 44.556.097
*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (ETA-aktivist, medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna), född 23.12.1967 i
Vegara (Guipúzcoa), ID-kort nr 16.282.556
*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivist), född 25.4.1961 i Escoriaza (Navarra), ID-kort
nr 16.255.819
— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, född i 1963 i
Libanon; libanesisk medborgare
— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BINKHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Kuwait; kuwaitisk medborgare
*— MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa),
ID-kort nr 72.439.052
*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivist) född 27.6.1970 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort nr 34.101.243
— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz) högunderrättelseman i HIZBULLAH, född 7.12.1962 i
Tayr Dibba, Libanon, pass nr 432298 (Libanon)
*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 6.7.1976 i Segura (Guipúzcoa), ID-kort
nr 35.771.259
*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist), född 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), ID-kort nr 15.841.101
*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA-aktivist), född 11.9. 1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), ID-kort
nr 34.084.504
*— ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 22.9.1972 i Basauri (Vizcaya), ID-kort
nr 45.622.851
*— OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 8.10.1975 i Itsasondo (Guipúzcoa),
ID-kort nr 44.132.976
(1) För personer som är markerats med * gäller endast artikel 4.

L 344/95

L 344/96

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem av Jarrai/Haika/Segi) född 18.9.1964 i San Sebastián
(Guipúzcoa), ID-kort nr 15.976.521
*— SÁEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 9.12.1963 i San Sebastián
(Guipúzcoa), ID-kort nr 15.962.687
*— URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem av Herri Batasuna/E.H/Batasuna) född 25.5.1969 i Ondárroa
(Vizcaya), ID-kort nr 30.627.290
*— VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem av Kas/Ekin) född 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), ID-kort
nr 15.254.214
2. GRUPPER OCH ENHETER
*— Continuity Irish Republican Army (CIRA)
*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskerlandet och friheten (E.T.A)
(Följande organisationer ingår i terroristgruppen ETA: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía)
*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifascistmotståndsgrupperna Första oktober (G.R.A.P.O)
— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamas terroristgren)
*— Loyalist Volunteer Force (LVF)/Lojalisternas volontärstyrka
*— Orange Volunteers (OV)/Oranienordens volontärer
— Palestinian Islamic Jihad (PIJ)/Palestinska islamiska Jihad
*— Real IRA/Verkliga IRA
*— Red Hand Defenders (RHD)
*— Epanastatiki Pirines/Revolutionära kärnor
*— Dekati Evdomi Noemvri/Revolutionära organisationen 17 November
*— Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)/Revolutionär Folklig Kamp
*— Ulster Defence Association (UDA)/Ulster Försvarsförbund Ulster Freedom Fighters (UFF)/Ulsters frihetskämpar
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