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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 75/2002
av den 17 januari 2002
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 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
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 17 januari 2002 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
624
999
052
220
628
999
052
204
220
999
052
204
212
220
508
999
052
204
999

116,2
111,3
110,5
242,6
145,2
199,9
249,0
242,2
230,4
205,3
311,1
212,2
242,9
53,9
57,1
51,3
48,4
13,4
44,8
58,3
98,8
78,5

052
204
464
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
400
512
720
999

56,6
85,3
94,0
77,0
78,2
53,8
47,7
50,8
39,6
109,8
96,7
110,9
105,5
92,5
118,4
64,6
88,1
90,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999” betecknar
”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 76/2002
av den 17 januari 2002
om införande av gemenskapens förhandskontroll av import av vissa järn- och stålprodukter som
omfattas av EKSG-fördraget och EG-fördraget och som har sitt ursprung i vissa tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Om importbegränsande åtgärder verkligen skulle införas
på den amerikanska marknaden kan detta förväntas leda
till betydande fluktuationer i den internationella
handelns struktur, i synnerhet i form av en omläggning
av handeln till gemenskapsmarknaden. Omläggningar av
detta slag riskerar att vålla gemenskapens stålindustri
allvarlig skada.

(5)

De tillgängliga ekonomiska indikatorerna och uppskattningarna för 2001 visar på följande utvecklingstendenser:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den
22 december 1994 om gemensamma importregler och om
upphävande av förordning (EG) nr 518/94 (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2474/2000 (2), särskilt artikel 11 i
denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7
mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje
länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/
82, (EEG) nr 1766/82 och (EEG) nr 3420/83 (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1138/98 (4), särskilt artikel 9.1 i
denna,

A) Produktion. Under 2001 kommer produktionen av
råstål inom gemenskapen med största sannolikhet att
uppgå till ca 159 miljoner ton. Denna uppskattning
utgör inte enbart en tillbakagång i produktionen med
2,5 % i förhållande till år 2000 (163,2 miljoner ton)
utan är dessutom lägre än 1997 (159,4 miljoner ton)
och 1998 (159,7 miljoner ton).

efter samråd i de kommittéer som inrättats genom de nämnda
förordningarna, och
av följande skäl:
Enligt bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 3285/94
och (EG) nr 519/94 skall produkter som omfattas av
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen omfattas av de gemensamma reglerna för
import, och därför måste systemen för gemenskapens
övervakning av EKSG-produkter antas i enlighet med
bestämmelserna i de förordningarna.

(1)

(2)

Läget på stålmarknaden har kraftigt försämrats under
2001 på grund av den sammantagna effekten av olika
faktorer, i synnerhet den kraftiga avmattning i världsekonomin som har konstaterats sedan inledningen av år
2001 och till och med en begynnande lågkonjunktur
från och med det andra kvartalet när det gäller vissa
ekonomier, t.ex. den amerikanska.

(3)

Stålmarknaden har också störts av osäkerheten och
förhandsreaktionerna inför risken för importrestriktioner
på den amerikanska marknaden efter den undersökning
om skyddsåtgärder enligt ”sektion 201” som de amerikanska myndigheterna genomfört.

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

349, 31.12.1994,
286, 11.11.2000,
67, 10.3.1994, s.
159, 3.6.1998, s.

s. 53.
s. 1.
89.
1.

B) Import. Importen under 2001 av EKSG-stålprodukter
till gemenskapen från samtliga tredjeländer kommer
i stort sett att ligga kvar på samma nivå som föregående år, dvs. runt 25 miljoner ton. Det kan
nämnas som jämförelse att importen till gemenskapen av dessa varor 1996 uppgick till 12,2
miljoner ton. Stålimporten till gemenskapen har
således mer än fördubblats under de senaste fem
åren.

C) Export. Exporten av EKSG-stålprodukter från gemenskapen kommer sannolikt att ligga på omkring 21
miljoner ton och har under 2001 minskat med
omkring 8 % i förhållande till föregående år. Det kan
nämnas som jämförelse att gemenskapens export av
dessa varor 1996 uppgick till 28 miljoner ton.
Exporten från gemenskapen till den amerikanska och
den kanadensiska marknaden har drabbats i särskilt
hög grad med en tillbakagång på 36 % respektive
32 %. Detta fenomen kommer att ytterligare
förstärkas under 2002 om det införs restriktioner på
den amerikanska marknaden. För 2001 som helhet
torde gemenskapen sluta som nettoimportör av stålprodukter med ett handelsunderskott på över 4
miljoner ton. 1996 hade gemenskapen ett handelsöverskott på omkring 15,8 miljoner ton.

D) Priser. Priserna på stålprodukter sjönk under 2001
med i genomsnitt 18 % i förhållande till priserna för
år 2000.
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I den mån som undersökningen om skyddsåtgärder
enligt ”sektion 201” även omfattar rör, och det därför
inte kan uteslutas att restriktioner införs för dessa
produkter på den amerikanska marknaden, förefaller det
nödvändigt att utsträcka förhandskontrollen till att
omfatta även rör.

(7)

Statistiken över
gjorts tillgänglig
nens förordning
förordning (EG)

gemenskapens utrikeshandel har inte
inom den tid som anges i kommissio(EG) nr 1917/2000 (1), ändrad genom
nr 1669/2001 (2).

(8)

Av hänsyn till gemenskapens intresse krävs det att
gemenskapens förhandskontroll tillämpas på import av
vissa stålprodukter för att de statistiska uppgifter som
behövs för en snabb analys av importtrenderna skall
kunna erhållas.

(9)

För slutförandet av den inre marknaden krävs det att de
formaliteter som gemenskapens importörer skall fullgöra
är identiska oavsett var varorna klareras.

(10)

Ett kontrolldokument som uppfyller enhetliga villkor
bör krävas för övergång till fri omsättning för de
produkter som omfattas av denna förordning.

(11)

Kontrolldokumentet bör inom en viss tidsperiod
påtecknas av medlemsstaternas myndigheter på ansökan
av importören, dock utan att detta medför någon rätt för
importören att importera. Dokumentet bör därför få
användas endast så länge importreglerna förblir oförändrade.

(12)

Ett kontrolldokument som utfärdats med tanke på
gemenskapens kontroll måste gälla i hela gemenskapen,
oavsett i vilken medlemsstat det utfärdats.

(13)

Medlemsstaterna och kommissionen bör så långt möjligt
utbyta de upplysningar som framkommer till följd av
gemenskapens kontroll.

(14)

De nationella myndigheterna bör ansvara för utfärdandet
av kontrolldokumenten, men utfärdandet skall omfattas
av standardvillkor på gemenskapsnivå.

(15)

Det bör påpekas att det för att ett kontrolldokument för
vissa järn- och stålprodukter skall kunna utfärdas krävs
att ett exportdokument uppvisas i enlighet med bestämmelserna inom ramen för avtal om dubbelkontroll med
vissa tredje länder, och denna förordning är inte tilllämplig på produkter med ursprung i de länder som
omfattas av ett sådant system för dubbelkontroll.

(1) EGT L 229, 9.9.2000, s. 14.
(2) EGT L 224, 21.8.2001, s. 3.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Från och med den 1 januari 2002 skall gemenskapens
förhandskontroll enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EG)
nr 3285/94 och artiklarna 9 och 10 i förordning (EG) nr
519/94 tillämpas vid övergång till fri omsättning i gemenskapen för de järn- och stålprodukter som omfattas av
EKSG-fördraget och EG-fördraget och som förtecknas i bilaga I.
Detta skall gälla produkter med ursprung i alla andra ickemedlemsländer än länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), de länder som är parter i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Turkiet.
Produkter som omfattas av avtal om dubbelkontroll mellan ett
icke-medlemsland och gemenskapen skall omfattas av villkoren
i det avtalet och inte av denna förordning.
2.
Klassificeringen av de produkter som omfattas av denna
förordning skall baseras på gemenskapens tulltaxe- och
statistiknomenklatur (nedan kallad Kombinerade nomenklaturen eller KN i förkortad form). Ursprunget hos de produkter
som omfattas av denna förordning skall fastställas i enlighet
med gällande regler i gemenskapen.

Artikel 2
1.
För övergång till fri omsättning i gemenskapen för de
produkter som avses i artikel 1 skall krävas uppvisande av ett
kontrolldokument utfärdat av de behöriga myndigheterna i en
medlemsstat.
2.
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom
fem arbetsdagar efter det att en ansökan lämnats in av en
gemenskapsimportör, oavsett var i gemenskapen denne är
etablerad, automatiskt och avgiftsfritt utfärda det kontrolldokument som avses i punkt 1 för de kvantiteter som ansökan
avser. Ansökan skall anses ha mottagits av den behöriga nationella myndigheten senast tre arbetsdagar efter det att den har
lämnats in, om inte något annat kan bevisas.
3.
Ett kontrolldokument som utfärdats av någon av de
myndigheter som anges i bilaga II skall gälla i hela gemenskapen.
4.
Kontrolldokumentet skall upprättas på en blankett som
motsvarar förlagan i bilaga I till förordning (EG) nr 3285/94 (3)
beträffande gemensamma importregler eller i bilaga IV till
förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import
från vissa tredje länder. Importörens ansökan skall innehålla
följande uppgifter:
(3) Ändrad genom rådets förordning (EG) nr 139/96 av den 22 januari
1996 (EGT L 21, 27.7.1996, s. 7). Hänsyn skall tas till bestämmelserna i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17
juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet
av euron (EGT L 162, 19.6.1997, s. 1).
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a) Den sökandes namn och fullständiga adress (inklusive
telefon- och faxnummer och eventuellt registreringsnummer
som används av de behöriga nationella myndigheterna) och
momsregistreringsnummer om den sökande är skyldig att
betala mervärdesskatt.
b) I förekommande fall namn på och fullständig adress till den
sökandes deklarant eller företrädare (inklusive telefon- och
faxnummer).

måste emellertid ha tillgång till alla dokument och bevishandlingar.
8.
Kontrolldokumentet får utfärdas elektroniskt förutsatt att
de berörda tullkontoren har tillgång till dokumentet via ett
datornät.

Artikel 3

c) Exportörens fullständiga namn och adress.
d) En exakt beskrivning av varorna, inklusive deras
— handelsbenämning,
— KN-nummer,
— ursprungsland,
— avsändarland.
e) Nettovikt uttryckt i kilogram, eller kvantitet uttryckt i tilllämplig enhet, för varje KN-nummer.
f) Varornas cif-värde i euro vid gemenskapens gräns för varje
KN-nummer.

L 16/5

1.
Om det konstateras att det enhetspris till vilket transaktionen genomförs skiljer sig från det pris som är angivet i
kontrolldokumentet med mindre än 5 % åt det ena eller det
andra hållet eller att den totala kvantiteten av de produkter
som deklareras för import överskrider den kvantitet som anges
i kontrolldokumentet med mindre än 5 %, skall detta inte
hindra att produkterna i fråga övergår till fri omsättning.
2.
Ansökningar om kontrolldokument och själva dokumenten skall vara konfidentiella. De skall vara förbehållna de
behöriga myndigheterna och den sökande.

g) Uppgift om huruvida de berörda produkterna är sekunda
eller deklasserade (1).

Artikel 4

h) Planerad tidsperiod och plats för tullklarering.

1.

i) Uppgift om huruvida ansökan avser samma kontrakt som
en tidigare inlämnad ansökan.

a) möjligast aktuella uppgifter om de kvantiteter och värden
(i euro) för vilka kontrolldokument har utfärdats, så regelbundet som möjligt och åtminstone den sista dagen i varje
månad,

j) Följande deklaration, daterad och undertecknad av den
sökande samt med utskrift av dennes namn med versaler:
”Jag intygar härmed att uppgifterna i denna ansökan är
korrekta och lämnade i god tro och att jag är etablerad i
gemenskapen.”
Importören skall också lämna en kopia av försäljnings- eller
köpekontraktet samt av proformafakturan. Om så begärs,
exempelvis i de fall då varorna inte inköpts direkt i tillverkningslandet, skall importören visa upp ett tillverkningsintyg
som är utfärdat av det producerande stålverket.
5.
Kontrolldokumenten får endast användas under den tid
som bestämmelser om liberalisering av import är i kraft för
transaktionerna i fråga. Utan att det påverkar tillämpningen av
eventuella ändringar av gällande importbestämmelser eller av
de beslut som fattas inom ramen för ett avtal eller inom ramen
för förvaltningen av en kvot skall
— kontrolldokumenten gälla i fyra månader,
— outnyttjade eller endast delvis utnyttjade kontrolldokument
kunna förnyas för en lika lång period.
6.
Importören skall returnera kontrolldokumenten till den
utfärdande myndigheten vid giltighetstidens slut.
7.
De behöriga myndigheterna får, på villkor som de själva
fastställer, tillåta att deklarationer och ansökningar överlämnas
eller trycks på elektronisk väg. De behöriga myndigheterna
(1) Enligt de kriterier som anges i EGT C 180, 11.7.1991, s. 4.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen

b) uppgifter om importen under varje månad, i enlighet med
artikel 32 i förordning (EG) nr 1917/2000, inom sex veckor
efter varje månadsslut.
De uppgifter som lämnas av medlemsstaterna skall indelas efter
produkt, KN-nummer och land.
2.
Medlemsstaterna skall anmäla varje upptäckt fall av
oegentligheter eller bedrägeri samt i förekommande fall de
grunder på vilka de har nekat att utfärda ett kontrolldokument.

Artikel 5
Eventuella tillkännagivanden skall inges till Europeiska gemenskapernas kommission och skall sändas elektroniskt inom det
integrerade nät som upprättats för detta ändamål, om det inte
av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda
något annat kommunikationssätt.

Artikel 6
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari till och med
den 31 december 2002.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

18.1.2002
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM OMFATTAS AV FÖRHANDSKONTROLL (2002)
7208 10 00

7210 11 10

7213 10 00

7208 25 00

7210 12 11

7213 20 00

7208 26 00

7210 12 19

7213 91 10

7208 27 00

7210 20 10

7213 91 20

7208 36 00

7210 30 10

7213 91 41

7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99

7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00

7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39

7208 52 10

7211 14 10

7214 99 50

7208 52 91

7211 14 90

7214 99 61

7208 52 99

7211 19 20

7214 99 69

7208 53 10

7211 19 90

7214 99 80

7208 53 90

7211 23 10

7214 99 90

7208 54 10

7211 23 51

7208 54 90

7211 23 91 (*)

7208 90 10

7211 23 99 (*)

7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90

7211 29 20
7211 29 50 (*)
7211 29 90 (*)
7211 90 11
7211 90 90 (*)
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10

7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7226 11 10
7226 11 90 (*)
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90 (*)
7226 91 10
7226 91 90
7226 99 20
7227 90 10

7216 32 11

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7216 32 19

7301 10 00

7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99

7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10

7209 27 10

7212 40 91

7209 27 90

7212 50 31

7216 40 10

7209 28 10

7212 50 51

7216 40 90

7209 28 90

7212 60 11

7216 50 10

7209 90 10

7212 60 91

7216 50 91

(*) Produkter som omfattas av EG-fördraget.

7216 50 99
7216 99 10

7216 33 90

Hela
7304 (*)

KN-nummer

Hela
7306 (*)

KN-nummer

7307 93 11 (*)
7307 93 19 (*)
7307 99 30 (*)
7307 99 90 (*)

L 16/8

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LĲST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BËLGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22

ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (49-61) 96 9 42 26
ΕΛΛΑ∆Α
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Σχέσεων
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-10563 Αθήνα
Φαξ: (301) 328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31
FRANCE
Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
F-75572 Paris cedex 12
Fax (33-1) 53 44 91 81
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Fax: (353-1) 631 28 26

NEDERLAND
Belastingdienst douane
Centrale dienst voor in- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 526 06 98
M.i.v. 18 januari 2002
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 711 00/8386
PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Av. da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Fax: (351) 21 793 22 10
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Faksi: (358-9) 614 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham, Cleveland
UK-TS23 2NF
Fax: (44-1642) 533 557

18.1.2002

18.1.2002
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 77/2002
av den 17 januari 2002
om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för
äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste
gränsvärden även fastställas för ägg, mjölk eller honung.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Acetylisovaleryltylosin och metylprednisolon skall
införas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90.

(7)

För att möjliggöra komplettering av vetenskapliga
studier, bör giltighetstiden för temporära MRL, tidigare
definerad i bilaga III i förordning (EEG) nr 2377/90,
förlängas för cypermetrin.

(8)

En tillräckligt lång tidsfrist bör fastställas innan denna
förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra
de nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i
denna förordning av tillstånden att släppa ut de berörda
veterinärmedicinska läkemedel på marknaden, vilka
beviljats enligt rådets direktiv 81/851/EEG (3), senast
ändrad genom kommissionens direktiv 2000/37/EG (4).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den
26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för
att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 2162/2001 (2), särskilt artiklarna 6, 7 och 8 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt
fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma
substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.
Gränsvärden bör fastställas först efter det att Kommittén
för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten med restmängder av ämnet i fråga för den som konsumerar
livsmedel med animaliskt ursprung samt restmängdernas
påverkan på den industriella bearbetningen av livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(3)

(4)

Vid fastställande av gränsvärden för högsta tillåtna
restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung är det nödvändigt att
ange de djurarter i vilka restmängder kan förekomma,
vilka mängder som kan förekomma i var och en av de
relevanta vävnader från det behandlade djuret
(målvävnad) samt vilket slag av restmängd som är relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).
För kontroll av resthalter bör enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för
målvävnaderna lever eller njure. I den internationella
handeln avlägsnas dock ofta lever njure från slaktkroppen, och gränsvärden bör därför alltid fastställas
även för muskel- eller fettvävnader.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
(2) EGT L 291, 8.11.2001, s. 9.

Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändrad
i enlighet med bilagan till den här förordningen.

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 sextionde dagen efter det
att den har offentliggjorts.
(3) EGT L 317, 6.11.1981, s. 1.
(4) EGT L 139, 10.6.2000, s. 25.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

18.1.2002

18.1.2002

BILAGA
A. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 ändras på följande sätt:
1.

Medel mot infektioner

1.2

Antibiotika

1.2.4

Makrolider

”Acetylisovaleryltylosin

Kortikoider

5.1

Glukokortikoider
Farmakologiskt verksamma
substanser

”Metylprednisolon

Djurarter

Summan av acetylisovaleryltylosin och 3-O-acetyltylosin

Restmarkör

Svin

MRL

50
50
50
50

Djurarter

Metylprednisolon

Nötkreatur

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Målvävnader

Muskel
Skinn och fett
Lever
Njure”

MRL

10
10
10
10

µg/kg
µg/kg
µg/kg
µg/kg

Andra bestämmelser

Målvävnader

Muskel
Fett
Lever
Njure

Andra bestämmelser

Ej till djur somproducerar mjölk för humankonsumtion”

B. Bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 ändras på följande sätt:
2.

Antiparasitära medel

2.2

Medel mot ektoparasiter

2.2.3

Pyretrin och pyretroider
Farmakologiskt verksamma
substanser

”Cypermetrin

Restmarkör

Cypermetrin
isomerer)

(summan

Djurarter

av

Laxfiskar

MRL

Målvävnader

50 µg/kg

Muskel och skinn i naturliga
proportioner

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

5.

Restmarkör

SV

Farmakologiskt verksamma
substanser

Andra bestämmelser

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1.7.2003”
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KOMMISSIONENS BESLUT nr 78/2002/EKSG
av den 17 januari 2002
om undantag från Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 om en höjning av skyddstullen på
järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser (169:e undantaget)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

mellan medlemsstaterna
upprätthålls.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 71 tredje stycket i
detta,

med beaktande av Höga myndighetens rekommendation till
medlemsstaternas regeringar nr 1/64 av den 15 januari 1964
om en höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid
gemenskapens yttre gränser (1), senast ändrad genom rekommendation 88/27/EKSG (2), särskilt artikel 3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Vissa järn- och stålprodukter med mycket speciella fysikaliska och kemiska egenskaper som är nödvändiga för
produktionen av vissa varor framställs inte alls, eller
endast i otillräckliga mängder, i gemenskapen. Sedan
flera år tillbaka har bristen åtgärdats genom tullfria
kvoter. Tillverkarna i gemenskapen kan fortfarande inte
uppfylla de kvalitetskrav som användarna ställer. Det är
därför nödvändigt att öppna tullkvoter i en omfattning
som garanterar att användarnas behov kan tillgodoses.

En import av dessa produkter på förmånliga villkor
riskerar inte att skada de järn- och stålföretag i gemenskapen som producerar direkt konkurrerande produkter.

Tullkvoten i fråga torde inte göra det svårare att nå de
mål som avses i rekommendation nr 1/64, snarare
kommer den att bidra till att nuvarande handelsflöden

Löpnummer

09.2921

KN-nummer

TARICnummer

a)

icke-medlemsländer

(4)

Det är här fråga om särskilda fall på det handelspolitiska
området som berättigar till undantag enligt artikel 3 i
rekommendation nr 1/64.

(5)

Det måste säkerställas att de tullkvoter som beviljas
endast skall användas för att tillgodose specifika behov
inom vissa förädlingsindustrier.

(6)

Samråd har ägt rum med medlemsstaternas regeringar
om de tullkvoter som anges nedan.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 1427/97 (3) om
ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 (4) beträffande
tillämpningsföreskrifter för tullkodexen fastställs regler
för förvaltningen av de tullkvoter som är tänkta att tas i
anspråk i kronologisk ordning enligt datum på deklarationerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Medlemsstaterna skall beviljas undantag från de förpliktelser som följer av artikel 1 i Höga myndighetens rekommendation nr 1/64 i den utsträckning som krävs för att vid de
angivna nivåerna tillfälligt upphäva tullarna för de produkter
som anges nedan inom mängderna för de tullkvoter som anges
nedan.

Varubeskrivning

Valsade platta produkter av järn eller
olegerat stål, med en bredd av minst
600 mm, kallvalsade och varken pläterade,
på annat sätt metallöverdragna eller
försedda med annat överdrag:
ex 7209 16 90

10

Med en tjocklek av mer än 1 mm men
mindre än 3 mm

ex 7209 17 90

10

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men
högst 1 mm

(1) EGT L 8, 22.1.1964, s. 99/64.
(2) EGT L 15, 20.1.1988, s. 13.

och

Kvotmängd
(ton)

Kvottullsats
(%)

Kvotperiodens sista
giltighetsdag

200

0

31.12.2002

(3) EGT L 196, 24.7.1997, s. 31.
(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

18.1.2002
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KN-nummer

TARICnummer

b)

Valsade platta produkter av rostfritt stål,
med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:
ex 7219 32 10

11
12

Med en tjocklek av minst 3 mm men
mindre än 4,75 mm, innehållande minst
2,5 viktprocent nickel

ex 7219 33 10

11
12

Med en tjocklek av mer än 1 mm men
mindre än 3 mm, innehållande minst 2,5
viktprocent nickel

ex 7219 34 10

11
12

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men
högst 1 mm, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

c)

2.

Varubeskrivning

Valsade platta produkter av rostfritt stål,
med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade:
ex 7219 33 10

13
14
15
16
17
18

Med en tjocklek av mer än 1 mm men
mindre än 3 mm, inehållande minst 2,5
viktprocent nickel

ex 7219 34 10

13
14
15
16
17
18

Med en tjocklek av minst 0,5 mm men
högst 1 mm, inehållande minst 2,5 viktprocent nickel

L 16/13
Kvotmängd
(ton)

Kvottullsats
(%)

Kvotperiodens sista
giltighetsdag

700

0

31.12.2002

1 080

0

31.12.2002

De produkter som nämns ovan måste dessutom uppfylla följande fysikaliska krav:

a) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7209 16 90 och ex 7209 17 90:
Stål med hög kolhalt innehållande 0,64–0,70 % kol för tillverkning av process- eller transportband med
en högsta tillåtna driftstemperatur på 400° C och en draghållfasthet på 1 200 N/mm2 (± 10 %). Andra
beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).
b) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 och
ex 7219 34 10 11/12:
Rostfritt stål ”NICRO” för tillverkning av process- eller transportband med en högsta tillåtna driftstemperatur på 350° C.
Typ i): Draghållfasthet 1 050 N/mm2 (± 10 %). Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,06 %,
kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).
Typ ii): Draghållfasthet 1 200 N/mm2 (± 15 %). Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,15 %,
kromhalt 17 %, nickelhalt 7 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1708).
c) Produkter som omfattas av KN-nummer ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 och 7219 34 10 13/14/
15/16/17/18:
Rostfritt stål för tillverkning av process – eller transportband:

L 16/14
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Typ i): Draghållfasthet 1 200 N/mm2. Kemisk sammansättning: kolhalt 0,1 %, kiselhalt 0,6 %, manganhalt 1,4 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 7,5 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1712).
Typ ii): Draghållfasthet 1 200 N/mm2. Kemisk sammansättning: kolhalt 0,06 %, kiselhalt 0,6 %,
manganhalt 1,4 %, kromhalt 18,5 %, nickelhalt 8,5 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.
Typ iii): Draghållfasthet 1 000 N/mm2. Kemisk sammansättning: kolhalt 0,05 %, kiselhalt 0,6 %,
manganhalt 1,7 %, kromhalt 17,5 %, nickelhalt 12,5 %, molybden 2,7 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.
Typ iv): Draghållfasthet 1 080 N/mm2. Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,05 %, maximal
kiselhalt 1 %, kromhalt 13 %, nickelhalt 4 %, titan 0,3 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1710).
Typ v): Draghållfasthet 1 150 N/mm2. Kemisk sammansättning: maximal kolhalt 0,08 %, kiselhalt
1,5 %, kromhalt 14 %, nickelhalt 7 %, kopparhalt 0,7 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer (HM 1701).
Typ vi) : Draghållfasthet 1 200 N/mm2. Kemisk sammansättning: kolhalt 0.03 %, kiselhalt 0,6 %,
kromhalt 15,25 %, nickelhalt 4,9 %, kopparhalt 3,25 %.
Andra beståndsdelar eller egenskaper enligt särskilda tekniska specifikationer.
Anmärkning: Sammansättningen av produkterna under a, b och c i–vi kan variera inom de gränser som
sätts av gällande analysnormer.

Artikel 2
Medlemsstaterna beviljas undantag från de förpliktelser som följer av artikel 1 i Höga myndighetens
rekommendation nr 1/64 i den utsträckning som krävs för att vid de angivna nivåerna tillfälligt upphäva
tullarna för de produkter som anges nedan inom mängderna för de tullkvoter som anges nedan.

Löpnummer

09.2923

KN-nummer

a)

ex 7227 90 95

TARICnummer

15

Varubeskrivning

Valstråd av specialstål för tillverkning av
oljeanlöpt ventilfjädertråd med en diameter
av minst 5 mm men högst 15 mm, av annat
legerat stål innehållande:
minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent kol
minst 0,1 men högst 1,7 viktprocent kisel
minst 0,5 men högst 0,8 viktprocent
mangan
högst 0,03 viktprocent svavel
högst 0,03 viktprocent fosfor
minst 0,4 men högst 0,8 viktprocent krom
minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent
vanadin

Kvotmängd
(ton)

Kvottullsats
(%)

Kvotperiodesns sista
giltighetsdag

5 000

0

31.12.2002
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Artikel 3

De tullkvoter som avses i artiklarna 1 och 2 skall förvaltas av kommissionen enligt artiklarna 308a, 308b
och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93. Kommissonen får vidta lämpliga administrativa åtgärder för att
sörja för att de förvaltas på ett effektivt sätt.
Artikel 4
Varje medlemsstat skall säkerställa att importörerna ges lika och fortlöpande tillgång till tullkvoterna så
långt återstående kvotmängd medger detta.
Artikel 5
Efter det att EKSG-fördraget har upphört att gälla, dvs. den 23 juli 2002, skall motsvarande bestämmelser i
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas.
Artikel 6
Medlemsstaterna och kommissionen skall genom nära samarbete sörja för att detta beslut efterlevs.
Artikel 7
Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 2002.
Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 79/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av A-licenser för import av vitlök
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1047/
2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med
importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från
tredje land (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1865/
2001 (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1047/2001 föreskrivs
att om de kvantiteter för vilka A-licens begärts överskrider de tillgängliga kvantiteterna skall kommissionen
fastställa en enhetlig minskningskoefficient och stoppa
utfärdandet av licenser.
De kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in den
14 och den 15 januari 2002 i enlighet med artikel 4.1 i
förordning (EG) nr 1047/2001 för produkter med
ursprung i Kina överskrider de tillgängliga kvantiteterna.
Det bör därför fastställas i vilken utsräckning A-licenser
kan utfärdas och utfärdandet av A-licenser bör därefter
stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om A-licenser som har lämnats in i enlighet
med artikel 1.1 förordning (EG) nr 1047/2001, avseende
produkter med ursprung i Kina den 14 och den 15 januari
2002 och som vidarebefordrades till kommissionen den 16
januari 2002 skall beviljas, med hänvisning till artikel 1.2 i
förordningen upp till
— 14,648 % av den begärda kvantiteten för traditionella
importörer
— 0,575 % av den begärda kvantiteten, för nya importörer.
Artikel 2
För produkter med ursprung i Kina skall ansökningar om
importlicens A i enlighet med förordning (EG) nr 1047/2001
avslås om de avser tèremånadsperioden från och med den 1
mars 2002 till och med den 31 maj 2002 och har lämnats
efter den 16 januari 2002. Ansökningar som avser tremånadersperioden från och med den 1 juni 2002 till och med den
31 augusti 2002 får lämnas in från och med den 8 april 2002.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 35.
(2) EGT L 254, 22.9.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 80/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av A-licenser för import av vitlök
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1047/
2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med
importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från
tredje land (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1865/
2001 (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1047/2001 föreskrivs
att om de kvantiteter för vilka A-licens begärts överskrider de tillgängliga kvantiteterna skall kommissionen
fastställa en enhetlig minskningskoefficient och stoppa
utfärdandet av licenser.
De kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in den
14 och den 15 januari 2002 i enlighet med artikel 4.1 i
förordning (EG) nr 1047/2001 för produkter med
ursprung i Argentina överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför fastställas i vilken utsräckning Alicenser kan utfärdas och utfärdandet av A-licenser bör
därefter stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om A-licenser som har lämnats in i enlighet
med artikel 1.1 förordning (EG) nr 1047/2001, avseende
produkter med ursprung i Argentina den 14 och den 15
januari 2002 och som vidarebefordrades till kommissionen den
16 januari 2002 skall beviljas, med hänvisning till artikel 1.2 i
förordningen upp till
— 48,594 % av den begärda kvantiteten för traditionella
importörer
— 5,110 % av den begärda kvantiteten, för nya importörer.
Artikel 2
För produkter med ursprung i Argentina skall ansökningar om
importlicens A i enlighet med förordning (EG) nr 1047/2001
avslås om de avser tremånadsperioden från och med den 1
mars 2002 till och med den 31 maj 2002 och har lämnats
efter den 16 januari 2002. Ansökningar som avser tremånadersperioden från och med den 1 juni 2002 till och med den
31 augusti 2002 får lämnas in från och med den 8 april 2002.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 35.
(2) EGT L 254, 22.9.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 81/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av A-licenser för import av vitlök
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1047/
2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med
importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från
tredje land (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1865/
2001 (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1047/2001 föreskrivs
att om de kvantiteter för vilka A-licens begärts överskrider de tillgängliga kvantiteterna skall kommissionen
fastställa en enhetlig minskningskoefficient och stoppa
utfärdandet av licenser.
De kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in den
14 och den 15 januari 2002 i enlighet med artikel 4.1 i
förordning (EG) nr 1047/2001 för produkter med
ursprung i andra tredje länder än Kina och Argentina
överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför
fastställas i vilken utsräckning A-licenser kan utfärdas
och utfärdandet av A-licenser bör därefter stoppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om A-licenser som har lämnats in i enlighet
med artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1047/2001, avseende
produkter med ursprung i andra tredje länder än Argentina och
Kina den 14 och den 15 januari 2002 och som vidarebefordrades till kommissionen den 16 januari 2002 skall beviljas,
med hänvisning till artikel 1.2 i förordningen upp till
— 19,966 % av den begärda kvantiteten för traditionella
importörer
— 5,372 % av den begärda kvantiteten, för nya importörer.
Artikel 2
För produkter med ursprung i andra tredje länder än Kina och
Argentina skall ansökningar om importlicens A i enlighet med
förordning (EG) nr 1047/2001 avslås om de avser tremånadsperioden från och med den 1 mars 2002 till och med den 31
maj 2002 och har lämnats efter den 16 januari 2002. Ansökningar som avser tremånadsperioden från och med den 1 juni
2002 till och med den 31 augusti 2002 får lämnas in från och
med den 8 april 2002.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 35.
(2) EGT L 254, 22.9.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 82/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/
2001 av den 8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter till
rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad gäller exportbidrag för
frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 3.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2427/2001 (2) fastställs vägledande bidragssatser och vägledande kvantiteter för exportlicenser under system A2, andra än dem
för vilka ansökan sker inom ramen för livsmedelshjälp.
Vad beträffar tomater finns det, med hänsyn till den
rådande ekonomiska situationen och på grund av de
uppgifter som erhållits av aktörerna i deras ansökningar
om licenser under system A2, anledning att fastställa en
definitiv bidragssats som skiljer sig från den vägledande
bidragssatsen samt en procentsats för utfärdande av
begärda kvantiteter. Denna definitiva sats får inte överstiga den vägledande satsen med mer än 50 %.

(3)

Enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall
ansökningar om satser som är högre än motsvarande
definitiva satser anses vara ogiltiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
För exportlicenser under system A2 för vilka ansökan har
lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2427/
2001 skall det faktiska ansökningsdatum som avses i artikel
3.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1961/2001 vara den 18
januari 2002.
2.
De licenser som avses i punkt 1 skall utfärdas med den
definitiva bidragssatsen och i överensstämmelse med den
procentsats för utfärdande av begärda kvantiteter som anges i
bilagan till denna förordning.
3.
Enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall
ansökningarna i punkt 1 om sats som är högre än motsvarande
definitiva sats i bilagan anses vara ogiltig.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 328, 13.12.2001, s. 22.
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BILAGA

Produkt

Tomater

Definitiv
bidragssats
(EUR/nettoton)

Procentsats
för utfärdande
av begärda
kvantiteter

20

100 %
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 83/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kvantiteter som anges i anbuden inte en och en halv
gång större än den vägledande bidragssatsen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1961/2001 av den
8 oktober 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn
för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.4 i denna, och

Artikel 1
De maximala exportbidragssatser och procentsatser för utfärdande av licenser som skall gälla för apelsiner, citroner och
äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds
genom förordning (EG) nr 2427/2001 skall vara de som anges
i bilagan till den här förordningen.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2427/
2001 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de
vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för
de exportlicenser som det ansökts om inom ramen för
system A3 och vilka inte avser livsmedelsbistånd.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för utfärdandet av licenser för de
anbud som ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar

När det gäller apelsiner, citroner och äpplen är den
maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser
för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Maximal bidragssats
(euro/ton nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser
för de kvantiteter som ligger på samma
nivå som den maximala bidragssatsen

Apelsiner

37

66 %

Citroner

19

100 %

Äpplen

17

22 %

Produkt

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 328, 13.12.2001, s. 22.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 84/2002
av den 17 januari 2002
om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt 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 1429/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag inom frukt− och grönsakssektorn med undantag av
exportbidrag som beviljats på grundval av tillsatt socker (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1962/2001 (2), särskilt
artikel 4.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2029/
2001 (3) fastställs för vilka kvantiteter det kan ansökas
om andra exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget än sådana som det ansöks om inom ramen för
livsmedelshjälp.
I artikel 4 i förordning (EG) nr 1429/95 fastställs under
vilka omständigheter kommissionen får vidta särskilda
åtgärder för att undvika ett överskridande av de kvantiteter för vilka det kan ansökas om exportlicens.
Enligt de uppgifter som kommissionen i dag har
kommer kvantiteten 293 ton körsbär konserverade med
socker, som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2029/
2001, minskad och ökad med de kvantiteter som anges i

artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1429/95, att överskridas
om man utan begränsning utfärdar licenser med förutfastställelse av exportbidraget till följd av de ansökningar
som ingetts efter den 11 januari 2002. Det är därför
lämpligt att tillämpa en nedsättningskoefficient på de
kvantiteter som det ansöks om den 11 januari 2002 och
att avslå ansökningar om exportlicens med förutfastställelse av bidraget som inges därefter i syfte att en licens
skall utfärdas under den pågående perioden.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget för
körsbär konserverade med socker, för vilken ansökan har
ingetts den 11 januari 2002 i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2029/2001 skall utfärdas för en kvantitet som
motsvarar 37,6 % av de begärda kvantiteterna.
Ansökningar om licens med förutfastställelse av exportbidraget
som inges efter den 22 november och före den 11 januari
2002 för ovan nämnda produkt skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 141, 24.6.1995, s. 28.
(2) EGT L 268, 9.10.2001, s. 19.
(3) EGT L 274, 17.10.2001, s. 11.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 85/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

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

(2)

(3)

(4)

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

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 141, 24.6.1999, s. 12.
(3) EGT L 145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 januari 2002 om fastställande av de representativa priserna och
tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)

Representativt pris
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

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

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

13,35

—

0

KN-nummer

1

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskriver för
dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 86/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugotredje
delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i
förordning (EG) nr 1430/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avseende på den tjugotredje delanbudsinfordran för
vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1430/
2001 skall det maximala beloppet för exportbidrag fastställas
till 39,678 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 192, 14.7.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 87/2002
av den 17 januari 2002
om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27,5 tredje stycket i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens
förordning (EG) nr 42/2002 (2).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 42/2002 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande

exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 1260/2001, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 42/2002 och skall ändras till de belopp som anges i bilagan
till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 7, 11.1.2002, s. 16.

18.1.2002

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 16/27

BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 januari 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker
som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Destination

Måttenhet

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

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

Bidragsbelopp

34,73
33,74
34,73
33,74

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

0,3775
37,75
36,68
36,68
0,3775

(1) Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 % skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med
bestämmelserna i artikel 28.4 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001.
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85 (EGT L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning
(EEG) nr 3251/85 (EGT L 309, 21.11.1985, s. 14).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L
366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 88/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 943/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(3)

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

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

(4)

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

av följande skäl:
(1)

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

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats den 11 till och med den 17
januari 2002 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 943/2001 är det högsta exportbidraget för
vete fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
133, 16.5.2001, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 89/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1558/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(3)

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

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

(4)

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

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

(1)

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

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 januari 2002 inom ramen för den anbudsinfordran
som avses i förordning (EG) nr 1558/2001 är det högsta
exportbidraget för korn fastställt till 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
205, 31.7.2001, s. 33.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 90/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1005/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(3)

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

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

(4)

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

av följande skäl:
(1)

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

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 januari 2002 inom ramen för den anbudsinfordran
som avses i förordning (EG) nr 1005/2001 är det högsta
exportbidraget för råg fastställt till 29,99 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
140, 24.5.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 91/2002
av den 17 januari 2002
om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 9/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 12.1 i denna, och

vare vars anbud ligger på samma nivå som den största
sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.
(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag
medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

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

av följande skäl:
En anbudsinfordran om den största sänkningen av
importtullar för majs till Spanien har inletts genom
kommissionens förordning (EG) nr 9/2002 (3).

(1)

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EG) nr 1839/95 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2235/2000 (5), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr
1766/92, besluta att fastställa den största sänkningen av
importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild
hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgi-

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 11 till och med
den 17 januari 2002 inom ramen för den anbudsinfordran
som avses i förordning (EG) nr 9/2002 är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 27,69 EUR/t för
en maximal mängd av totalt 25 000 t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
3, 5.1.2002, s. 29.
177, 28.7.1995, s. 4.
256, 10.10.2000, s. 13.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/100/EG
av den 7 december 2001
om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd
tändning och vars maximala vikt överstiger 2 500 kg.
Dessa fordon omfattades tidigare inte av provet vid låga
temperaturer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,
(4)

Med tanke på deras utsläppskaraktäristik är det lämpligt
att undanta fordon med motorer med styrd tändning
som drivs enbart med gasformigt bränsle (gasol eller
naturgas) från lågtemperatursprovet. Fordon som har ett
bränslesystem där bensindriften endast skall användas i
nödfall och vid start, och som har en bensintank som
rymmer högst 15 liter bränsle, skall anses som fordon
som enbart kan drivas med ett gasformigt bränsle.

(5)

Det är lämpligt att anpassa provet för utsläpp vid låga
temperaturer till provet för utsläpp vid normal omgivande temperatur. Provet vid låg temperatur är därför
begränsat till fordon i kategori M och N med en
maximal vikt på högst 3 500 kg.

(6)

Direktiv 70/220/EEG bör ändras i enlighet härmed.

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), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Rådets direktiv 70/220/EEG (4) är ett av särdirektiven
inom det typgodkännandeförfarande som fastställts i
rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon (5).
Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/
69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om
ändring av rådets direktiv 70/220/EEG (6) infördes specifika gränsvärden för kolmonoxid och kolväten i kombination med ett nytt test för att mäta dessa utsläpp vid
låga temperaturer för att anpassa funktionen hos
utsläppskontrollsystemet hos fordon i kategori M1 1 och
kategori N1, klass I, och som är utrustade med motorer
med styrd tändning till de omgivande villkor som råder i
praktiken.
Kommissionen har fastställt lämpliga gränsvärden för
utsläpp vid låga temperaturer för fordon i kategori N1
klass II och III och som är utrustade med motorer med
styrd tändning. Det är nu lämpligt att låta provet vid
låga temperaturer omfatta även fordon i kategori M1
som är utrustade med motorer med styrd tändning och
som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon i

(1) EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 268.
(2) EGT C 139, 11.5.2001, s. 1.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 oktober
2001 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut
av den 14 november 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).
4
( ) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG (EGT L 35, 6.2.2001,
s. 34).
5
( ) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG (EGT L 203,
10.8.2000, s. 9).
6
( ) EGT L 350, 28.12.1998, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och VII till direktiv 70/220/EEG skall ändras i
enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast nio månader efter ikraftträdandet. 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 centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

18.1.2002
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 7 december 2001.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

N. FONTAINE

I. DURANT

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
ÄNDRINGAR AV BILAGA I TILL DIREKTIV 70/220/EEG
1. Tabell 1.5.2 klass VI skall ersättas med följande tabell:
”Typgodkännande

Fordon utrustade med styrd tändning i
kategori M och N

Fordon med självtändningsmotor i kategori
M1 och N1

Ja
(maximal vikt ≤ 3,5 t)

—”

Klass VI

2. Avsnitt 5.3.5 skall ändras enligt följande:
Fotnotshänvisningen 1 och fotnot 1 skall utgå.
3. Avsnitt 5.3.5.1 skall ersättas med följande:
”5.3.5.1. Provet måste utföras på alla fordon i kategori M1 och N1 som är utrustade med motorer med styrd tändning,
förutom fordon som drivs enbart med ett gasformigt bränsle (gasol eller naturgas). Fordon som kan drivas
med både bensin och ett gasformigt bränsle, men där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid
start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, skall vid typ VI-provet anses som
fordon som enbart kan drivas med gas.
Fordon som kan drivas med bensin och antingen gasol eller naturgas skall i typ VI-provet endast provas med
bensin.
Detta avsnitt gäller alla nya typer av fordon i kategori M1 och kategori N1, klass I, förutom fordon som är
avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars maximala vikt överstiger 2 500 kg (1).
Från och med den 1 januari 2003 gäller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori N1 klass II och III,
nya fordonsklasser i kategori M1 som är avsedda för fler än sex passagerare och nya fordonsklasser i kategori
M1 vars maximala vikt överstiger 2 500 kg och upp till och inkluderande 3 500 kg.
(1) Detta avsnitt gäller för nya fordonstyper från och med den 1 januari 2002.”
4. TABELLEN I AVSNITT 5.3.5.2 SKALL ERSÄTTAS MED FÖLJANDE TABELL:
”Provtemperatur 266 K (– 7 °C)
Kategori

Klass

Kolmonoxid (vikt) (CO)
L1 (g/km)

Kolväten (vikt) (HC)
L2 (g/km)

M1 (1)

—

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N1 (2)

(1) Förutom fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars maximala vikt överstiger 2 500 kg.
(2) Och de fordon i kategori M, som anges i fotnot 1.”

ÄNDRINGAR AV BILAGA VII TILL DIREKTIV 70/220/EEG
5. Den första meningen i avsnitt 1 skall ändras enligt följande:
”1. Denna bilaga gäller endast fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5 i bilaga I.”
6. Den första meningen i avsnitt 2.1.1 skall ändras enligt följande:
”2.1.1 Detta kapitel behandlar den utrustning som krävs för att utföra provet för utsläpp från avgasröret vid låg
omgivande temperatur på fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5 i bilaga I.”
7. I avsnitt 4.3.3 skall fotnotshänvisningen 1 och fotnot 1 utgå.
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 december 2001
om fastställande av undersökningsparametrar, koder och modellbestämmelser för registrering i
maskinläsbar form av uppgifter från undersökningar av odlingar med vissa slag av fruktträd
[delgivet med nr K(2001) 4626]
(2002/38/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbruksstatistik, inrättad genom rådets beslut 72/279/EEG (2).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 76/625/EEG av den 20 juli
1976 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna
skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för
odlingar med vissa slag av fruktträd (1), särskilt artikel 4.2 och
4.4 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Med tanke på den utrustning som kommissionen
förfogar över för att analysera resultaten av undersökningarna om odlingar med vissa slag av fruktträd och
med tanke på den rationella användningen av denna
utrustning, krävs det att maskinläsbara medier som är
kompatibla med utrustningen specificeras och att ett
modellformat för registrering av maskinläsbara uppgifter
föreskrivs.
I vissa produktionsområden råder enhetliga klimat- och
odlingsförhållanden, vilka motsvarar en mer eller mindre
stor enhetlighet i avkastningen av frukt per hektar.
Användningen av undersökningsresultat för vart och ett
av dessa produktionsområden ökar noggrannheten i
produktionsprognoserna på medellång sikt. Gränserna
för dessa produktionsområden skall fastställas.
Det är nödvändigt att granska vilka tekniska egenskaper
som kan behöva ändras, så att statistiken hela tiden kan
anpassas till de ekonomiska villkoren.

(1) EGT L 218, 11.8.1976, s. 10.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gränserna för de produktionsområden som skall anges jämte
tillhörande koder anges i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2
De statistiska klasser med avseende på de planterade trädens
ålder som avses i artikel 2.1 B i direktiv 76/625/EEG anges i
bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3
De fruktslag och sorter som avses i artikel 2.1 A i direktiv
76/625/EEG anges i bilaga III till det här beslutet.

Artikel 4
De statistiska klasser med avseende på planterad nettoareal,
antal träd och planteringstäthet som avses i artikel 2.1 C i
direktiv 76/625/EEG anges i bilaga IV till det här beslutet.
(2) EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.
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Artikel 5

De koder för registrering i maskinläsbar form av uppgifter som avses i artikel 4 i direktiv 76/625/EEG skall
överensstämma med beskrivningen i bilaga V till det här beslutet.
Artikel 6
Detta beslut riktar sig till alla medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 27 december 2001.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Gränser för produktionsområden (i förekommande fall per slag) med koder

Land

Landskod

Territoriell indelning

Kod för territoriell
indelning

NUTS-referens

Belgien

05

Bildar ett enda område

Danmark

09

Bildar ett enda område

Tyskland

01

Norden

01

Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Hamburg
Bremen

Mitte

02

Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Süden

03

Baden-Württemberg
Bayern

Ost

04

Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachen-Anhalt
Thüringen
Berlin

Peloponnisos

01

Makedonia

02

Thessalia

03

Övriga områden

96

Peloponnisos

01

Makedonia

02

Thessalia

03

Kriti

04

Övriga områden

97

Attiki
Nisia Aigaiou
Ipeiros
Ionia Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Makedonia

02

Anatoliki, Makedonia,
Traki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia

Thessalia

03

Övriga områden

92

Grekland
(Äpplen)

(Päron)

(Persikor)

10

Anatoliki Makedonia,
Traki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia

Attiki
Nisia Aigaiou, Kriti
Ipeiros
Ionia Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Anatoliki Makedonia,
Traki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia

Kentriki Ellada
Attiki
Nisia Aigaiou, Kriti
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Land

Landskod

(Aprikoser)

(Apelsiner)

(Citroner)

(Citrusväxter med små frukter)

Spanien

11

Territoriell indelning

18.1.2002

Kod för territoriell
indelning

NUTS-referens

Peloponnisos

01

Makedonia

02

Anatoliki Makedonia,
Traki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia

Övriga områden

95

Attiki
Nisia Aigaiou, Kriti
Thessalia
Ipeiros
Ionia Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Peloponnisos

01

Kriti

04

Ipeiros

05

Kentriki Ellada Kai Evia

06

Ionia Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Nisia Aigaiou

07

Voreio Aigaio
Notio Aigaio

Övriga områden

99

Voreia Ellada
Attiki

Peloponnisos

01

Kriti

04

Kentriki Ellada Kai Evia

06

Ionia Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Nisia Aigaiou

07

Voreio Aigaio
Notio Aigaio

Övriga områden

94

Voreia Ellada
Attiki
Ipeiros

Peloponnisos

01

Kriti

04

Nisia Aigaiou

07

Voreio Aigaio
Notio Aigaio

Övriga områden

93

Voreia Ellada
Attiki
Ipeiros
Iona Nisia
Dytiki Ellada
Sterea Ellada

Galicia

01

Principado de Asturias

02

Cantabria

03

País Vasco

04

Navarra

05

La Rioja

06

Aragón

07

Cataluña

08

Baleares

09

Castilla y León

10

Madrid

11

Castilla-La Mancha

12
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Land

Frankrike
(Äpplen och päron)

(Persikor)

(Aprikoser, apelsiner, citroner och
citrusväxter med små frukter)

Landskod

02

Territoriell indelning

L 16/39

Kod för territoriell
indelning

NUTS-referens

Comunidad Valenciana

13

Región de Murcia

14

Extremadura

15

Andalucía

16

Canarias

17

Aquitaine

11

Midi-Pyrénées

12

Limousin

13

Auvergne

14

Rhône-Alpes

21

Languedoc-Roussillon

22

Provence-Alpes-Côte d'Azur

23

Corse

24

Île de France

31

Pays de Loire

32

Poitou-Charentes

33

Centre

34

Övriga områden

40

Aquitaine

11

Midi-Pyrénées

12

Limousin

13

Auvergne

14

Rhône-Alpes

21

Languedoc-Roussillon

22

Provence-Alpes-Côte d'Azur

23

Corse

24

Loire

30

Île de France
Pays de Loire
Poitou-Charentes
Centre

Övriga områden

40

Nord-Pas-de-Calais
Est
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Champagne-Ardenne
Haute-Normandie
Picardie

Syd-väst

10

Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Auvergne

Nord-Pas-de-Calais
Est
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
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Land

Landskod

Territoriell indelning

18.1.2002

Kod för territoriell
indelning

NUTS-referens

Rhône-Alpes

21

Languedoc-Roussillon

22

Provence-Alpes-Côte d'Azur

23

Corse

24

Loire

30

Île de France
Pays de Loire
Poitou-Charentes
Centre

Övriga områden

40

Nord-Pas-de-Calais
Est
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne

Irland

08

Bildar ett enda område

Italien

03

Lombardia

02

Lazio

06

Campania

08

Valle d'Aosta

12

Liguria

13

Emilia-Romagna

25

Piemonte

27

Trentino Alto-Adige

31

Veneto

32

Friuli-Venezia Giulia

33

Toscana

51

Umbria

52

Marche

53

Abruzzi

71

Molise

72

Puglia

91

Basilicata

92

Calabria

93

Sicilia

94

Sardegna

95

Luxemburg

06

Bildar ett enda område

Nederländerna

04

Bildar ett enda område

Österrike

13

Bildar ett enda område

Portugal

12

Norte

01

Centro

02

Lisboa e Vale do Tejo

03

Alentejo

04

Algarve

05

Região Autónoma dos Açores

06

Região Autónoma da Madeira

07

Finland

14

Bildar ett enda område

Sverige

15

Bildar ett enda område

Förenade kungariket

07

Bildar ett enda område
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BILAGA II
Odlingarnas åldersklasser av vissa slag av fruktträd
Åldersklasserna (1) indelas som följer:
(år)
Äppel- och päronträd

Persiko- och aprikosträd

Apelsin- och citronträd samt
citrusväxter med små frukter

1

0–4

0–4

0–4

2

5–9

5–9

5–9

3

10–14

10–14

10–14

4

15–24

15–19

15–24

25 och äldre

20 och äldre

25–39

—

—

40 och äldre

5
6()
1

(1) För äppel-, päron-, persiko- och aprikosträd skall uppgiften om klass 6 vara sju nollor.

Arealen för varje åldersklass anges i ar.

(1) Datum för inympning påverkar inte trädens ålder.

L 16/42

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

18.1.2002

BILAGA III
Koder för slag och sorter som skall användas vid överföringen till kommissionen av de statistiska undersökningsresultaten från odlingar av vissa slag av fruktträd
Slag/sort

Kod för slag

Kod för sort

1. Äppelträd
Äppelträd som ger bordsäpplen
Cardinal

01

Discovery

001
002

Gravenstein/Grasten

003

James Grieve

005

Worcester Pearmain

006

Reine des Reinettes/Goldparmäne

007

Ingrid Marie

008

McIntosh

009

Jonathan

010

Red Delicious, etc. (varianter) och Starking Delicious

011

Golden Delicious och Golden Spur

012

Spartan

013

Reinette du Canada

014

Cox's Orange Pippin

015

Boskoop

016

Morgenduft (Imperatore) och Rome Beauty

017

Rambour d'hiver

018

Granny Smith

019

Reinette du Mans

020

Annurca

021

Stayman

022

Glockenapfel

023

Abbondanza

026

Holsteiner Cox

027

Reinette Clochard

028

Gloster

031

Crispin/Mutzu

033

Melrose

034

Egremont Russet

035

Lobo

036

Luxembourg Triumpf

038

Luxembourg Reinette

039

Fyriki

042

Delicious Pilafa

043

Jonagold

044

Katy

045

Idared

046

Elstar

047

Reinette Parda

050

Starkimson och kloner (Coopers)

051

Verde doncella

052

Fiesta

053

Gala-varianten

054

Braeburn

055
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Kod för slag

Kod för sort

Prima

056

Akane

057

Top Red Delicious

058

Alkmine

059

Jumba

060

Casa Nova de Alcobaça

061

Aroma

062

Limoncella

063

Autres Reinettes

064

Jersey Mac

065

Berlepsch

066

Ontario

067

Fuji-varianten

068

Kronprinz Rudolf

069

Pigeon

070

Delcorf

071

Pirja

072

Jonagored

073

Pinova

074

Topaz

075

Cripps Pink

076

Delblush

077

Arlet

078

Rubinette

079

Early Gold

080
900–998

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
Äppelträd som ger äpplen endast avsedda för annan användning än som bordsäpplen
(frivillig uppgift)

02

Bramley's Seedling

001
900–998

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
2. Päronträd
Päronträd som ger bordspäron

03

Gentile Bianca

001

Coscia

002

Butirra Precoce Morettini

003

Spadoncina

004

Jules Guyot/Limonera

005

Santa Maria Morettini

006

Spadona d'Estate

007

William's

008

Clara Frĳs

009

Clapp's Favourite

010

Triomphe de Vienne

012

Alexandrine Douillard

013

Beurré Hardy

014

Durondeau

015

Légipont/Charneu

016

Louise Bonne d'Avranches

017

Abate Fetel

018

Conférence

019
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Kod för slag

Kod för sort

Kaiser Alexander

021

Doyenné du Comice

022

Passe Crassane

023

Alexandra Lucas

024

Decana d'Inverno

025

Packam's Triumph

026

Epine du Mas

027

Madernassa

028

Butirra d'Estate

029

Curé

030

William's rouge

031

Krystalli

034

Blanquilla

035

M.P. Morettini

036

Ercolini

037

Rocha

038

Kontoula

039

Général Leclerc

040

Roma

041

Concorde

042

Castell

043

Max red Bartlett

044

Flor de invierno

045

Devoe

046

Highland

047

Nashi-varianter

048

Double Philippe

049

St Remy

050

Etrusca

051

Tosca

052

Harrow Sweet

053

Precoce di Fiorano

054

Rosada

055

Boscs Flaschenbirne

056

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

900–998

Sort som ej anges på annat ställe
Päronträd som ger päron endast avsedda för annan användning än som bordspäron
(frivillig uppgift)

999
04

Saint Rémy

001

Gieser Wildman

002
900–998

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
3. Persikoträd
Persikodträd som ger frukter med vitt fruktkött

05

Springtime-varianter (tidighet 1 eller mycket tidig):

510

Springtime

511

Mayflower

512

Morettini nr 1 och 5/4

513

Övriga

519
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Kod för slag

Kod för sort

Robin-varianter (tidighet 2 och 3 eller tidig):

530

Robin

531

Alexandra

532

Amsden

533

Grezzano (Zorzi)

534

Iris rosso

535

Övriga

539

Maria Bianca-varianter (tidighet 4, 5 och 6 eller under säsong):

540

Maria Bianca

541

Redwing

542

Bella di Cesena

543

Rosa del West

544

Övriga

549

Michelini-varianter (tidighet 7 och 8 eller sen):

550

Michelini och Impero

551

Honey dew Hale

552

Pieri 81

553

Duchessa D'Este

554

K2

555

Maria Delizia

556

Övriga

559

Paraguya-varianter (tidighet 9 och 10 eller mycket sen):

560

Paraguya

561

Övriga

569

Nektarinvarianter

700

Snow-Queen-varianter (tidighet 2 och 3 eller tidig):

710

Snow-Queen

711

Caldesi 2000

712

Övriga

719

Silver Gem-varianter (tidighet 4 och 5 eller säsong):

720

Silver Gem

721

Queen Giant

722

Caldesi 2010

723

Övriga

729

Flavor Giant-varianter (tidighet 6 och 7):

730

Flavor Giant

731

Queen Ruby

732

Övriga

739

September Queen-varianter (tidighet > 7):

740

September Queen

741

Ruby Gem

742

Mid Silver

743

Övriga

749

Silver Star-varianter (tidighet 7 och 8 eller sen):

750

Caldesi 2020

751

Silver star

752
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Kod för slag

Andra ospecificerade nektarinvarianter

799

Andra sorter med vitt fruktkött (anges av medlemsstaten)

900–998

Sort som ej anges på annat ställe
Persikoträd som ger frukter med gult fruktkött

Kod för sort

999
06

Maycrest-varianter (tidighet 1 eller mycket tidig):

510

Maycrest

511

Armgold

512

Övriga

519

Springcrest-varianter (tidighet 2 eller tidig):

520

Springcrest

521

Spring Lady

522

Merrill Gem Free 1

523

Royal Gem

524

Royam Glory

525

Springbelle (Bella di San Tomé)

526

Övriga

529

Cardinal-varianter (tidighet 3 eller tidig):

530

Cardinal

531

Dixired

532

June Gold

533

Övriga

539

Redhaven-varianter (tidighet 4 under säsong):

540

Redhaven

541

Sudanell

542

Maruja

543

Royal Vee

544

Övriga

549

Glohaven-varianter (tidighet 5 eller under säsong):

560

Glohaven

561

Redtop

562

Fairhaven

563

Elegant Lady

564

María Marta

565

Rich Lady

566

Sinphonie

567

Triogam

568

Övriga

569

Cresthaven-varianter (tidighet 6 och 7 eller sen):

570

Cresthaven

571

Andros

572

Loadel

573

Suncrest

574

Vivian

575

Merril Franciscan

576

Loring

577

Dixon

578

Övriga

579
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Kod för slag

Kod för sort

J.H. Hale-varianter (tidighet 8, 9 och 10 eller mycket sen):

580

J.H. Hale

581

Tardio de Calanda

582

Elberta

583

Fayette

584

Roubidoux

585

Padana

586

Roberta Barolo

587

Övriga

589

Pavie/Percoche-varianter:

600

Fortuna

601

Klamt

602

Caroline

603

Vesuvio

604

Babygold 5, 6 och 7

605

Bowen

606

Katherina

607

Merriam

608

Adriatica

610

Federica

611

Jungerman

612

Loadel

613

Romea

614

Tebana

615

Övriga

609

Nektarianvrianter

700

Armking-Mayred-varianter (tidighet 1 och 2 eller mycket tidig):

710

Armking-Mayred

711

Övriga

719

Grimson-Maygrand-varianter (tidighet 3 eller tidig):

720

Grimson-Maygrand

721

Adriana

722

Ambra

723

Aurelio Grand

724

Venus

725

Övriga

729

Stark Red gold-varianter (tidighet 4, 5 och 6 eller under säsong):

730

Stark Red gold

731

Independance

732

Nectared

733

Big Top

734

Early Sungrand

735

Maria Carla

736

Övriga

739
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Fantasia-varianter (tidighet 7 och 8 eller sen):

740

Fantasia

741

Caldesi 84

742

Morsiani 51

743

Sweet Lady

744

Sweet Red

745

Weinberger

746

Övriga

749

Fairlane-varianter (tidighet 9 och 10 eller mycket sen):

750

Fairlane

751

Övriga

759
900–998

Andra sorter med gult fruktkött (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
Persikoträd som ger frukter med fruktkött av annan färg eller med ospecificerad färg

07

Sort anges av medlemsstaten

900–998
999

Sort som anges ej anges på annat ställe
4. Aprikosträd

08

Polonais

001

Rouge du Roussillon

002

Bergeron

003

Cafona

004

Boccuccia

005

Monaco Bello

006

Bebecou

007

Précoce de Tyrinthe

009

Bulida

010

Canino

011

Moniqui

012

Currot

014

Paviot

015

Précoce d'Imola (Cremonini)

018

S. Castrese

019

Pepitos

020

Galta Rocha

021

Louisette

022

Tadeo

023

Rojo del Medio

024

Palabras

025

Labertin nr 1

026

Jaubert

027

Real Fino

028

Orangered eller NJA32

029

Goldrich

030

Hargrand

031

Rouge de Fournes

032

Aurora

033
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Klosterneuburger/Ungarische Beste

034

Alba

035

Caldesi

036

Ceccona

037

Fracasso

038

Ninfa

039

Perla

040

Pisana

041

Sabbatani

042

Vitillo

043
900–998

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
5. Apelsinträd

09

Apelsinträd som ger blodapelsiner
Sanguinello

001

Moro

002

Tarocco

004

Sanguigna Comune
Övriga blodapelsiner (anges av medlemsstaten)
Sort som ej anges på annat ställe

042
900–948
949

Apelsinträd som ger blonda apelsiner
Ovale/Calabrese

003

Belladonna

006

Shamotti (Jaffa)

008

Salustiana

009

De Setúbal

010

Valencia Late

015

Bionda Comune

016

D. João

023

Espera de Vidigueira

026

Bionda Apirena

029

Vaniglia Apirena

030

Cadenera

031

Koina

034

Navelapelsiner

050

Merlin eller Washinton Navel

051

Navelina eller Dalmau

052

Navel New Hall

053

Thonson Navel

054

Navelate

055

Lane Late

056

Övriga navelapelsiner

059

Övriga blonda apelsiner (anges av medlemsstaten)
Sort som ej anges på annat ställe

950–998
999
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10

Femminello Ovale

001

Femminello di S. Teresa

002

Monachello

003

Inter Donato

004

Lunario Tondo (Arancino)

005

Lunario Sfusato (Palermo)

006

Maglini

007

Karystini

008

Adamopoulou

009

Lisboa

010

Eureka

011

Berna-varianter

012

Mesero-varianter

013

Lunero (4 Saisons)

014

Real

015

Comune

016

Zagata bianca

017
900–998

Andra sorter (anges av medlemsstaten)

999

Sort som ej anges på annat ställe
7. Citrusväxter med små frukter

11

Avana

101

Tardivo o Di Ciaculli

102

Common mandarin

103

Wilking

104

Kara

105

Encore

107

Setubalense

109

Carvalhais
Andra sorter av mandariner (anges av medlemsstaten)

110
190–198

Sort som ej anges på annat ställe

199

Clémentine de Corse

201

Montreal

202

Clementina Comune

203

Fina

204

Oroval

205

Clemenules eller Clémentine Di Nules

206

Clémentine Porou

208

Hernandina

209

Marisol

210

Arrufatina

211

Oronules

212

Clementard

213

Ortanique

214

Ellendale

215

Clemenvilla o nova

111

Fortune
Andra sorter av klementiner (anges av medlemsstaten)
Sort som ej anges på annat ställe

112
290–298
299
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Clausellina

301
302

Owari

306

Okitsu eller Ohitsu

308

Wase

309

Miagawa
Andra sorter av satsumas (anges av medlemsstaten)

310
390–398

Sort som ej anges på annat ställe

399

Tangelo Mapo

401
501

Mandarine clementine o nova
Andra sorter av citrusväxter med små frukter (anges av medlemsstaten)
Sort som ej anges på annat ställe

900–998
999
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BILAGA IV
Klasser av planteringstäthet för vissa slag av fruktträd
Planteringstäthet
(träd/ha)

Kod

Äppel- och päronträd:
Färre än 400

1

400 till 799

2

800 till 1 599

3

1 600 till 2 399

4

2 400 till 3 199

5

3 200 till 3 999

6

4 000 eller fler (*)
Totalt

7
10

Persiko- och aprikosträd
Färre än 299

1

300 till 599

2

600 till 899

3

900 till 1 199

4

1 200 till 1 499

5

1 500 eller fler (*)
Totalt

6
10

Apelsin- och citronträd samt citrusväxter med små frukter:
Färre än 249

1

250 till 499

2

500 till 749

3

750 till 999

4

1 000 till 1 499

5

1 500 till 1 999

6

2 000 till 2 499

7

2 500 till 2 999

8

3 000 eller fler (*)
Totalt
(*) ”Öppna” klassen: medeltätheten i den öppna klassen skall anges.

9
10
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BILAGA V
Specifikation för databehandlingen
1. Informationen som registrerats på sätt som avses i artikel 2 i direktiv 76/625/EEG skall meddelas kommissionen i
maskinläsbar form, på följande sätt:
2. Informationen skall återge undersökningsresultaten, men syftar inte till att visa individuella odlingar.
3. Uppgifterna skall sparas i TXT-format i poster med fast längd (58 tecken).
4. Registreringens struktur:
Varje registrering omfattar följande 12 fält:
1. Landskod

(2 siffror)

2. Kod för territoriell indelning

(2 siffror)

3. Kod för slag

(2 siffror)

4. Kod för sort

(3 siffror)

5. Kod för planteringstäthet

(2 siffror)

6. Medeltäthet i den öppna klassen (träd/ha)

(5 siffror)

7.
8.
9.
10.

Areal i ar avser de sex åldersklasserna

(7 siffror)

11.
12.
Uppgifterna skall registreras högerställda i varje fält. Kodningen av de fem första fälten anges i de särskilda bestämmelserna i denna bilaga och även för de sex fälten som innehåller arealer uttryckta i ar för alla de sex åldersklasserna, som
var och en skall ha sju siffror.
5. Medlemsstaterna skall på de överförda dokumenten ange antalet slag med antalet sorter för varje slag.

