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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3279/75
af 16 . december 1975

om standardisering af de importordninger, som de enkelte medlemsstater anven
der i forhold til tredjelande for levende planter og blomsterdyrkningens produk
ter

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

med importlicenser, der omfatter en sikkerhedsstil
lelse, som garanterer, at forpligtelsen til at indføre in
den for licensens løbetid overholdes —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/
68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles mar
kedsordning for levende planter og blomsterdyrknin
gens produkter ('), særlig artikel 8 , stk. 2,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 8 , stk . 2, i forordning (EØF) nr. 234/68 foreskri
ver, at de nødvendige bestemmelser skal fastsættes for
koordinering og standardisering af de importordnin
ger, som de enkelte medlemsstater anvender i forhold
til tredjelande ;
indførelsen af den fælles importordning for levende
planter og blomsterdyrkningens produkter, der er fast
sat i ovennævnte forordning, nødvendiggør fjernelsen
af kvantitative restriktioner og foranstaltninger med til
svarende virkning, såvel som afgifter med tilsvarende
virkning som told , for så vidt angår indførsler fra tred
jelande ;

det er dog nødvendigt at begrænse de risici, som af
skaffelsen af enhver kvantitativ restriktion eller foran

staltning med tilsvarende virkning i samhandelen med
tredjelande kan medføre ; de pågældende produkter

1 . Medmindre andet er bestemt i forordning (EØF)
nr. 234/68 og i nærværende forordning, eller Rådet på
forslag af Kommissionen efter afstemningsmåden i ar
tikel 43, stk. 2, i traktaten træffer afgørelse om undta
gelser, er det for indførsel fra tredjelande af produkter,
der henhører under kapitel 6 i den fælles toldtarif, for
budt :

— at opkræve nogen form af afgift med tilsvarende
virkning som told,
— at anvende nogen form for kvantitative restriktio
ner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.
2. Medlemsstaterne kan dog for roser og nelliker
henhørende under pos. ex 06.03 A i den fælles toldta
rif indtil den 31 . december 1977 opretholde de import
foranstaltninger, der den 1 . januar 1974 var gældende
for de nævnte produkter med oprindelse i tredjelande,
dog uden at disse foranstaltninger gøres mere restrik
tive .

bør derfor omfattes af anvendelsesområdet for Rådets

forordning (EØF) nr. 109/70 af 19 . december 1969 om
fastlæggelse af en fælles ordning for indførsel fra stats
handelslandene (2 ), og for Rådets forordning (EØF) nr.
1439/ 74 af 4. juni 1974 om den fælles importord
ning (■');

endvidere er det nødvendigt for de særligt følsomme
produkter at åbne mulighed for indførelse af et system
(!) EFT nr. L 55 af 2 . 3 . 1968 , s. 1 .
(-') EFT nr. L 19 af 26 . 1 . 1970 , s . 1 .
' EFT nr. L 159 af 15 . 6 . 1974, s . 1

3.
For stiklinger uden rod og podekviste, af vinplan
ter og vinplanter med rod, også podede, henhørende
under pos. ex 06.02 i den fælles toldtarif, kan med
lemsstaterne opretholde de importforanstaltninger, der
den 1 . januar 1974 var gældende for de nævnte pro
dukter med oprindelse i tredjelande, dog uden at disse
foranstaltninger gøres mere restriktive. Denne bestem
melse finder anvendelse indtil den slutdato, der er fast
sat for ikrafttræden fra medlemsstaternes side af de for

anstaltninger, der er nødvendige for at efterkomme
Rådets direktiv 74/ 649 / EØF af 9 . december 1974 om
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handel med vegetativt vinformeringsmateriale fra vin
stokke fremstillet i tredjelande (').
4.
De medlemsstater, som bestemmer sig for at op
retholde de i stk. 2 og 3 nævnte foranstaltninger, med
deler disse til Kommissionen inden deres ikrafttrædel
sesdato .

Artikel 2

1 . Bilaget til forordning (EØF) nr. 109/70 udvides
til at omfatte produkter henhørende under kapitel 6 i
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til afsnit III i forordning (EØF) nr. 109/70 og (EØF)
nr. 1439/74 kan efter fremgangsmåden i artikel 14 i
forordning (EØF) nr. 234/68 kræves forelagt en im
portlicens, som af medlemsstaterne udstedes til alle
interesserede, der ansøger herom, uanset hvor vedkom
mende er etableret i Fællesskabet. Licensen gælder for
én transaktion foretaget inden for Fællesskabet. Ved
indførsel af et produkt, der i henhold til artikel 1 , stk.
2 eller 3, er undergivet nationale restriktioner i en
medlemsstat, er anvendelsen af licensen i denne stat

den fælles toldtarif, der indføres fra alle de i nævnte

dog betinget af fremlæggelsen af et nationalt doku
ment, der gælder som forhåndstilladelse til indførse

bilag omhandlede lande, bortset fra de i bilaget til nær
værende forordning anførte produkter for de dertil hø
rende perioder.

2. Udstedelse af importlicensen er betinget af en
sikkerhedsstillelse, der garanterer, at forpligtelsen til at

2.
produkter henhørende under kapitel 6 i den fæl
les toldtarif bortset fra de i bilaget til nærværende for
ordning anførte produkter med de dertil hørende pe
rioder indføjes i den fælles liberaliseringsliste i bilag I
til forordning (EØF) nr. 1439/74.

3.

Med forbehold af de foranstaltninger, der opret

holdtes af medlemsstaterne i henhold til artikel 1 , stk .

2 eller 3 , anvendes afsnit II og III i forordning (EØF)
nr. 109/70 og (EØF) nr. 1439/74 på de i bilaget til nær
værende forordning anførte produkter i de dertil hø
rende perioder. Ved indførsel af et produkt, der i hen
hold til artikel 1 , stk. 2 eller 3, er undergivet nationale
restriktioner i en medlemsstat, er anvendelsen i denne

stat af importdokumenter i henhold til forordning
(EØF) nr. 109/70 og (EØF) nr. 1439/74 dog betinget
af fremlæggelse af et nationalt dokument, der gælder

len .

indføre inden for licensens løbetid overholdes. Sikker

hedsstillelsen fortabes helt eller delvis, hvis indførse

len ikke finder sted eller kun gennemføres delvist in
den for denne frist.

3 . Såfremt stk. 1 bringes i anvendelse suspenderes
gennemførelsen af de tilsynsforanstaltninger for et pro
dukt, der er fastlagt i forordning (EØF) nr. 109/70 og
(EØF) nr. 1439/74.
Artikel 4

Licensernes løbetid og de øvrige gennemførelsesbe
stemmelser til artikel 3 ' fastsættes efter fremgangsmå
den i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 234/68 .
A rtikel 5

som forhåndstilladelse til indførselen .

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende.

1.
For enhver indførsel i Fællesskabet af de produk
ter, der er undergivet tilsynsforanstaltninger i henhold

Den finder anvendelse fra den 1 . januar 1976.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16 . december 1975.

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(') EFT nr. L 352 af 28 . 12. 1974, s . 45 .
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BILAG

Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Periode

ex 06.03 A

Roser

Indtil den 31 . december 1977

ex 06.03 A

Nelliker

Indtil den 31 . december 1977

ex 06.02 A

Stiklinger uden rod og pode
kviste, af vinplanter
Vinplanter med rod, også po

06.02 B

dede

\ Indtil den slutdato, der er fastsat for ikraft
l træden fra medlemsstaternes side af de for

anstaltninger, der er nødvendige for at ef
terkomme direktiv 74/649/ EØF
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3280/75
af 16. december 1975

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for beskyttelsesforanstaltninger
i sektoren for levende planter og blomsterdyrkningens produkter
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

foranstaltninger bør være af en sadan art, at de alvor

FÆLLESSKABER HAR —

lige forstyrrelser på markedet og truslen om sådanne
forstyrrelser fjernes ; de bør derfor afpasses efter om
stændighederne for at undgå, at de får uønskede føl

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/
68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles mar
kedsordning for levende planter og blomsterdyrknin
gens produkter (J ), særlig artikel 9, stk. 1 ,

ger 5

en medlemsstats anvendelse af artikel 9 i forordning

(EØF) nr. 234/68 bør begrænses til de tilfælde, hvor
markedet i denne stat, som følge af en vurdering, der
hviler på ovennævnte faktorer, må anses at opfylde be
tingelserne i nævnte artikel ; de foranstaltninger, som

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

kan træffes i dette tilfælde, skal kunne forhindre, at si

ud fra følgende betragtninger :

tuationen på markedet forværres yderligere, og de bør
kun være af midlertidig karakter ; derfor bør de natio
nale foranstaltninger kun anvendes indtil en fælles
skabsbeslutning træder i kraft ;

Artikel 9 stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 234/68 åbner
mulighed for at anvende egnede foranstaltninger, så
fremt Fællesskabets marked for et eller flere af de i ar

tikel 1 i den pågældende forordning nævnte produkter
på grund af indførsel eller udførsel rammes eller trues
af alvorlige forstyrresier, som vil kunne bringe gen
nemførelsen af de i artikel 39 i traktaten omhandlede

mål i fare ; anvendelsen af disse foranstaltninger i sam
handelen med tredjelande er begrænset, indtil forstyr
relsen eller truslen herom er ophørt ;

Rådet skal vedtage gennemførelsesbestemmelserne for
artikel 9, stk. 1 , og fastlægge i hvilke tilfælde og inden
for hvilke grænser medlemsstaterne kan træffe midler
tidige foranstaltninger ;

Kommissionen bør træffe afgørelse vedrørende de fæl
lesskabsbeskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes
som følge af en begæring fra en medlemsstat, inden
en frist på 24 timer efter begæringens modtagelse ; for
at give Kommissionen mulighed for at vurdere mar
kedssituationen bedst muligt, er det nødvendigt at fast
sætte bestemmelser, der sikrer, at den bliver underret

tet så hurtigt som muligt om en medlemsstats anven
delse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger ; det
bør derfor fastsættes, at disse foranstaltninger skal med
deles Kommissionen, så snart de er vedtaget, og denne
meddelelse skal betragtes som en begæring i henhold
til artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 234/68 —

de vigtigste faktorer, som gør det muligt at vurdere,
om markedet i Fællesskabet er ramt eller trues af alvor

lige forstyrrelser, bør derfor fastlægges ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

en forstyrrelse af markedet på grund af udførsel er ude
lukket i sektoren for levende planter og blomsterdyrk
ningens produkter ; derfor bør beskyttelsesforanstalt
ningerne begrænses til kun at omfatte indførsel af
disse produkter ;
anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger afhænger
af den indflydelse, som samhandelen med tredjelande
øver på Fællesskabets marked ; det er derfor nødven
digt at vurdere situationen på dette marked under hen
syn såvel til de faktorer, der vedrører selve markedet,
som til de faktorer, der vedrører udviklingen af denne
samhandel ;

de foranstaltninger, som kan træffes i medfør af artikel
9 i forordning (EØF) nr. 234/68, bør fastlægges ; disse

Artikel 1

Ved vurderingen af, om markedet inden for Fællesska
bet for et eller flere af de i artikel 1 i forordning (EØF)
nj. 234/68 omhandlede produkter på grund af indførs
ler rammes eller trues af alvorlige forstyrrelser, som vil
kunne bringe gennemførelsen af de i artikel 39 i trak
taten omhandlede mål i fare, tages der især hensyn
til :

a) omfanget af de indførsler, som har fundet sted, el
ler som forventes at ville finde sted,

b) de beholdinger af produkter, der er til rådighed på
(') EFT nr. L 55 af 2. 3 . 1968, s. 1 .

Fællesskabets marked,
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c) de priser, der er konstateret især pa produktionsmar
kedernes niveau, herunder dem , der er konstateret

på producentauktionerne for fællesskabsprodukter
på Fællesskabets marked, eller til den forventede
udvikling i disse priser og især til en stærkt fal
dende tendens,

d) de opnåede priser på Fællesskabets marked for pro
dukter fra tredjelande, ført tilbage til et niveau, der
kan sammenlignes med det under litra c) omhand
lede og især til en stærkt faldende tendens.
Artikel 2

1 . Såfremt den i artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 234/68 omhandlede situation foreligger, er de for
anstaltninger, som kan iværksættes i medfør af stk. 2
og 3 i den nævnte artikel følgende :
a) for produkter, der er undergivet den ordning med
importlicenser, der er nævnt i artikel 3 i Rådets for
ordning (EØF) nr. 3279/75 af 16. december 1975
om standardisering af de importordninger, som de
enkelte medlemsstater anvender i forhold til tredje
lande for levende planter og blomsterdyrkningens
produkter ( j ) :
— helt eller delvist stop for udstedelse af licenser,
hvilket medfører, at nye ansøgninger afvises,
— helt eller delvist afslag på ansøgninger om ud
stedelse af licensser, der er under behandling ;
b) for produkter, der ikke er undergivet importli
censordningen , hel eller delvis suspension af ind
førslerne .

2.
De i stk . 1 omhandlede foranstaltninger kan kun
træffes i det omfang og for det tidsrum, der er strengt
nødvendigt. De skal tage hensyn til den særlige situa
tion, som gør sig gældende for produkter, der er under
vejs til Fællesskabet. De kan kun anvendes på produk
ter fra tredjelande . De kan begrænses til visse afsendel

Nr. L 326/5

ses- eller oprindelseslande, bestemte kvaliteter, størrel
ser eller sorter. De kan begrænses til indførsler til
visse områder i Fællesskabet.

3 . Det i stk. 1 , litra a), andet led, nævnte afslag fin
der anvendelse på de ansøgninger, der indgives i den
periode, i hvilken den i artikel 3, stk. 1 , litra a),
nævnte suspension har fundet anvendelse.
Artikel 3

1 . En medlemsstat kan med henblik på midlertidig
anvendelse træffe en eller flere foranstaltninger, når
den ud fra en vurdering på grundlag af de i artikel 1
nævnte faktorer skønner, at den i artikel 9, stk. 1 , i for

ordning (EØF) nr. 234/68 omhandlede situation fore
ligger på dens område.
De midlertidige foranstaltninger består i :
a) for produkter, der er undergivet importlicensordnin
gen, hel eller delvis suspension af udstedelsen af li
censer,

b) for produkter, der ikke er undergivet importli
censordningen, hel eller delvis suspension af ind
førslerne .

Artikel 2, stk. 2, finder anvendelse.

2. De midlertidige foranstaltninger meddeles Kom
missionen pr. telex, så snart de er vedtaget. Denne
meddelelse gælder som en begæring i den i artikel 9,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 234/68 anførte betyd
ning.
Disse foranstaltninger finder kun anvendelse, indtil
den af Kommissionen på grundlag heraf trufne beslut
ning træder i kraft.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1976.

Denne forordning er - bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16 . december 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(') Se side 1 i denne Tidende .
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3281 /75
af 16. december 1975

om opretholdelse af beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel til Frankrig
og Det forenede Kongerige af visse tekstilvarer med oprindelse i republikken
Korea og Taiwan
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1439/74 af 4. juni 1974 om den fælles importord
ning ( J ), særlig artikel 13,
efter høring af det rådgivende udvalg, som er nedsat i
henhold til artikel 5 i ovennævnte forordning,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :

begrundelsen for indførelsen af disse foranstaltninger
gælder fortsat, og deres anvendelse bør derfor oprethol
des foreløbig —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel til
Frankrig og Det forénede Kongerige af visse tekstilva
rer med oprindelse i Taiwan og republikken Korea,
der blev vedtaget af Kommissionen ved forordning
(EØF) nr. 2930/75, forbliver foreløbig i kraft.

Ved forordning (EØF) nr. 2930/75 (2) har Kommissio
nen vedtaget beskyttelsesforanstaltninger over for ind
førsel til Frankrig og Det forenede Kongerige af visse
tekstilvarer med oprindelse i republikken Korea og

Denne forordning træHer i kraft på dagen efter offent

Taiwan ;

liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1975.

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(') EFT nr. L 159 af 15 . 6. 1974, s . 1 .
(') EFT nr. L 290 af 8 . 11 . 1975, s. 27.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3282/75
af 16. december 1975

om bevillingsordningen for 1976 og 1977 for indførsel til forbundsrepublikken
Tyskland, Benelux-landene og Frankrig af sokker af kunstfibre med oprindelse i
Taiwan

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

(EØF) nr. 1783/75 (7) for udløbet af importordningen
for visse tekstilvarer med oprindelse i Taiwan —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1439/74 af 4. juni 1974 om den fælles importord
ning (!), særlig artikel 13,
efter høring i det rådgivende udvalg, der er nedsat i
henhold til artikel 5 i ovennævnte forordning,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 1413/75 (2) har Kommissio
nen indført en bevillingsordning for indførsel til for
bundsrepublikken Tyskland og Benelux-landene af
sokker af kunstfibre med oprindelse i Taiwan ; ved for
ordning (EØF) nr. 1782/75 (3) har Rådet opretholdt
denne ordning og ved forordning (EØF) nr. 3045/
75 (4) har Kommissionen forlænget den indtil 31 . de
cember 1975 ;

ved forordning (EØF) nr. 2930/75 (5) har Kommissio
nen indført beskyttelsesforanstaltninger over for ind
førsel til Frankrig af disse varer, og ved forordning
(EØF) nr. 3281 /75 (6) har Rådet opretholdt disse foran
staltninger indtil videre ;
begrundelsen for indførelsen af disse ordninger gælder
fortsat, og der bør derfor for disse ordninger vedtages
gennemførelsesbestemmelser for perioden indtil 31 .
december 1977, idet denne dato er fastsat i forordning

Artikel 1

Indførslerne til forbundsrepublikken Tyskland, Bene
lux-landene og Frankrig af sokker af kunstfibre med
oprindelse i Taiwan er indtil den 31 . december 1977
betinget af forevisning af en importbevilling udstedt af
de kompetente myndigheder i disse lande.

Den mængde varer, for hvilke der udstedes bevillinger
for indførsel til forbundsrepublikken Tyskland, Bene
lux-landene og Frankrig, er følgende :
— forbundsrepublikken Tyskland :
12,28 millioner par i 1976,
13,52 millioner par i 1977 ;
— Benelux-landene :

1,52 millioner par i 1976,
1,56 millioner par i 1977 ;
— Frankrig :
0,4 millioner par i 1976,
0,41 millioner par i 1977.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1976.
Den finder anvendelse indtil den 31 . december 1977.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1975.

På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(')
(2)
O
(«)
(»)
(6)

EFT nr. L 159 af
EFT nr. L 140 af
EFT nr. L 182 af
EFT nr. L 303 af
EFT nr. L 290 af
Se side 6 i denne

15 . 6. 1974, s. 1 .
31 . 5. 1975, s. 61 . .
12. 7. 1975, s. 1 .
22. 11 . 1975, s. 26.
8 . 11 . 1975, s. 27.
Tidende.

(7) EFT nr. L 182 af 12. 7. 1975, s. 2.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3283/75
af 17 . december 1975

om fastsættelse af importafgifter for korn , mel, grove gryn og fine gryn af hvede
eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

noteringer for idag, som er kommet til Kommissio
nens kendskab, fører til en ændring af de for øjeblik
ket gældende importafgifter, således som det angives i
bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for korn (J), særlig artikel 13, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2831 /75 (2) og alle de senere forordninger, der ændrer

Artikel 1

De importafgifter, der skal opkræves ved indførsel af
de varer, der er nævnt i artikel 1 , litra a), b) og c) i for
ordning (EØF) nr. 2727/75, er fastsat i tabellen i bila
get.
Artikel 2

denne ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er indeholdt i for

Denne forordning træder i kraft den 18 . december

ordning (EØF) nr. 2831 /75, på de tilbudspriser og de

1975.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1975.

På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2 EFT nr. L 283 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17 . december 1975 om fastsættelse af importafgifter for
korn , mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(RE/Ion)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug

10.01 B

Hård hvede

10.02
10.03

Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

A
B
C
D
A

11.01 B
1 1 .02 A I a

11.02 Alb

Boghvede

Afgifterne

36,12

51,89 (1) (5 )
51,83 (6)
23,51
17,98

35,75 (2) (3 )
0

Andre varer

22,26 («)
33,75 (4)
0
(>)

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Gryn af hård hvede
Gryn af blød hvede

69,87
91,88
99,10
75,39

Hirse

Sorghum

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .
(2) for majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den Franske Republiks oversøiske
departementer, nedsættes importafgiften med 6 regningsenheder pr. ton i henhold til forord
ning ( EØF) nr. 1599/75 .
(*) For majs med oprindelelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet med 1,50 regningsenheder pr. ton med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i
artikel 22 i forrordning ( EØF) nr. 1599/75.

(4 ) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 22 i

forordning (EØF) nr. 1599/75 .

( 5 ) For hård hvede og fuglefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddebart fra dette
til Fællesskabet , nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .
(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, fastsættes ved Rådets forordning ( EØF) nr. 2754/75 og
Kommissionens forordning ( EØF) nr. 2622/71
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3284/75
af 17 . december 1975

om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og
malt

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

tiden tillægges importafgifterne, ændres i overensstem
melse med tabellerne i bilaget til denne forord
ning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

2727/75 af 29 . oktober 1975 om en fælles markedsord

Artikel 1

ning for korn (*), særlig artikel 15, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

De præmier, der tillægges importafgifterne for korn
og malt, er fastsat ved forordning (EØF) nr. 2832/
75 (2) og alle de senere forordninger, der ændrer

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte
satser for præmier, der tillægges de forudfastsatte im
portafgifter for korn og malt, fastsættes efter tabellerne
i bilaget til denne forordning.

denne ;

Artikel 2

på grundlag af de i dag gældende cif-priser, herunder
cif-priserne ved terminskøb, bør de præmier, der for

Denne forordning træder i kraft den 18 . december
1975.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1975.

På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 283 af 1 . 11 . 1975, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17 . december 1975 om fastsættelse af de præmier, der til
lægges importafgifterne for korn , mel og malt
A. Korn og mel
(RE / ion)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

12

1

2

3

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

0

0

0

0

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

1,20

1,20

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

0

10.07 C

Sorghum

0

0

0

0

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

B. Malt
(RE / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

1 1 .07 A 1 (a)
1 1 .07 A I (b)
1 1.07 A II (a)
1 1 .07 A II (b)
1 1 .07 B

Varebeskrivelse

Løbende
måned
12

2 . term .

3 . term .

4. term .

1

2

3

4

1 . term .
•

Malt af hvede , ikke brændt, formalet

0

0

0

0

0

Malt af hvede , ikke brændt, ikke formalet
Malt af andet end hvede, ikke brændt, forma

0

0

0

0

0

let

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 3285/75
af 17 . december 1975

om forhøjelse og tilpasning af fordelingen af Fællesskabets kvantitative eksport
kontingenter for visse asker og restprodukter fra fremstillingen af kobber, for
affalds - og skrotvarer af kobber samt for affalds - og skrotvarer af bly
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr.
1023 / 70 af 25 . maj 1970 om fastlæggelse af en fælles
procedure for administration af kvantitative kontingen
ter ('), særlig artikel 2,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
321 1 / 74 af 17 . december 1974 om fastsættelse af kvan

titative fællesskabskontingenter for 1975 for udførsel
af visse typer aske og visse restprodukter fra fremstillin
gen af kobber samt for udførsel af visse former for af
fald og skrot af kobber, aluminium og bly (2), særlig
artikel 2, og
lid fra følgende betragtninger :

Forordning ( EØF) nr. 3211 /74 har for året 1975 gæl
dende for asker og restprodukter fra fremstillingen af
kobber henhørende under pos . ex 26.03 i den fælles
toldtarif, for affald og skrot af kobber henhørende un
der pos. ex 74.01 (andre varer) i den fælles toldtarif og
for affald og skrot af bly henhørende under pos. 78.01
B i den fælles toldtarif fastsat Fællesskabets kvantiva

reserven oprettet ved
( EØF) nr. 198/75 ;

Kommissionens

forordning

endvidere har den tyske regering gjort opmækrsom på
nødvendigheden af at forøge udførselen af affald og
skrot af bly henhørende under pos . 78.01 B i den fæl
les toldtarif med 50 t og i dette øjemed forhøje den
kvoteandel der er tildelt Tyskland for året 1975 ; endvi
dere har det vist sig nødvendigt med henblik på en
bedre udnyttelse af dette kontingent at tilpasse den
kvoteandel der er tildelt Irland ved Kommissionens

forordning ( EØF) nr. 198 /75 ; med henblik på at af
hjælpe denne situation samtidig med at de til forde
ling af kontingentet fastsatte kriterier overholdes og
uden at bringe det ved fastsættelsen af dette kontin
gent tilstræbte mål i fare bør undtagelsesvis fællesskab
skontingentet forøges med 25 t for året 1975 og den
kvoteandel der er tildelt Tyskland med 50 t ; forhøjel
sen af dette kontingent og dermed af den kvoteandel ,
der skal tildeles Tyskland for året 1975 vil ikke kunne
få indflydelse på størrelsen og fordelingen af det kon
tingent der skal fastsættes for året 1976 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for kontingenter —

tive eksportkontingenter til henholdsvis 16 100 t,
17 665 t og 1 085 t, som blev fordelt ved Kommissio
nens forordning ( EØF) nr. 198 /75 af 27 . januar
1975 (3 );
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

dels har Tyskland , Benelux-landene og Det forenede
Kongerige gjort opmærksom på nødvendigheden af at
forøge udførselen af aske og restprodukter fra fremstil
lingen at kobber henhørende under pos . ex 26.03 i
den fælles toldtarif ; for disse produkters vedkom
mende bør de kvoteandele, der er tildelt Tyskland ,
Benelux-landene og Det forenede Kongerige derfor
forhøjes med 600 t over fællesskabsreserven oprettet
ved Kommissionens forordning ( EØF) nr. 198 /75 ;
Tyskland og Benelux-landene har gjort opmærksom
på nødvendigheden af at forøge udførselen af affald og
skrot af kobber henhørende under pos. ex 74.01 (an
dre) i den fælles toldtarif ; for disse produkters ved
kommende bør kvoteandelen for Tyskland og Bene
lux-landene derfor forøges med 810 t over fællesskabs

Artikel 1

De kvoteandele , der er tildelt ved Kommissionens for

ordning ( EØF) nr. 198 /75 gældende for asker og rest
produkter af kobber henhørende under pos . ex 26.03 i
den fælles toldtarif forhøjes således over den fælles
skabsreserve, der er oprettet ved nævnte forordning :
— kvoteandelen for forbundsrepublikken Tyskland
forhøjes fra 6 900 til 7 225 t ;
— kvoteandelen for Benelux-landene forhøjes fra 800
til 1 000 t ;

(') EFT nr. L 124 af S. 6 . 1970 , s . 1 .
(-') EFT n r . L 342 af 21 . 12 . 1974 , s . 1 .

(') EFT nr. L 21 af 28 . I. 1975 , s . 9 .

-— kvoteandelen for Det forenede Kongerige forhøjes
fra 2 000 til 2 075 t .
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Artikel 2

De kvoteandele , der er tildelt ved Kommissionens for

ordning ( EØF) nr. 198 /75 gældende for affald og skrot
af kobber henhørende under pos. ex 74.01 (andre) i
den fælles toldtarif forhøjes således over den fælles
skabsreserve, der er oprettet ved nævnte forordning :
— kvoteandelen for forbundsrepublikken Tyskland
forhøjes fra 6 450 til 6 686 t ;
— kvoteandelen for Benelux-landene forhøjes fra

Nr. L 326/ 13

78.01 B i den fælles toldtarif og fastsat for året 1975
ved Rådets forordning (EØF) nr. 3211 /74 forhøjes fra
1 085 til 1 110 t.

2.
Den til forbundsrepublikken Tyskland ved Kom
missionens forordning (EØF) nr. 198/75 tildelte kvo
teandel, forhøjes fra 285 til 335 t og den til Irland ved
samme forordning tildelte kvoteandel nedsættes fra 25
t til 0 .

Artikel 4

2 050 til 2 624 t .

Artikel 3

1.
Fællesskabets kvantitative eksportkontingent gæl
dende for affald og skrot af bly henhørende under pos.

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
bekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende. Den er gældende indtil den 31 . december
1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1975."

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3286/75
af 17 . december 1975

om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker
som Kommissionen i øjeblikket råder over, fører til
en ændring af de for øjeblikket gældende importafgif
ter, således som angivet i bilaget til denne forord

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

ning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3330/74 af 19 . december 1974 om den fælles markeds

ordning for sukker (!), ændret ved forordning (EØF)

Artikel 1

nr. 2623/75 (2), særlig artikel 1 5, stk. 7, og

De importafgifter, der er nævnt i artikel 15, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 3330/74, fastsættes for råsukker
af standardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i
bilaget til denne forordning.

ud fra følgende betragtninger :

De afgifter, der skal opkræves ved indførslen af hvidt
sukker og råsukker, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1 675/75 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.

Artikel 2

3278/75 (4) ;

Denne forordning træder i kraft den 18. december

anvendelse af de regler og retningslinier, der er anført
i forordning (EØF) nr. 1675/75 på de oplysninger,

1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1975.
På Kommissionens vegne
P.J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359
268
168
325

af
af
af
af

31 . 12. 1974,
17 . 10 , 1975,
1 . 7. 1975, s.
17. 12. 1975,

s. 1 .
s. 1 .
61 .
s. 17.

BILAG

til Kommissionens forordning af 17 . december 1975 om fastsættelse af afgifterne ved ind
førsel af hvidt sukker og råsukker
(RE/ 100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :
A. Denatureret :
I. Hvidt sukker
II . Råsukker

6,45

5,13 (>)

B. Ikke denatureret :

\

I. Hvidt sukker

6,45

II . Råsukker

5,13 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi pa 92 % . Hvis udbytteværdien af det indførte råsukker afviger fra 92 % , an
vendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2, i forordning ( EØF) nr. 837/68 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 12. 75

Nr. L 326/ 15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3287/75
af 17 . december 1975

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3266/75 om fastsættelse af restitutioner
for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeri
produkter ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
740/75 (2), særlig artikel 17, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter er
fastsat i forordning (EØF) nr. 3266/75 (3) ; en undersø

gelse har vist, at restitutionen for produkter henhø
rende under pos. 04.04 E I ex a) (3) ikke er i overens
stemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomiteen ;
derfor skal forordning (EØF) nr. 3266/75 berigti
ges —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Pos. 04.04 E I ex a)(3), kode 471 021 , og de tilsva
rende restitutionsbeløb i bilaget til forordning (EØF)
nr. 3266/75 erstattes af følgende position og beløb :
Restitutionsbeløb i

Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

Kode

04.04 E I ex a) (3)

Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet

\

på 30 vægtprocent og derover

RE/ 100 kg netto
(hvis ikke andet er
angivet)

I
471 021

ved udførsel til :
—
—
—
—
—

zone D
zone E
Canada
Schweiz
andre bestemmelser

I
I

Il

111,37
56,50
88,00
91,64
116,64

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . december 1975. Den anvendes fra den 16. decem
ber 1975 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1975.
På Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13.
(2) EFT nr. L 74 af 22. 3 . 1975, s. 1 .
3 ) EFT nr. L 324 af 16. 12. 1975, s. 12.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS AFGØRELSE
af 16. december 1975

om et finansielt bidrag til instituttet for mund- og klovsyge i Ankara
(75/776/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ('), og
ud fra følgende betragtninger :

Fællesskabet må træffe alle hensigtsmæssige foranstalt
ninger til at sikre dets beskyttelse mod risikoen for fo
rekomst af eksotiske typer mund- og klovsygevirus in
den for sit område, da besætningerne i Fællesskabet
ikke immuniseres ved vaccination mod disse virus ;

med henblik herpå har Fællesskabet foranstaltet og for
anstalter stadig aktioner, der sigter mod at holde
denne sygdomstype langt fra sine grænser, ved at
hjælpe de berørte lande, med at styrke deres forebyg
gende foranstaltninger ; med dette formål er der alle
rede ydet betydelige tilskud fra Fællesskabet gennem
FAO til de sydøsteuropæiske lande ; endvidere er der
leveret en vis mængde mund- og klovsygevaccine fra
Fællesskabets reservebeholdninger til de pågældende
lande ;
disse aktioner har utvivlsomt medvirket til effektivt at

beskytte besætningerne i Fællesskabet særlig ved opret
telse og vedligeholdelse af beskyttelseszoner med vacci
nation i det tyrkiske Thrakien ;

også efter de tyrkiske myndigheders opfattelse bør de
hidtil iværksatte foranstaltninger yderligere udbygges
med henblik på at nå det endelige mål, som er syg
dommens udryddelse i hele landet ;

for at nå dette mål er der begyndt et omfattende ar
bejde ved instituttet for mund- og klovsyge i Ankara
med henblik på en væsentlig forøgelse af produktion
af vaccine ved dette institut ;

dette arbejde bør bifaldes, da det vil kunne medføre, at
Tyrkiet selv bliver i stand til at bekæmpe og udrydde
mund- og klovsygen, hvilket vil kunne sikre en bedre
beskyttelse af Fællesskabet ;
de tyrkiske myndigheder har anmodet Fællesskabet
om at yde et bidrag til dækning af udgifterne til ud
styr til ' instituttet i Ankara ;

der bør gives et imødekommende svar på denne an
modning, idet der ydes et tilskud på indtil 1 mio US
dollars til Tyrkiet især i betragtning af dette lands
løfte om at oprette en beskyttelseszone ved den østlige
grænse og at udrydde mund- og klovsygen fuldstæn
digt ; da dette tilskud er bestemt til anskaffelse af ud
styr, som først erhverves efterhånden som arbejdet skri
der frem, bør betalingen ske i flere rater efter fremlæg
gelse af dokumentation, der garanterer hensigtsmæssig
heden af udgifterne ;
ligeledes bør der ydes Tyrkiet teknisk bistand ;

det er nødvendigt at sikre regelmæssig underretning af
medlemsstaterne om forløbet af den samlede ak
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Artikel 2

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

1 . I perioden indtil 31 . december 1980 yder Fælles
skabet et bidrag på op til 1 million US-dollar til finan
siering af en aktion til fordel for instituttet for mund
og klovsyge i Ankara.
2.

Af det i stk . 1 fastsatte beløb, er maksimalt

100 000 dollars bestemt til finansiering af teknisk bi
stand til Tyrkiet ved eksperter fra Fællesskabet og ved
tyrkiske eksperters studieophold i Fællesskabet.
Resten af beløbet er bestemt til finansiering af nyt ud
styr til instituttet i Ankara og kan kun udbetales efter
de tyrkiske myndigheders fremlæggelse af officiel do
kumentation, der blandt andet godtgør, at det pågæl
dende udstyr åbner mulighed for at nå det i denne af
gørelse fastsatte mål .

Nr. L 326/ 17

Det påhviler Kommissionen at føre kontrol med an
vendelsen , af det i artikel 1 fastsatte beløb og aflægge
beretning til Rådet om gennemførelsen af denne afgø
relse .

Den underretter ligeledes mindst én gang om året i
Den stående Veterinærkomité medlemsstaterne om

aktionens gennemførelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1975.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

EURONORMER

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (EKSF) har offentliggjort følgende nye EURO
NORMER på tysk, fransk, italiensk og nederlandsk
Pris i Den

,

europæiske
Valutaaftales

regningsenheder

EURONORM

25-72

Allgemeine Baustähle — Gütevorschriften

1,45

EURONORM 43-72 Blech und Band aus legierten Stählen für Druckbehälter — Gütevorschriften
EURONORM 49-72 Rauheitsmessungen an kalt gewalztem Flachzeug aus Stahl ohne Überzug . . .
EURONORM 50-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Stickstoffgehalts
von Stahl — Photometrisches Verfahren
EURONORM 74-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Kupfergehaltes
von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
EURONORM 100-72 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Chrom
gehalts in Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
EURONORM 108-72 Runder Walzdraht aus Stahl für kaltgeformte Schrauben — Maße und
zulässige Abweichungen
EURONORM 109-72 Vereinbarte Härteprüfverfahren nach Rockwell HRN und HRT — Rockwell
Härteprüfverfahren HRB' und HR 30 T' für dünne Erzeugnisse
EURONORM 113-72 Schweißbare Feinkornbaustähle, Blatt 1 — 3
EURONORM 114-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter
kristalline Korrosion — Korrosionsversuch in Schwefelsäure-Kupfersulfat
lösung (Prüfung nach Monypenny-Strauss)
EURONORM 116-72 Ermittlung der Einhärtungstiefe oberflächengehärteter Teile
EURONORM 120-72 Blech und Band aus Stahl für geschweißte Gasflaschen
EURONORM 121-72 Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter
kristallinen Angriff — Korrosionsversuch in Salpetersäure durch Messung des
Massenverlustes (Prüfung nach Huey)

1,00
0,50

0,85
0,50

0,50
0,85

1,00
2,00
0,50
0,50
0,50
0,50

Nedenfor følger listen over alle de EURONORMER, der indtil nu er offentliggjort :

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Analysenkontrollproben für die chemischen Analysen der Eisen- und Stahl
erzeugnisse
1-55 Roheisen und Ferrolegierungen
2-57 Zugversuch an Stahl
3-55 Härteprüfung nach Brinell für Stahl
4-55 Härteprüfung nach Rockwell B und C
5-55 Härteprüfung nach Vickers für Stahl
6-55 Faltversuch für Stahl
7-55 Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy
8-55 Vergleichszahlen für Härtewerte und Zugfestigkeit bei Stahl
9-55 Vergleichszahlen für Bruchdehnungswerte bei Stahl
10-55 Vergleichszahlen für Kerbschlagzähigkeitswerte bei Stahl
11-55 Zugversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke von 0,5 bis 3 mm

EURONORM

12-55

EURONORM

13-55

ausschließlich
Faltversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke unter 3 mm .

.

EURONORM
EURONORM
EURONORM

0,50

0, SO
0,50
0,35
0,35
0,70
0,50
0,50

14-67 Einbeulversuch mit fest eingespannter Probe
0,50
15-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Prüfung der
Oberfläche

EURONORM

0,50
0,50

Hin- und Herbiegeversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke
unter 3 mm

EURONORM
EURONORM

0,85
1,15
0,85
0,50

Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Sorteneinteilung
und Gütevorschriften
17-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Maße und zulässige
Abweichungen
18-57 Entnahme von Probestücken — Vorbereitung von Proben ..........
19-57 IPE-Träger — I-Träger mit parallelen Flanschflächen

0,50

16-70

0,85

1,70
0,50
0,35

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

20-60
21-62
22-70
23-71

Einteilung und Benennung von Stahlsorten
Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse
Ermittlung und Nachweis der Streckgrenze von Stahl bei höherer Temperatur
Prüfung der Härtbarkeit von Stahl mit dem Stirnabschreckversuch (Jominy
Versuch)
EURONORM 24-62 Schmale I-Träger, U-Stahl — Zulässige Abweichungen

EURONORM 26-63

0,35
0,50
0,85
1,15
0,35

Vereinbarte Härteprüfung nach Rockwell für dünne Bleche und Bänder
aus Stahl

0,50

EURONORM 27-70 Kurzbenennung von Stählen (zweite Ausgabe)
0,85
EURONORM 28-69 Stahlblech und Stahlband aus unlegierten Stählen für Druckbehälter —
Gütevorschriften
0,85
EURONORM 29-69

EURONORM 30-69
EURONORM 31-69
EURONORM 32-66
• EURONORM 33-70
EURONORM 34-62
EURONORM 35-62
EURONORM

Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Zulässige Maß-, Gewichts
und Formabweichungen
Halbzeug zum Schmieden aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften
Halbzeug zum Freiformschmieden — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
abweichungen
Feinblech und Breitband aus weichem unlegiertem Stahl für Kaltumformung
— Gütevorschriften
Blech und Breitband unter 3 mm Dicke aus weichen unlegierten Stählen für
Kaltumformung — Zulässige Maß- und Formabweichungen
Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch
flächen — Zulässige Abweichungen
Warmgewalzter Stabstahl für allgemeine Verwendung — Zulässige Ab

0,85
0,85
0,50
1,00
0,85

0,35

weichungen ... ;
0,35
36-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt

EURONORM 37-65

EURONORM 38-62
EURONORM 39-62

EURONORM 40-62

EURONORM 41-65

F.URONORM 42-66
EURONORM 44-63

kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerstoffe — Ermittlung des Gesamt
kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gasvolumetrische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Temper
kohle- und Graphitgehalts von Stahl und Roheisen \ — Gewichtsanalytische
und gasvolumetrische Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom . . .
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Mangan
gehalts von Stahl und Roheisen — Titrimetrische Verfahren nach Oxydation
mit Peroxydisulfat
Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
siliziumgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytisches Verfahren . .
Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Phosphorgehalts
von Stahl und Roheisen — Alkalimetrisches Verfahren
Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Schwefelgehalts
von Stahl und Roheisen — Maßanalytisches Verfahren nach Verbrennung im
Sauerstoffstrom
Warmgewalzte mittelbreite I-Träger — IPE-Reihe — Zulässige Abweichungen

0,50

0,85

0,35
0,50

0,50
0,70

0,70
0,35

EURONORM 45-63 Kerbschlagbiegeversuch an einer beidseitig aufliegenden Spitzkerbprobe .... 0,50
EURONORM 46-68 Warmband aus weichen unlegierten Stählen — Gütevorschriften — Allge
meine Vorschriften
1,00

EURONORM 47-68 Warmband aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften

1,15

EURONORM 48-65 Warmband aus unlegierten Stählen — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts

abweichungen
0,50
EURONORM 51-70 Warmbreitband von 600 mm Breite an aus unlegierten Stählen — Zulässige
Maß-, Form- und Gewichtsabweichungen
0,50
EURONORM 52-67 Fachausdrücke der Wärmebehandlung
6,35
EURONORM 53-62 Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch

flächen
EURONORM 54-63 Warmgewalzter kleiner U-Stahl

0,35
0,35

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

0,35
0,50
0,50
0,35

55-63
56-65
57-65
58-64

Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger T-Stahl
Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung

EURONORM 59-64 Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung

0,35

EURONORM 60-65 Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung
EURONORM 61-71 Warmgewalzter Sechskantstahl

0,35
0,35

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

0,35
0,35
0,35

65-67
66-67
67-69
70-71

EURONORM 71-71
EURONORM 72-71
EURONORM 76-66

EURONORM 77-63
EURONORM 78-63
EURONORM

79-69

Warmgewalzter Rundstahl für Schrauben und Niete
Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl
Warmgewalzter Wulstflachstahl
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Stahl und Roheisen — Elektrometrisches Verfahren
.
Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Aluminium
gehalts von Stahl — Gewichtsanalytisches Verfahren
Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Siliziumgehalts von
Stahl und Roheisen — Spektralphotometrisches Verfahren
Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Gütevorschriften
Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Zulässige Maßabweichungen ....

0,85
0,50
0,85

0,50
0,85
0,70

Benennung und Einteilung von Stahlerzeugnissen nach Formen und Ab
messungen

0,85

EURONORM 80-69 Betonstahl für nicht vorgespannte Bewehrung — Gütevorschriften

0,85

EURONORM 81-69 Warmgewalzter glatter runder Betonstahl — Maße-, Gewichte, zulässige Ab
weichungen
EURONORM 83-70 Vergütungsstähle — Gütevorschriften
EURONORM 84-70 Einsatzstähle — Gütevorschriften
EURONORM 85-70 Nitrierstähle — Gütevorschriften
EURONORM 86-70 Stähle für Flamm- und Induktionshärtung — Gütevorschriften
EURONORM 87-70 Automatenstähle — Gütevorschriften (Blatt 1 bis Blatt 4)
EURONORM 88-71 Nichtrostende Stähle — Gütevorschriften
EURONORM 89-71 Legierte Stähle für warmgeformte vergütbare Federn — Gütevorschriften . . .
EURONORM 90-71 Stähle für Auslaßventile von Verbrennungskraftmaschinen — Gütevorschriften
EURONORM 91-70 Warmgewalzter Breitflachstahl — Zulässige Maß-, Form- und Gewichtsab
weichungen
EURONORM 93-71 Warmgewalzter Rund-, Vierkant-, Flach- und Sechskantstahl — Zulässige
Abweichungen
EURONORM 98-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Ferromangan — Elektrometrisches Verfahren
.
EURONORM 103-71 Mikroskopische Ermittlung der Ferrit- oder Austenitkorngröße von Stählen
EURONORM 104-70 Ermittlung der Entkohlungstiefe von unlegierten und niedrig legierten Bau
stählen
EURONORM 105-71 Ermittlung der Einsatzhärtungstiefe
EURONORM 106-71 Kalt- und warmgewalztes nichtkornorientiertes Elektroblech und -band —
Gütevorschriften

0,35
2,15
1,85
0,85
1,65
1,80
1,65
1,15
0,85
0,50

0,50
0,50
3,00
0,50
0,50
1,65

Køb af publikationerne kan foretages gennem følgende nationale standardiseringsinstitutioner :
Forbundsrepublikken Tyskland
Belgien og Luxembourg
Frankrig

Beuth-Vertrieb GmbH

1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7
Institut belge de normalisation — IBN —
29, avenue de la Brabançonne, 1040 Bruxelles
Association française de normalisation — AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris - La Défense

Italien

Ente Nazionale Italiano di Unificazione — UNI —

Nederlandene

Nederlands

Piazza A. Diaz, 2, Milano
Normalisatie-Instituut

—

NNI

—

Rijswijk (ZH), Polakweg 5
Købere fra tredjelande anmodes om at henvende sig til Kontoret for De europæiske Fællesskabers offi
cielle Publikationer, postboks 1003, Luxembourg 1 .

MEDDELELSE TIL ABONNENTERNE
AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE

Det løbende abonnement slutter den 31 . december 1975 .

For at undgå enhver afbrydelse i forsendelserne kan De allerede nu forny
abonnementet.

Abonnementsprisen er for året 1976 fastsat til Dkr 470,— (Bfr. 3 000).

