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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1136/76
af 17 . maj 1976

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,

teringer for idag, som er kommet til Kommissionens
kendskab, fører til en ændring af de for øjeblikket gæl
dende importafgifter, således som det angives i bilaget
til denne forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/ 75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for korn ('), ændret ved forordning ( EØF) nr.
3058 /75 (2), 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. 38 /
76 (3 ) 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 .

denne ;
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er indeholdt i for

ordning ( EØF) nr. 38 / 76, på de tilbudspriser og de no

Denne forordning træder i kraft den 18 . maj 1976 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 . maj 1976 .
På Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr . L 28 1 al 1 . II . 1975 , s . I.
(■') EFT nr . L 306 af 26 . I I. 1975 , s . 3 .
(') EFT nr . L 6 at 13 . 1 . 1976 , s . 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17 . maj 1976 om fastsættelse af importafgifter for korn ,
mel , grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(RL/ton)
Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B

og rug
Hård hvede

Afgifterne

33,97

78,67 (')H
55,84 ( b)

10.03

Rug
Byg

1 0.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til ud

10.07 A

Boghvede

19,04

10.07 B

Hirse

10.07 C

Sorghum

10.07 D
11.01 A

Andre varer

33,61 O
37,60 O
0
(5 )

10.02

sæd

11.01 B

11.02 A 1 a
1 1 .02 A I b

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

25,29
26,72

31,02 (-') ( 3 )

59,56
90,20
1 32,48
62,81

(') For hård livede med oprindelse i Marokko , som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet , nedsættes importafgiften med 0,S0 regningsenheder pr . ton .
( J ) for majs med oprindelse i AVS eller OLI , som indføres i Den Franske Republiks oversøiske
departementer, nedsættes importafgiften med 6 regningsenheder pr. ton i henhold til forord
ning ( EØF ) nr. 706 / 76 .
(') For majs med oprindelelse i AVS eller OLI nedsættes importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet med I , SO regningsenheder pr. ton .
( 4 ) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller O LT nedsætte /, importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

( s ) For hård hvede og fuglefrø , der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddebart fra dette
til Fællesskabet , nedsættes importafgiften med 0,S0 regningsenheder pr . ton .
( b ) 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 . 27S4 / 7S og
Kommissionens forordning ( EØF ) nr . 2622 / ^1
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1137/76
af 17 . maj 1976

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

ning for korn ('), ændret ved forordning ( EØF) nr.
3058 /75 (2), 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 (3 )
og alle de senere forordninger, der ændrer denne ;

Artikel 1

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.
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 . maj 1976 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 . maj 1976 .
På Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 28 1 at ]. 11 . 1975 , s . 1 .
(-) EFT nr . L 306 af 26 . 11 1975 , s .
3 ) EFT nr. L 283 af I. II . 1975 , s . 4 .
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BIIA G

til Kommissionens forordning af 17 . maj 1976 om fastsættelse af de præmier, der tillægges
importafgifterne for korn , mel og malt
A. Korn og mel
(RE / ton)
Position
i den fælles

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

S

6

7

X

toldtarif

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

6,78

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

1 0.03

Rug
Byg

0

0,80

0,80

2,39

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

0,80

0,80

1,00

10.07 A

Majs , anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0,80

0,80

0

10.07 C

Sorghum

0

1,60

1,60

4,39

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

9,50

B. Ma t
(RI: / ton)
Position

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

S

6

7

Malt af hvede, ikke brændt, formalet

0

0

0

12,07

12,07

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

0

0

0

9,02

9,02

let

0

1,42

1,42

4,25

4,25

formalet

0

1,06

1,06

3,18

3,18

Brændt malt

0

1,24

1,24

3,70

3,70

i den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

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

term .

8

4 . term .
9

Malt af andet end hvede , ikke brændt , ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1138 /76
af 14 . maj 1976

om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for stænger, profiler og tråd, af
aluminium , under position 76.02 , som har oprindelse i Jugoslavien og omfattes
af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning ( EØF) nr. 3010/75 af 17 .
november 1975

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr.
3010 /75 af 17 . november 1975 om åbning af toldpræ
ferencer for visse tekstilprodukter med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 4, stk . 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 1 , stk . 3 og 4, i den nævnte forordning
sker der for hver varegruppe suspension af told indtil
et loft for Fællesskabet, udtrykt i regningsenheder, i
almindelighed svarende til 1 15 % af summen af dels :
værdien af cif-indførsler til Fællesskabet i 1971 af de

pågældende varer fra de lande og territorier, for hvilke
denne ordning gælder, med undtagelse af sådanne
lande, og territorier, for hvilke denne ordning gælder,
med undtagelse af sådanne lande, for hvilke der alle
rede gælder forskellige af Fællesskabet bevilgede præfe
renceordninger, dels : 5 % af værdien af cif-indførs
lerne i 1972 fra de øvrige lande og fra sådanne lande
og territorier, for hvilke sådanne ordninger allerede
gælder ;
op til det nævnte loft skal afskrivninger af varer med
oprindelse i et af de lande, der er nævnt i bilag B til
den nævnte forordning holdes inden for et maksi
mumsbeløb for Fællesskabet , svarende til 50 % af det
omtalte loft , idet der bortses fra visse varer, med hen

syn til hvilke maksimumsbeløbet er nedbragt til de
procentsatser, der er angivet i bilag A til den nævnte
forordning ; for de varer, der kommer i betragtninger,
udgør den således nedsatte procentsats 20 % ;
efter artikel 2, stk . 2, i den nævnte forordning kan told
afgifter til enhver tid genindføres ved import af de på

gældende varer med oprindelse i et af de nævnte
lande og territorier, så snart det omhandlede maksi
mumsbeløb er nået for hele Fællesskabet ;

for stænger, profiler og tråd, af aluminium , er loftet,
beregnet på ovennævnte grundlag, fastsat til 2 344 000
regningsenheder ; herefter udgør maksimumsbeløbet
468 800 regningsenheder ; den 13 . maj 1976, har ind
førslerne til Fællesskabet af stænger, profiler og tråd,
af aluminium , med oprindelse i Jugoslavien , som ny
der begunstigelser ifølge toldpræferencer, ved afskriv
ning nået op på det omtalte maksimumsbeløb ; i be
tragtning af formålet med den nævnte forordning
( EØF) nr. 3010/75 efter hvilken et maksimumsbeløb
skal overholdes, bør toldafgifter for de pågældende va
rer genindføres i forhold til Jugoslavien —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 21 . maj 1976 genindføres toldafgifter, som har
været suspenderet i henhold til Rådets forordning
( EØF) nr. 3010 /75 af 17 . november 1975, ved indfør
sel til Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i
Jugoslavien :
Varebeskrivelse

fælles toldtarif

Stænger, profiler og tråd , af aluminium

76.02

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft tredjedagen efter of
fentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti
dende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 1976 .
På Kommissionens vegne .
Finn GUNDELACH

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr . L 310 at 29 . 11 . 1975 , s . 70 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1139/76
af 14 . maj 1976

om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for andre tilfælde , dele og tilbe
hør til køretøjer henhørende , etc ., under underposition 87.12 B , som har oprin
delse i Jugoslavien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets for
ordning ( EØF) nr. 3010 /75 af 17 . november 1975
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr.
3010 /75 af 17. november 1975 om åbning af toldpræ
ferencer for visse tekstilprodukter med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 4, stk . 2, og
ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 1 , stk . 3 og 4, i den nævnte forordning
sker der for hver varegruppe suspension af told indtil
et loft for Fællesskabet, udtrykt i regningsenheder, i
almindelighed svarende til 1 15 % af summen af dels :
værdien af cif-indførsler til Fællesskabet i 1971 af de

pågældende varer fra de lande og territorier, for hvilke
denne ordning gælder, med undtagelse af sådanne
lande, for hvilke der allerede gælder forskellige af Fæl
lesskabet bevilgede præferenceordninger, dels : 5 % af
værdien af cif-indførslerne i 1972 fra de øvrige lande

og fra sådanne lande og territorier, for hvilke sådanne
ordninger allerede gælder ;
op til det nævnte loft skal afskrivninger af varer med
oprindelse i et af de lande, der er nævnt i bilag B til
den nævnte forordning holdes inden for et maksi
mumsbeløb for Fællesskabet, svarende til 50 % af det
omtalte loft , idet der bortses fra visse varer, med hen

syn til hvilke maksimumsbeløbet er nedbragt til de
procentsatser, der er angivet i bilag A til den nævnte
forordning ; for de varer, der kommer i betragtning,
udgør den således nedsatte procentsats 20 % ;

for i andre tilfælde , dele og tilbehør til køretøjer, etc .,
under underposition 87.1'2 B, er loftet, beregnet på
ovennævnte grundlag, fastsat til 3 021 000 regningsen
heder ; herefter udgør maksimumsbeløbet 604 200 reg
ningsenheder ; den 13 . maj 1976 , har indførslerne til
Fællesskabet af i andre tilfælde, dele og tilbehør til
køretøjer, etc ., under underposition 87.12 B , med op
rindelse i Jugoslavien , som nyder begunstigelser ifølge
toldpræferencer, ved afskrivning nået op på det om
talte maksimumsbeløb ; i betragtning af formålet med
den nævnte forordning ( EØF) nr. 3010/75 efter hvil
ken et maksimumsbeløb skal overholdes, bør toldafgif
ter for de pågældende varer genindføres i forhold til
Jugoslavien —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 21 . maj 1976 genindføres toldafgifter, som har
været suspenderet i henhold til Rådets forordning
( EØF) nr. 3010 /75 af 17 . november 1975 , ved indfør
sel til Fællesskabet af følgende varer med oprindelse i
Jugoslavien :
Varebeskrivelse

fælles toldtarif

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende
under pos . 87.09 , 87.10 eller 87.11 :

87.12

B. I andre tilfælde

efter artikel 2, stk . 2, i den nævnte forordning kan told
afgifter til enhver tid genindføres ved import af de på

Artikel 2

gældende varer med oprindelse i et af de nævnte
lande og territorier, så snart det omhandlede maksi

Denne forordning træder i kraft tredjedagen efter of
fentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Ti

mumsbeløb er nået for hele Fællesskabet ;

dende.

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

Udfærdiget i Bruxelles , den 14 . maj 1976 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Medlem at Kommissionen

(') EFT nr . L 310 af 29 . ] ]. 1975 , s . 70 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1140/76
af 17 . maj 1976

om fastsættelse af de i artikel 3a i forordning ( EØF) nr. 865 /68 omhandlede eks
portrestitutioner for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager .
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

bet under hensyntagen til de med henblik på udførsel
gunstigste priser ; priserne i den internationale handel
skal fastlægges under hensyntagen til kurserne og de i
nævnte artikels stk . 2 nævnte priser ;
skrællede tomater, tomatkoncentrater, safter af toma

under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr. 865/
68 af 28 . juni 1968 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 420 /75 (2),
særlig artikel 3a, stk . 4, første punktum , og

ter, appelsiner samt citroner er varer uden tilsætning
af sukker, som har økonomisk betydning ; der fastsæt
tes ingen restitution i henhold til artikel 3 i forord
ning ( EØF) nr. 865/ 68 for at muliggøre udførsel af
kirsebær i sukkeropløsning ; under disse omstændighe
der bør den i artikel 3a i forordning ( EØF) nr. 865/ 68
omhandlede restitution fastsættes for disse produkter ;

ud fra følgende betragtninger :
For at muliggøre en økonomisk betydningsfuld udfør
sel af de i artikel 1 i forordning ( EØF) nr. 865/ 68
nævnte produkter uden tilsætning af sukker på grund
lag af de i den internationale handel for disse produk
ter gældende priser kan i henhold til artikel 3a i
nævnte forordning forskellen mellem disse priser og
priserne inden for Fællesskabet, i det omfang det er
nødvendigt, udlignes gennem en eksportrestitution ;

anvendelsen af ovennævnte regler og kriterier på den
aktuelle markedssituation , særlig på priserne for pro
dukter forarbejdet på basis af frugt og grønsager i Fæl
lesskabet og i den internationale handel , medfører at
restitutionen bør fastsættes som nedenfor angivet ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for produkter forarbejdet på basis af Frugt og
Grønsager —

i henhold til stk . 5 i ovennævnte artikel 3a finder be

stemmelserne i artikel 3a , såfremt det i henhold til ar

tikel 3 fastsatte restitutionsbeløb ikke er tilstrækkeligt
for udførsel af de produkter med tilsætning af sukker,
der henhører under forordning ( EØF) nr. 865/ 68 , an
vendelse på disse produkter i stedet for bestemmel

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

serne i artikel 3 ;
Artikel 1

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning ( EØF) nr.
1426/71 af 2. juli 1971 om de almindelige regler for
ydelse af restitutioner ved udførsel af forarbejdede pro
dukter af frugt og grønsager samt for kriterierne for
restitutionernes fastsættelse (J ) skal restitutionerne fast
sættes under hensyntagen til situationen og den anta
gelige udvikling dels med hensyn til priserne på pro
dukter forarbejdet på basis af frugt og grønsager på
markedet inden for Fællesskabet og de disponible
mængder, og dels med hensyn til priserne i den inter
nationale handel ; endvidere skal der tages hensyn til
de i nævnte artikel , litra b), nævnte omkostninger
samt til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt ;

1.
De i artikel 3a i forordning ( EØF) nr. 865/68
omhandlede eksportrestitutioner fastsættes som angi
vet i bilaget.
2.

Artikel 6 , stk . 1 , litra b), i Kommissionens forord

ning ( EØF) nr. 192/75 af 17 . januar 1975 om gennem
førelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for land
brugsprodukter (4 ) finder anvendelse ved udførsel af de
i bilaget angivne tomatkoncentrater.

Artikel 2

i henhold til artikel 3 i forordning ( EØF) nr. 1426/ 71
fastlægges priserne på markedet inden for Fællesska
(') EFT nr. L 153 af 1.7 . 196 «, s . S.
(-') EFT nr. L 141 af 3 . 6 . 197 S , s . 1 .
3 ) EFT nr. L 151 af 7 . 7 . 1971 , s . 3 .

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende
(M EFT nr. L 25 af 31 . 1 . 1975 , s . 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 . maj 1976 .
På Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

BI LAG

Beløb i RE / 100 kg
af produktet
( tilhørende umid

Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

delbar emballage
medregnet

ex 20.02 C

Skrællede tomater

ex 20.02 C

Tomatkoncentrater :
med et indhold af tørsubstans :

—
—
—
—
—

på
på
på
på
på

12%
1S %
28 %
36 %
95 %

og mere ,
og mere ,
og mere ,
og mere ,
og . mere

12,00 (')

men
men
men
men

mindre
mindre
mindre
mindre

end
end
end
end

18
28
36
95

%
%
%
%

10,72
16,43
20,00
25,73
68,00

(')
(1)
(')
(')
(')

Kirsebær i sukkeropløsning (vægt af de afløbne frugter
ikke mindre end 50 % af den samlede vægt, tilhørende
umiddelbar emballage ikke medregnet

4,80 i1 )

ex 20.07

Tomatsaft

2,00

ex 20.07

Ren appelsinsaft uden enhver tilsætning :
— ikke koncentreret ( Brix-værdi mellem 10 og 12 grader

ex 20.06 B

inklusive)

1,74

— koncentreret :

— hver koncentrationsgrad (1 1 grader Brix )
ex 20.07

1,74

Ren citronsaft uden enhver tilsætning :
— ikke koncentreret ( Brix-værdi mellem 7 og 1 1 grader
inklusive)

0,74

— koncentreret :

— hver koncentrationsgrad (9 grader Brix)
(') For udførsel til tredjelande , undtagen Nordamerika .
(-') Denne restitution erstatter den i artikel 3 i forordning ( EØF ) nr. H65 / 6H fastsatte .

0,74
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Nr. L 129 /9

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1141 /76
af 17 . maj 1976

om fastsættelse af restitutioner for mælk og mejeriprodukter, der udføres
i uændret stand

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 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forord
ning ( EØF) nr. 559 /76 (-'), særlig artikel 17, stk . 4,
under henvisning til udtalelse fra valutaudvalget, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17 i forordning ( EØF) nr. 804/ 68
kan forskellen mellem priserne i international samhan
del på de varer, der er anført i artikel 1 i den nævnte
forordning, og priserne på disse varer inden for Fælles
skabet udlignes ved en eksportrestitution ;
i henhold til Rådets forordning ( EØF) nr. 876/ 68 af
28 . juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3 ),
ændret ved forordning ( EØF) nr. 2429 /72 (4 ), skal resti
tutionen for de varer, som er nævnt i artikel 1 i forord

ning ( EØF) nr. 804/ 68 , og som udføres i uændret
stand , fastsættes under hensyntagen til følgende :

syntagen til de med henblik pa udførslen gunstigste,
faktiske priser. Fastsættelsen af priserne i den interna
tionale samhandel sker særlig under hensyntagen til :

a) de faktiske priser på markederne i tredjelande,
b) de gunstigste importpriser i tredje bestemmelses
lande ved indførsel fra tredjelande,
c) de produktionspriser, der konstateres i udførende
tredjelande, i givet fald under hensyntagen til de
subventioner, der ydes af disse lande,

d) tilbudsprisen franco Fællesskabets grænse ;
ifølge artikel 4 i forordning ( EØF) nr. 876/68 kan situ
ationen i den internationale samhandel eller de sær

lige krav, visse markeder stiller, gøre det nødvendigt at
fastsætte restitutionen i forskellige størrelser alt efter
bestemmelsessted for de varer, der er omhandlet i arti

kel 1 i forordning ( EØF) nr. 804/ 68 ;
artikel 5, stk . 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68 bestem
mer, at listen over de varer, for hvilke der ydes eksport
restitution , og restitutionsbeløbet skal fastsættes på ny
mindst hver fjerde uge ; restitutionsbeløbet kan dog
opretholdes uændret i mere end fire uger ;

— afsætningsomkostningerne og de gunstigste om
kostninger for transport fra markeder i Fællesska

ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning ( EØF) nr.
1098 / 68 af 27 . juli 1968 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende eksportrestitutioner for mælk og
mejeriprodukter (5 ), senest ændret ved forordning
( EØF) nr. 37/75 (6), er restitutioner for varer under
position 04.02 B lig med summen af to elementer,
hvoraf det ene tager hensyn til mængden af mejeripro
dukter og det andet til mængden af tilsat saccharose ;
det sidste element tages dog kun i betragtning, når

bet til udførselshavnene eller andre af Fællesska

den tilsatte saccharose er fremstillet af sukkerroer eller

bets udførselssteder såvel som transportomkostnin
gerne til bestemmelseslandene ,

sukkerrør, høstet inden for Fællesskabet ;

— Situationen og den forventede prisudvikling for
mælk og mejeriprodukter og de til rådighed stå
ende mængder på Fællesskabets marked såvel som
den forventede prisudvikling for mælk og mejeri
produkter i den internationale samhandel ,

— målene for den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter, der skal sikre disse markeder
en afbalanceret situation og en naturlig udvikling
af priser og samhandel ,

—- interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked ,

— det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler ;
ifølge artikel 3 , stk . 1 , i forordning ( EØF) nr. 876/ 68
fastsættes priserne inden for Fællesskabet under hen
(')
(:)
(;)
(4 )

EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr .
nr.
nr.

I.
L
L
L

148 at 28 . 6 . 1968 , s . 13 .
67 af 15 . 3 . 1976 , s . 9 .
155 at 3 . 7 . 1968 , s . 1 .
264 af 23 . 1 1 . 1972 , s . I.

for varer under position 04.02 B II a) eller 04.02 B II
b) 1 med et fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derun
der fastsættes det ovenfor nævnte første element for

100 kg af den samlede vare ; for de andre varer under
position 04.02 B beregnes dette element ved at multi
plicere grundbeløbet med den pågældende vares ind
hold af mejeriprodukter ; dette grundbeløb er lig med
den restitution , der fastsættes for 1 kilogram af de mej
eriprodukter, der er indeholdt i den samlede vare ;

det andet element udregnes ved at multiplicere det re
stituionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførs
len af de varer, som er nævnt i artikel 1 , stk . 1 , litra d),
( 5 ) EFT nr . L 184 af 29 . 7 . 1968 , s . 10 .
(") EFT nr. L 5 af 9 . 1 . 1975 , s . 7 .
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i Rådets forordning ( EØF) nr. 3330/74 ar 19 . decem
ber 1974 om den fælles markedsordning for sukker ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3058 /75 (2),
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pa priserne for disse varer inden for Fællesskabet og
verdensmarkedet medfører, at restitutionen for varerne

fastsættes til de i bilaget anførte beløb ;

med varens indhold af saccharose ;
for at tillade en normal funktion af restitutionsordnin

gen må det ved beregningen af disse sidste tages i be
tragtning :
— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
' sving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta udreget i
en bestemt periode, over de fællesmarkedsvalutaer,
der er nævnt i forrige afsnit ;
de særlige betingelser for betaling af restitution for
skummetmælkspulver anvendt til foder i bestemmel
seslandet er blevet fastsat ved forordning ( EØF) nr.
1 96/76 (3), ændret ved forordning ( EØF) nr. 265/

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Mælk og Mejeriprodukter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

De restitutioner for varer i uændret tilstand , der

er nævnt i artikel 17 i forordning ( EØF) nr. 804/ 68 ,
fastsættes til de i bilaget angivne beløb .

2.
Der fastsættes ingen restitutioner for udførsler til
zone E for produkterne under tarifnumrene 04.01 ,
04.02, 04.03 og 23.07 i den fælles toldtarif.

76 (4);
Artikel 2

anvendelsen af disse regler på den nuværende mar
kedssituation for mælk og mejeriprodukter og særlig

Denne forordning træder i kraft den 18 . maj 1976 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 1976 .
På Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS
Medlem al Kommissionen

(')
(-)
(')
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

.VS 9 at 31 . 12. 1974, s. 1 .
306 af 26. 11 . 1 97 S, s . .V
23 af 30 . 1 . 1976, s. 40 .
33 af 7 . 2 . 1976, s . 7 .
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BILAG

Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

04.01

Varebeskrivelse

Kode

i RE/100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

Mælk og fløde, frisk, ikke koncentreret eller sødet :
ex A. Andre varer end valle, med et fedtindhold på 6 vægtprocent og derunder :

I. Yoghurt, kefir, ymer, kærnemælk og lignende fermenteret eller syrnet
mælk :

a) I pakninger med et indhold af 2 liter og derunder

0110 00

b) Andre varer

0120 00

4,29
—

II. I andre tilfælde :

a) I pakninger med et indhold af 2 liter og derunder med et fedt
indhold på :
1 . 4 vægtprocent og derunder :
( aa) Med et fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0130 10

1,03

(bb) Med et fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, dog højst
3 vægtprocent

0130 22

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

3,80

— Andre bestemmelser

4,82

(cc) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent

0130 31

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

5,39

— Andre bestemmelser

7,00

2. Over 4 vægtprocent

0140 00

ved udførsel til :
— Lande i nærheden af Fællesskabet

5,74

— Andre bestemmelser

8,12

b) Andre varer, med et fedtindhold på :
1 . 4 vægtprocent og derunder :

(aa) Med et fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

0150 10

1,03

0150 21

3,94

0150 31

4,70

0160 00

5,02

0200 05

14,63

0200 11

22,72

020021

34,29

0300 10

40,90

0300 20

70,65

0400 11

80,56

0400 21

118,57

(bb) Med et fedtindhold på over 1,5 vægtprocent, dog højst
3 vægtprocent

(cc) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent
2. Over 4 vægtprocent

ex B. Andre varer, undtagen valle, med et fedtindhold på :
ex I. Over 6 vægtprocent, men under eller lig 21 vægtprocent :
(a) Med et fedtindhold på 10 vægtprocent og derunder

(b) Med et fedtindhold på over 10 vægtprocent, dog højst 17 vægt
procent

(c) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent
II. Over 21 vægtprocent, dog højst 45 vægtprocent :
(a) Med et fedtindhold på 39 vægtprocent og derunder

(b) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent
III . Over 45 vægtprocent :

(a) Med et fedtindhold på 68 vægtprocent og derunder
(b) Med et fedtindhold på over 68 vægtprocent
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Restitutionsbeløb

Position i

den facile«
toldtarif

04.02

Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

Mælk og fløde, konserveret, koncentreret eller sødet :
A. Ikke tilsat sukker :

II. Mælk og fløde, i pulverform eller som granulat :

a) I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med et fedtindhold
på :

1 . 1,5 vægtprocent og derunder :
(aa) I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
(bb) I hermetisk lukkede metaldåser af nettovægt på over 1 kg
( cc) Andre

0620 10

63,64

0620 15

63,64

0620 21

63,64

0720 11

63,64

0720 15

63,64

0720 17

63,64

0720 20

74,81

0720 30

80,40

0720 40

87,85

0820 00

89,72

0920 10

91,58

0920 20

102,75

1020 15

63,64 ( 5 )

1020 25

63,64 (5)

1020 35

63,64 ( 5)

1120 11

63,64 (5)

1120' 12

63,64 (5 )

1120 13

63,64 ( 5 )

2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :

(aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder :
( 111 ) I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder
(222) I hermetisk lukkede metaldåser af nettovægt på over 1 kg
(333) Andre
( bb) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst 17
vægtprocent

(cc) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst 25
vægtprocent

(dd) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent
3 . Over 27 vægtprocent, dog højst 29 vægtprocent
4 . Over 29 vægtprocent :

(aa) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder
(bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent
b ) Andre varer, med undtagelse af varer indeholdende fiskemel eller fiske
olie eller fiskeleverolie og jernkarbonat eller jernsulfat med et fedt
indhold på :

1 . 1,5 vægtprocent og derunder :
(aa) denatureret i henhold til forordning (EØF) nr. 990/72
(bb) udført på de i forordning ( EØF) nr. 196/76 fastsatte betingelser
( cc ) Andre varer
2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
(aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder :
( 11 ) denatureret i henhold til forordning ( EØF) nr. 990/72
(22 ) udført på de i forordning ( EØF) nr. 196/76 fastsatte
betingelser
(33 ) Andre varer

(bb ) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst 17
vægtprocent

1120 20

74,81

1120 30

80,40

1120 40

87,85

1220 00

89,72

1320 10

91,58

1320 20

102,75

(cc) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst 25
vægtprocent

(dd) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent
3 . Over 27 vægtprocent, dog højst 29 vægtprocent
4 . Over 29 vægtprocent :

(aa ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder
( bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent
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Restitutionsbel

Position i
den fælle«
toldtarif

04.02

(fort*.)

Nr. L 129/ 13

Varebeskrivelse

Kode

i RE/100 kg

netto (hvis ikke
andet er angivet)

III . Mælk og fløde, i anden form :
a) I hermetisk lukkede metaldåser af nettovægt 454 g og derunder eller
i glasbeholdere af indhold 0,5 liter og derunder og med et fedtindhold
på 11 vægtprocent og derunder :
ex 1 . Med et fedtindhold på 8,9 vægtprocent og derunder :
(aa) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent, dog højst 7,4 %
vægtprocent

(bb) Med et fedtindhold på over 7,4 vægtprocent
2 . Andre varer

1420 11

13,95

1420 21

18,63

1520 00

22,09

1620 11

13,95

1620 21

18,63

1620 30

22,09

1620 40

22,72

1620 50

40,90

1620 60

70,65

1720 00

80,56

2220 00

0,6364 (»)

b) Andre varer, med et fedtindhold på :
ex 1 . 45 vægtprocent og derunder :
(aa) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent, dog højst
7,4 vægtprocent

(bb) Med et fedtindhold på over 7,4 vægtprocent, dog højst
8,9 vægtprocent

(cc) Med et fedtindhold på over 8,9 vægtprocent, dog højst
11 vægtprocent

(dd) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent dog højst
21 vægtprocent

(ee) Med et fedtindhold på over 21 vægtprocent, dog højst
39 vægtprocent

( ff) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent
2 . Over 45 vægtprocent

B. Tilsat sukker :

I. Mælk og fløde, i pulverform eller som granulat :
ex b) Andre varer, undtagen valle :
1 . I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med et fedt
indhold på :
aa ) 1,5 vægtprocent og derunder

bb) Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
( 11 ) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder
(22) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst
17 vægtprocent

(33 ) Med et fedtindhold på over 17 vægtprocent, dog højst
25 vægtprocent

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

pr- kg

2320 10

0,6364 (^

2320 20

0,7481 (»)

pr. kg

pr. kg
2320 30

0,8040 (»)

2320 40

0,8785 (*)

pr- kg

pr. kg

cc) Over 27 vægtprocent :

( 11 ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2420 10

0,8972 (»)

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2420 20

1,0275 (»)

2. Andre varer, med et fedtindhold på :
aa ) 1,5 vægtprocent og derunder

pr. kg

pr. kg
2520 00

0,6364 (*)
pr. kg
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Restitutionsbeløb
Position i
den facile«
toldtarif

Varebeskrivelse

i RE/ 100 kg

Kode

netto (hvis ikke
andet er angivet)

2620 10

0,6364 (»)

bb) Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :

04.02

( forts.)

( 11 ) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

pr. kg

(22) Med et fedtindhold på over 11 vægtprocent, dog højst
17 vægtprocent

2620 20

pr. kg

(33 ) Med et fedtindhold på 17 vægtprocent, dog højst
25 vægtprocent

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

0.7481 (>)

2620 30

0,8040 i 1 )

2620 40

0,8785 (»)

pr. kg
pr. kg

cc) Over 27 vægtprocent :

( 11 ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2720 10

0,8972 (')

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2720 20

1,0275 0 )

pr. kg
pr. kg

ex II. Mælk og fløde, undtagen valle, i anden form :

ex a) I hermetisk lukkede metaldåser af nettovægt 454 g og derunder
og med et fedtindhold på 9,5 vægtprocent og derunder :
( 1 ) Med et fedtindhold på 6,9 vægtprocent og derunder og med
et indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægtprocent og
derover

2810 10

13,63 ( 2)

2810 20

22,87 (2)

( aa) Med et fedtindhold på 6,9 vægtprocent og derunder
og med et indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægt
procent og derover

2910 70

13,63 (2)

(bb) Med et fedtindhold på over 6,9 vægtprocent, dog
højst 21 vægtprocent, og med et indhold af fedtfri
mælketørstof på 15 vægtprocent og derover

2910 76

22,87 (2 )

(cc) Med et fedtindhold på over 9,5 vægtprocent, dog
højst 21 vægtprocent, og med et indhold af fedtfri
mælketørstof på under 15 vægtprocent

2910 80

0,2272 H

(2) Med et fedtindhold på over 6,9 vægtprocent og med et
indhold af fedtfri mælketørstof på 15 vægtprocent og derover
b) Andre varer, med et fedtindhold på :
ex 1 . 45 vægtprocent og derunder :

pr. kg

(dd) Med et fedtindhold på over 21 vægtprocent, dog
højst 39 vægtprocent

(ee) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent

2910 85

0,4090 (»)

2910 90

0,7065 (»)

pr. kg

pr. kg

2. Over 45 vægtprocent

3010 00

0,8056 (M
pr. kg

04.03

Smør :

ex A. Med et fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder :
( I) Med et fedtindhold på 62 vægtprocent og derover, dog under 78
vægtprocent

3110 05

105,28
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Restituionsbeløb

Position i

Varebeskrivelse

den faciles
toldtarif

>4.03

forts.)

Kode

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

(II) Med et fedtindhold på 78 vægtprocent og derover, dog under
80 vægtprocent

3110 16

132,45

3110 22

135,84

3110 32

139,24

3210 10

139,24

3210 20

169,87

(III) Med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, dog under
82 vægtprocent

(IV) Med et fedtindhold på 82 vægtprocent og derover
B. Andre varer, med et fedtindhold på :
(I) 99,5 vægtprocent og derunder
( II) Over 99,5 vægtprocent
)4.()4

Ost og ostemasse :

ex A. Emmental, Gruyére, ikke revet eller i pulverform :
II . Andre varer

3800 00

ved udførsel til :

23,70

— Zone D
— Zone E
— Canada

48,00

— Liechtenstein og Schweiz

35,34
86,79

— Østrig
— Andre bestemmelser

ex C. Ost med skimmeldannelse i ostemassen, ikke revet eller i pulverform,
undtagen Roquefort :

4000 00

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

46,80
7,00
39,40
71,55

— Canada
— Andre bestemmelser

D. Smelteost, ikke revet eller i pulverform :
II. Andre varer, med et fedtindhold på :
a) 36 vægtprocent og derunder og med et fedtindhold i tørstof på :

ex 1 . 48 vægtprocent og derunder og med et indhold af tørstof på :
(aa) 33 vægtprocent og derover, dog under 38 vægtprocent

4410 10

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

6,30

9,00
14,78
11,50

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

29,42

(bb) 38 vægtprocent og derover, dog under 43 vægtprocent
og med et fedtindhold i tørstoffet på :
( 11 ) Under 20 vægtprocent

4410 20

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E
— Canada

— Schweiz
— Andre bestemmelser

6,30
9,00
14,78
11,50
-29,42
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Restitutionsbeløb

Position i

den fælles
toldtarif

04.04

Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

(22) 20 vægtprocent og derover

(forts.)

4410 30

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

9,30
13,00
21,84
16,50

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

43,57

( cc) 43 vægtprocent og derover og med et fedtindhold i tør
stoffet på :
( 11 ) Under 20 vægtprocent

4410 40

ved udførsel til :
— Zone D

6,30
9,00
14,78
11,50
29,42

— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

(22) 20 vægtprocent og derover, dog under 40 vægt
procent

4410 50

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

9,30
13,00
21,84
16,50
43,57

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(33 ) 40 vægtprocent og derover

4410 60

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

13,60
19,00
31,90
21,45
63,70

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

ex 2. Over 48 vægtprocent og med et indhold af tørstof på :
(aa) 33 vægtprocent og derover, dog under 38 vægtprocent

4510 10

ved udførsel til :
—
—
—
—

Zone D
Zone E
Canada
Schweiz

6,30
9,00
14,78
11,50
29,42

— Andre bestemmelser

( bb) 38 vægtprocent og derover, dog under 43 vægtprocent

4510 20

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

9,30
13,00
21,84
16,50
43,57

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(cc) 43 vægtprocent og derover, dog under 46 vægtprocent

4510 30

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

13,60
19,00
31,90
21,45
63,70

Nr . L 129 / 17
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Position t
den faciles

Varebeskrivelse

Kode

Restitutionsbeløb
i RE/100 kl

netto (hvil ikke

andet er angivet)

toldtarif

(dd) 46 vægtprocent og derover, og med et fedtindhold i tør

04.04

stoffet på :

( forts .)

4510 40

( 11 ) Under 55 vægtprocent
ved udførsel til :

13,60
19,00
31,90
21,45
63,70

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) 55 vægtprocent og derover

4510 50

ved udførsel til :

16,12
23,00
37,85

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

b) Over 36 vægtprocent

25,40
75,63
4610 00

ved udførsel til :

16,12
23,00
37,85
25,40

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

75,63

E. Andre varer :

I. Ikke revet eller i pulverform, med et fedtindhold i ostemassen på
40 vægtprocent og derunder og med vandindhold i den fedtfri
ostemasse på :

ex a) 47 vægtprocent og derunder :
( 1 ) Grana , Parmigiano Reggiano

4710 11

ved udførsel til :

116,64
56,50
88,00

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz

91,64
116,64

— Andre bestemmelser

(2) Fiore Sardo, Pecorino

4710 16

ved udførsel til :
— Zone D

125,27

— Zone E

67,50

89,50
100,27
125,27

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(3) Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på 30 vægt
procent og derover

4710 21

ved udførsel til :

— Canada
— Schweiz

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

— Andre bestemmelser

116,64

— Zone D
— Zone E
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Restitutionsbeløb
Position i
den fælles
toldtarif

4.04 '

( forts.)

Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

b) Over 47 vægtprocent, dog højst 72 vægtprocent :
1 . Cheddar, Chester :
ex bb) Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på
48 vægtprocent og derover

4850 00

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

19,00

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

28,00
12,00
80,77

ex 5 . Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på :
(aa) Under 5 vægtprocent og et indhold af tørstof på 32
vægtprocent og derover

5120 11

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

8,79

— Canada
—■ Schweiz
— Andre bestemmelser

(bb) 5 vægtprocent eller derover, dog under 19 vægt
procent og et indhold af tørstof på 32 vægtprocent
og derover

12,50
9,18
31,33

5120 15

ved udførsel til :
— Zone D

11,72

— Zone E
— Canada

29,90
10,70
52,60

— Schweiz
— Andre bestemmelser

(cc) 19 vægtprocent eller derover, dog under 39 vægt

procent og med et vandindhold i den fedtfri ostemasse
på 62 vægtprocent og derunder

5120 21

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E
— Canada

14,65
35,57
13,00
63,49

— Schweiz
— Andre bestemmelser

(dd) 39 vægtprocent og derover :
( 11 ) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano

5120 31

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

85,10
49,50
77,50
15,30
116,23

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,

Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit

5120 44

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

— Canada

— Schweiz .
— Andre bestemmelser

29,30
3,20
40,90
15,30
73,80

18 . 5 . 76

Position i
den fælles
toldtarif

04.04

( fort«.)
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Restitutionsbeløb
Varebeskrivelse

(33) Butterkåse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nec
taire, Saint-Paulin, Taleggio

Kode

i RE/100 kg

netto (hvis ikke
andet er angivet)

5120 54

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

— Canada

— Schweiz

— Andre bestemmelser <
5120 58

29,30
3,20
35,35
15,30
63,87

(44) Cantal
ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

17,77
6,60
41,70
12,00
75,64

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(55) Saltet ricotta med et fedtindhold i ostemassen på
30 vægtprocent eller derover

5120 59

ved udførsel til :
— Zone E
— Canada
— Andre bestemmelser

10,00
20,00
35,03
5120 82

(66) Feta
ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

23,76
2,15
34,00
15,30

— Canada
— Schweiz

— Jordan, Irak, lande på Den arabiske Halvø
og lande, der grænser til Middelhavet, med
undtagelse af Zone D
— Iran

— Andre bestemmelser
5120 83

67,57 (*)
73,50 (4 )
60,64 (4 )

(77) Colby, Monterey
ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

17,77

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

41,70
12,00
75,64

(88) Andre varer, med vandindhold i den fedtfri oste
masse på :

(aaa) Over 47 vægtprocent dog højst 52 vægt

5120 86

procent

ved udførsel til :
— Zone D

78,26
15,30
38,00
62,50
83,68

— Schweiz
— Zone E

— Canada
— Andre bestemmelser

(bbb) Over 52 vægtprocent, dog højst 62 vægt

5120 91

procent

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

(<)
(«)
(4 )
(4)

29,30
3,20
40,90
15,30
73,80
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Restitutionsbelob

Position i

den fælles
toldtarif

04.04

Varebeskrivelse

Kode

i RE/100 k»

netto (hvis ikke

andet er angivet)

II . I andre tilfælde :

(forts.

ex a) Revet eller i pulverform, med et fedtindhold på over 20 vægt
procent, med et indhold af laktose på under 5 vægtprocent og
med et indhold i tørstof :

( 1 ) på 80 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent

5310 10

ved udførsel til :
— Zone E

15,00

— Canada

. 33,50

— Andre bestemmelser

(2) på 85 vægtprocent og derover, men under 95 vægtprocent

54,29
5310 21

ved udførsel til :
— Zone E

20,00

— Canada

39,50

— Andre bestemmelser

68,05

(3 ) på 95 vægtprocent og derover

5310 30

ved udførsel til :

23.07

— Zone E

25,00

— Canada

45,00

— Andre bestemmelser

79,33

Foderstoffer med tilsætning af melasse eller sukker ; andet tilberedt dyrefoder :
ex B. Andre varer, med indhold af glucose eller glucosesirup henhørende under
pos. 17.02 B og 17.05 B, stivelse eller mælkeprodukter, også blandet med
andre produkter, undtagen specialfoderblandinger (8) :

I. Med indhold af stivelse, glucose eller glucosesirup :
a) Uden indhold af stivelse eller med indhold på 10 vægtprocent og
derunder

3 . Med et indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og derover,

men under 75 vægtprocent og med et indhold af mælkepulver med

et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder, undtagen valle
pulver :
(aa) Under 30 vægtprocent
(bb) 30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent
(cc) 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
(dd) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(ee) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(ff) 70 vægtprocent og derover

5700 12
5700 22

20,36

5700 32

26,73

5700 41

33,09

5700 51

39,46

5700 61

45,82

4. Med et indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og derover,

og med et indhold af mælkepulver med et fedtindhold på 11
vægtprocent og derunder, undtagen vallepulver :
(aa) Under 30 vægtprocent
(bb) 30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent
(cc) 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
(dd) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(ee) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(ff) 70 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
(gg) 75 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
(hh) 80 vægtprocent og derover

5800 12

5800 22

20,36

5800 31

26,73

5800 41

33,09

5800 51

39,46

5800 61

45,82

5800 71

49,00

5800 81

52,18
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Restitutionsbeløb

Position i

den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

23.07

(torts.)

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

II. Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup, og andre glucose
opløsninger, men med indhold af mælkepulver med et fedt
indhold på 11 vægtprocent og derunder, undtagen vallepulver :
(a)
(b)
(c)
(d)

50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
70 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
80 vægtprocent og derover

5900 11
5900 21
5900 31
5900 41

33,09
39,46
45,82
52,18

(') Ved beregning af fedtindholdet tages der ikke hensyn til vægten af de tilsatte ikke-mælkeprodukter og af den tilsatte laktose. Restitutions
beløbet for 100 kg produkter henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :
a) det pr. kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i 100 kg af produktet ;
b) et element, der beregnes i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk . 3 i forordning (EØF) nr. 1098/68 .
(•) Restitutionsbeløbet for 100 kg produkter henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :
a) det pr. 100 kg angivne beløb ;

b) et element, der beregnes i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk . 3 , i forordning (EØF) nr. 1098/68 .
(') Som specialfoderblandinger anses foder indeholdende skummet-mælkspulver og enten :
a ) fiskemel eller fiskeolie og/eller fiskeleverolie ;

b) aktivt kul og/eller en blanding af gul tartrazin (E 102) og patent blue V (E 131 ) eller Ponceau 4 R (E 124) eller patent blue V (E 131 ) ;
c) jernkarbonat og/eller jernsulfat og/eller kobbersulfat ;
e ) malet korn og/eller findelte oliekager .

(*) Dette beløb skal anvendes på nettovægt, efter fradrag af vægten af saltlagen .
(5) For udførsler af skummetmælk , der har været genstand for en købekontrakt i henhold til de i forordning (EØF) nr . 231 /76 omhandlede be
stemmelser

— for den 15 . marts 1976 , erstattes dette beløb af 56,00 RE / 100 kg ,
— fra og med den 15 . marts 1976, erstattes dette beløb af 57,46 RE/ 100 kg .

N.B. : — Som lande i nærheden af Fællesskabet i den i denne forordning anførte betydning gælder følgende bestemmelser : Zone D , Jugoslavien ,
Liechtenstein , Schweiz , Østrig , såvel som de bestemmelser , der er nævnt i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 192/75 .
— Afgrænsningen af zonerne A , B , C , D og E er fastsat i forordning (EØF) nr . 1098/68 . (EFT nr . L 184 af 29 . 7. 1968 , s . 10), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 37/75 (EFT nr. L 5 af 9 . 1 . 1975 , s . 7).
— I overensstemmelse med forordningen om eksportrestitution for frugt og grønsager forstås ved » Den arabiske Halvøs lande « for
tiden følgende lande, som ligger på halvøen og de tilsluttede territorier : Saudi-Arabien , Bahrein , Qatar, Kuwait, Sultanatet Oman ,
Føderationen af arabiske Emirater ( Abu Dhabai , Dubai , Sharjah , Aman , um Alquawan , Fujairah , Ras al Khaiman ), Den arabiske
republik Yemen ( Nord-Yemen ) og Den folkedemokratiske republik Yemen ( Syd-Yemen ).

Ved beregning af fedtindholdet tages der ikke hensyn til vægten af mælkefremmed fedt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 1142/76
af 17 . maj 1976

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

ordning for sukker ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3058 /75 (2 ), særlig artikel 1 5, stk . 7, og

Artikel 1

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.
1118 /76 (4) ;

Artikel 2

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

Denne forordning træder i kraft den 18 . maj 1976 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 . maj 1976 .
Pet Kommissionens vegne
P. J. LARDINOIS

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359
306
168
127

af
af
af
af

31 . 12. 1974, s . 1 .
26 . 11 . 1975 , s . 3 .
1 . 7 . 1975, s. 61 .
15 . 5 . 1976, s. 6 .
Bl IA G

til Kommissionens forordning af 17 . maj 1976 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel 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

8,00

3,48 (')

B. Ikke denatureret :
I. Hvidt sukker
II . Råsukker

8,00

3,48 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 92 % . Hvis udbytteværdien at det indførte råsukker afviger tra 92 % , an
vendes det importafgiftsbeløb . der er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 , i forordning ( EØF) nr . 8.}7 / (SK .
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV

af 4 . maj 1976

om forurening , der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i Fælles
skabets vandmiljø
(76/464/ EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

forurening ; det er nødvendigt at sikre, at iværksættel

FÆLLESSKABER HAR —

sen af disse konventioner harmoniseres ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100
og 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ('),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger :

Det er påkrævet, at medlemsstaterne så hurtigt som
muligt gennemfører en generel og samtidig aktion
med henblik på at beskytte Fællesskabets vandmiljø
mod forurening og særlig mod den forurening, som
forårsages af visse persistente og toksiske stoffer, som
kan akkumuleres i levende organismer ;
adskillige konventioner eller udkast til konventioner,
som f.eks. konventionen om bekæmpelse af landbase
ret havforurening, eller konventioner, som endnu er
under udarbejdelse, f.eks . udkastet til konvention om
beskyttelse af Rhinen mod kemisk forurening og udka
stet til en europæisk konvention om beskyttelse af in
ternationale vandløb mod forurening, har til formål at
beskytte de internationale vandløb og havmiljøet mod
(') EFT nr. C 5 af 8 . 1 . 1975, s . 62 .
(2 ) EFT nr. C 108 af 15 . 5 . 1975, s . 76 .

forskelle mellem de bestemmelser om udledning af
visse farlige stoffer i vandmiljøet, som allerede finder
anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige
medlemsstater, kan skabe ulige konkurrencevilkår og
dermed direkte indvirke på det fælles markeds funk
tion ; der bør derfor på dette område foretages en ind
byrdes tilnærmelse af lovgivningerne i henhold til arti
kel 100 i traktaten ;

det synes nødvendigt, at denne indbyrdes tilnærmelse
af lovgivningerne ledsages af en fællesskabsaktion for
gennem mere omfattende regler at gennemføre et at
Fællesskabets mål vedrørende miljøbeskyttelse og for
bedring af livskvaliteten ; med henblik herpå bør der
derfor fastsættes en række særlige bestemmelser ; da
traktaten ikke indeholder fornøden hjemmel hertil ,
må artikel 235 i traktaten bringes i anvendelse ;

De europæiske Fællesskabers handlingsprogram på
miljøområdet (3 ) foreskriver en række foranstaltninger
med henblik på beskyttelse af ferskvand og havvand
mod visse forurenende stoffer ;

for at sikre en effektiv beskyttelse af Fællesskabets
vandmiljø er det nødvendigt at udarbejde en liste, den
såkaldte liste I , der skal omfatte visse stoffer, som ho

vedsageligt er udvalgt på grundlag at deres toksicitet,
deres persistens samt deres bioakkumulation med und
(3 ) EFT nr. C 112 af 20 . 12. 1973, s . 1
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

samt en anden liste , den såkaldte liste II , over stoffer,

som har en skadelig virkning på vandmiljøet, men
hvis virkning kan begrænses til et bestemt område og
afhænger af recipientens særlige karakter og beliggen
hed ; enhver udledning af disse stoffer forudsætter
meddelelse af forudgående tilladelse , hvori emissions
normerne fastsættes ;

Artikel 1
1.

Med forbehold af artikel 8 finder dette direktiv

anvendelse

på :
— indre overfladevand ,
— territorialfarvande ,

den forurening, som skyldes udledning af de forskel
lige farlige stoffer, der er opført på liste I , bør bringes
til ophør ; Rådet bør inden for bestemte frister på for
slag af Kommissionen vedtage de grænseværdier, som
emissionsnormerne ikke må overskride , de målemeto
der samt de frister, som skal overholdes af forureneren

ved de udledninger, som for tiden finder sted ;

— saltvandsområder inden for basislinjen ,
— grundvand .
2.

I dette direktiv forstås ved :

a) » indre overfladevand « : enhver form for stillestående

eller strømmende overladeferskvand, som findes på
én eller flere medlemsstaters område ;

medlemsstaterne skal anvende disse grænseværdier
undtagen i de tilfælde , hvor en medlemsstat ved hjælp
af en af Rådet fastsat overvågningsmetode over for
Kommissionen kan godtgøre, at de kvalitetsmålsætnin
ger, som på forslag af Kommissionen er vedtaget af
Rådet, opfyldes og vedvarende overholdes i hele det
geografiske område , som eventuelt vil kunne påvirkes
af udledningen , takket være aktioner, som blandt an
det er iværksat af denne medlemsstat ;

det er nødvendigt at begrænse forureningen af vand
med de stoffer, som er opført på liste II ; med henblik
herpå skal medlemsstaterne vedtage programmer, der
indeholder kvalitetsmålsætninger for vand, som er op
stillet i overensstemmelse med Rådets direktiver, når

sådanne foreligger ; emissionsnormerne for de pågæl
dende stoffer skal beregnes på grundlag af disse kvali
tetsmålsætninger ;

b) »saltvandsområder inden for basislinjen « : det vand,
der befinder sig inden for den basislinje, hvorfra ter
ritorialfarvandets bredde måles, og som for vandlø
benes vedkommende strækker sig til ferskvands
grænsen ;

c) » ferskvandsgrænse« : det sted i vandløbet, hvor der
ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm
er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på
grund af tilstedeværelsen af havvand ;
d) »udledning« : enhver tilførsel til de i stk . 1 omhand
lede vandområder af de stoffer, der er opført på li
ste I og II i bilaget, bortset fra :
— udtømning af opmudringsmateriale fra uddyb
ning ;
— driftsmæssige udtømninger fra skibe i territorial
farvande ;

— dumpning af affald fra skibe i territorialfar
vande ;

det er nødvendigt med forbehold af visse undtagelser
og ændringer at anvende bestemmelserne i det forelig
gende direktiv på udledninger i grundvandet så længe
der ikke foreligger særlige fællesskabsregler på dette
område ;

det er vigtigt, at en eller flere medlemsstater hver for
sig eller i fællesskab, kan udarbejde bestemmelser,
som er strengere end bestemmelserne i dette direktiv ;

e) » forurening« : af mennesker direkte eller indirekte
foretaget udledning af stoffer eller energi i vandmil
jøet, med så skadelige virkninger til følge, at den
menneskelige sundhed bringes i fare, levende res
sourcer og aquatiske økosystemer skades, rekreative
værdier forringes eller, at der lægges hindringer i
vejen for anden retmæssig anvendelse af vandet .
Artikel 2

det kan blive nødvendigt under hensyn til den ind
vundne erfaring at revidere og supplere liste I og II i
givet fald ved at overføre visse stoffer fra liste II til li

Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger for at
eliminere forurening af de i artikel 1 omhandlede
vandområder med de farlige stoffer, som hører til de
familier og grupper at stoffer, som er opført på liste I i
bilaget, og for at formindske forurening af de pågæl
dende vandområder med de farlige stoffer, som hører
til de familier og grupper af stoffer, som er opført på
liste II i bilaget, i overensstemmelse med dette direk
tiv, hvis bestemmelser blot udgør et første skridt mod

ste I —

dette mål .

der bør udarbejdes en fortegnelse over udledning af
visse særligt farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø,
for at man kan få kendskab til deres oprindelse ;
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Artikel 3

Med hensyn til stoffer, der tilhører de på liste I op
førte stoffer, familier og grupper af stoffer — herefter
betegnet »stoffer, der er opført på liste I «— :
1 . Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede vand
områder, som kan indeholde et af disse stoffer, for

udsætter meddelelse af forudgående tilladelse fra
den kompetente myndighed i den pågældende
medlemsstat ;
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det forurenende stof pr. enhed , som er karakteri
stisk for forureningsprocessen (f. eks . råvare, pro
duktenhed).

2.

Hvis det er nødvendigt den kompetente myndig

hed i en medlemsstat for den enkelte tilladelse fast

sætte strengere emissionsnormer end dem , der følger
af anvendelsen af de grænseværdier, som Rådet har
fastsat i medfør af artikel 6, idet den navnlig tager hen
syn til det pågældende stofs toksicitet, persistens bioak
kumulation i det miljø, hvori udledningen finder sted .

2 . tilladelsen skal fastsætte emissionsnormer for udled

ning af disse stoffer i de i artikel 1 omhandlede
vandområder og, når det er nødvendigt med hen
blik på gennemførelsen af nærværende direktiv, for
udledning af disse stoffer i kloakker ;
3 . for så vidt angår udledninger af disse stoffer, som
for tiden finder sted i de førnævnte vandområder,

skal de for udledningen ansvarlige inden for den i
tilladelsen fastsatte tidsfrist efterkomme de deri fast

satte betingelser. Denne frist kan ikke overskride
de i henhold til artikel 6, stk . 4, fastsatte begræns
ninger ;
4. tilladelsen kan kun gives for et begrænset tidsrum .
Den kan fornys under hensyn til eventuelle ændrin
ger af de i artikel 6 omhandlede grænseværdier.
Artikel 4

1.
Medlemsstaterne anvender en ordning med nule
mission i grundvand for så vidt angår udledninger af
de på liste I opførte stoffer.

2.

For så vidt angår grundvand anvender medlems

staterne dette direktivs bestemmelser vedrørende stof

fer, der tilhører de familier og grupper af stoffer, der
er opført på liste II , herefter betegnet »stoffer, der er
opført på liste II «.
3.
Stk . 1 og stk . 2 anvendes ikke på afløb fra boliger
eller på direkte udledninger i dybe , saltholdige lag,
som ikke kan udnyttes .
4.
Dette direktivs forskrifter vedrørende grundvand
ophæves ved gennemførelsen af et særligt direktiv om
grundvand .
Artikel 5

1.

De emissionsnormer, der angives i de tilladelser,

3.

Hvis den for udledningen ansvarlige erklærer, at

han ikke er i stand til at overholde de foreskrevne

emissionsnormer, eller hvis den pågældende medlems
stats kompetente myndighed finder, at dette er tilfæl
det, kan tilladelsen ikke meddeles .
4.

Hvis emissionsnormerne ikke overholdes , træffer

den kompetente myndighed i den pågældende med
lemsstat alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at
sikre , at tilladelsens betingelser opfyldes, og om nød
vendigt for at udledningen forbydes .
A rtikel 6

1.

Rådet vedtager på forslag af Kommissionen de

grænseværdier, som emissionsnormerne for de forskel

lige farlige stoffer, som indgår i de på liste I i bilaget
opførte familier og grupper af stoffer, ikke må over
skride . Disse grænseværdier defineres ved :
a) den størst tilladte koncentration af et stof i udled
ninger, og
b) hvis det er hensigtsmæssigt, den størst tilladte
mængde af et sådant stof i udledninger, udtrykt i
vægtenhed af det forurenede stof pr. enhed, der er
karakteristisk for forureningsprocessen (f. eks . rå
vare , produktenhed).

Hvis det er hensigtsmæssigt, bør grænseværdierne for
industrielt spildevand fastsættes under hensyn til hver
produktionssektor og hver produkttype .
Grænseværdierne for de på liste I opførte stoffer fast
sættes hovedsagelig på grundlag af :
— toksicitet ,

— persistens,
— bioakkumulation ,

under hensyn til de bedste tilgængelige tekniske mid
ler .

som meddeles i henhold til artikel 3 , skal fastsætte :

a) den størst tilladte koncentration af et stof i udled
ninger. Ved fortynding skal den i artikel 6, stk . 1 ,
litra a), fastsatte grænseværdi divideres med fortyn
dingsfaktoren ;
b) den størst tilladte mængde af et stof i udledninger i
en eller flere nærmere angivne perioder. Om nød
vendigt kan denne størst tilladte mængde af et stof
i udledninger endvidere udtrykkes i vægtenhed af

2.
Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen kva
litetsmålsætninger for de på liste I opførte stoffer.
Disse målsætninger fastsættes især på grundlag af de
pågældende stoffers toksicitet, persistens og bioakku
mulation i levende organismer og i aflejringer, således
som disse fremgår af de seneste, efterprøvede videnska
belige oplysninger under hensyn til forskellene i hav
vands - og ferskvands karakteristisk .
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3 . De i overensstemmelse med stk. 1 fastsatte græn
seværdier anvendes, undtagen i tilfælde hvor en med
lemsstat på grundlag af en overvågningsmetode, der er
fastsat af Rådet på forslag af Kommissionen , over for
Kommissionen kan påvise, at de i overensstemmelse
med stk . 2 fastsatte kvalitetsmålsætninger eller endnu
strengere af Fællesskabet fastsatte kvalitetsmålsætnin
ger opfyldes og vedvarende overholdes i hele det geo
grafiske område, som eventuelt vil kunne påvirkes af
udledningen som følge af skridt, der tages blandt an
det af den pågældende medlemsstat.

6.
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Programmerne og resultaterne af disses gennem

førelse meddeles Komissionen i sammenfattet form .

7. Kommissionen foretager regelmæssigt sammen
med medlemsstaterne en sammenligning af program
merne for at sikre en tilstrækkelig harmonisering af
deres iværksættelse . Hvis Kommissionen skønner det

fornødent, forelægger den med henblik herpå forslag
for Rådet inden for dette område .

Artikel 8

Kommissionen aflægger rapport til Rådet om de til
fælde, i hvilke den godkender anvendelsen af meto
den med kvalitetsmålsætninger. Rådet tager hvert 5. år
efter forslag fra Kommissionen og i overensstemmelse
med artikel 148 i traktaten de tilfælde , i hvilke den

pågældende metode anvendes, op til fornyet behand
ling.
4.
For de stoffer, som indgår i de i stk . 1 omhand
lede familier og grupper af stoffer, fastsætter Rådet i
overensstemmelse med artikel 12 begrænsningerne for
de i artikel 3 , stk. 3 , omhandlede frister under hensyn
til de pågældende industrisektorers særlige forhold og
i givet fald til produkttyperne .

Medlemsstaterne træffer alle egnede forholdsregler til
iværksættelse af de foranstaltninger, som de vedtager i
medfør af dette direktiv på en sådan måde, at forure
ningen af de vandområder, der ikke omfattes af artikel
1 , ikke forøges. Endvidere forbyder de enhver hand
ling, der tilsigter eller medfører omgåelse af bestem
. melserne i dette direktiv.

Artikel 9

Anvendelsen af foranstaltninger, der er vedtaget i med
før af dette direktiv, må i intet tilfælde gøre det muligt
direkte eller indirekte at forøge forureningen af de i
artikel 1 omhandlede vandområder .

A rtikel 7

1.

Med henblik på at formindske forureningen af

de i artikel 1 nævnte vandområder med stoffer, som er

opført på liste II, fastlægger medlemsstaterne program
mer, til gennemførelse af hvilke de navnlig anvender
de i stk . 2 og 3 omhandlede metoder.
2.

Enhver udledning i de i artikel 1 omhandlede

vandområder, som kan indeholde et af de stoffer, der

er opført på liste II , kræver en forudgående tilladelse,
der meddeles af den kompetente myndighed i den
pågældende, medlemsstat, og som fastsætter emissions
normerne for udledningen . Emissionsnormerne skal
beregnes på grundlag af kvalitetsmålsætninger for
vand, der opstilles i henhold til stk . 3 .
3.
De i stk . 1 omhandlede programmer skal inde
holde kvalitetsmålsætninger for vand, der opstilles i
overensstemmelse med de af Rådet vedtagne direkti
ver, når sådanne foreligger.
4.
Programmerne kan ligeledes omfatte særlige be
stemmelser vedrørende sammensætning og anven
delse af stoffer eller grupper af stoffer samt produkter
under hensyn til de seneste tekniske fremskridt, der er
økonomisk gennemførlige .

A rtikel 1 0

En eller flere medlemsstater kan i givet fald hver for
sig eller i fællesskab fastsætte bestemmelser, der er
strengere end bestemmelserne i dette direktiv.
Artikel 11

Den kompetente myndighed udarbejder en forteg
nelse over de udledninger, der finder sted i de i artikel
1 omhandlede vandområder, og som kan indeholde
stoffer, der er opført på liste I , og for hvilke emissions
normerne skal bringes i anvendelse .
Artikel 12

1 . Rådet træffer inden 9 måneder afgørelse med
enstemmighed om ethvert forslag fra Kommissionen i
henhold til artikel 6 samt om forslag vedrørende måle
metoder.

Senest 2 år efter meddelelsen af dette direktiv forelæg
ger Kommissionen Rådet forslag vedrørende en første
række stoffer samt de dertil hørende målemetoder og
frister omhandlet i artikel 6 , stk . 4 .

2.

Kommissionen forelægger, så vidt muligt inden

27 måneder efter meddelelsen af dette direktiv, de før

5.

I programmerne fastsættes frister for deres iværk

sættelse .

ste forslag i henhold til artikel 7, stk . 7 . Rådet træffer
enstemmigt afgørelse inden 9 måneder.
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Artikel 13

1 . Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv
giver medlemsstaterne, i hvert enkelt tilfælde efter
anmodning fra Kommissionen , denne alle nødvendige
oplysninger og særlig :
— enkeltheder i de tilladelser, der er meddelt i med

før af artikel 3 og artikel 7, stk . 2,
— resultaterne af den i artikel 1 1 omhandlede forteg
nelse ,

— resultaterne af den overvågning, der finder sted på
nationalt plan ,
— yderligere oplysninger, der vedrører de i artikel 7
omhandlede programmer.

2.
De oplysninger, som modtages i medfør af
denne artikel , må kun anvendes til det tilsigtede for
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4. Stk . 2 og 3 er ikke til hinder for offentliggørelse
af generelle redegørelser . eller undersøgelser, som ikke
indeholder oplysning om enkelte virksomheder eller
sammenslutninger af virksomheder.
Artikel 14

Rådet reviderer og, om nødvendigt, supplerer liste I og
II under hensyn til den indvundne erfaring, i givet
fald ved at overføre visse stoffer fra liste II til liste I ,

efter forslag fra Kommissionen fremsat på dennes eget
eller en medlemsstats initiativ.
A rtikel 1 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

mål .

3.
Kommissionen og medlemsstaternes kompe
tente myndigheder samt deres embedsmænd og øv
rige ansatte er forpligtede til ikke at videregive oplys
ninger, som de modtager i medfør af dette direktiv, og
for hvilke der efter deres natur må gælde tavsheds
tavsheds

Udfærdiget i Bruxelles den 4. maj 1976 .

På Rådets vegne
G. THORN

Formand
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BILAG

Liste I over familier og grupper af stoffer

Liste I omfatter visse enkeltstoffer, der indgår i følgende familier og grupper, som hovedsagelig er
udvalgt på grundlag af deres toksicitet, persistens og bioakkumulation , med undtagelse af sådanne ,
som er biologisk uskadelige , eller som hurtigt omdannes til biologisk uskadelige stoffer :
1 . Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vand
2 . Organiske fosforforbindelser
3 . Organiske tinforbindelser

4 . Stoffer, hvis kræftfremkaldende virkning er påvist i eller gennem vand (')
5 . Kviksølv og kviksølvforbindelser

6 . Cadmium og cadmiumforbindelser
7 . Persistente mineralolier og persistente carbonhydrider af mineralolie

og med henblik på gennemførelsen af artikel 2, 8 , 9 og 14 i dette direktiv :
8 . Persistente syntetiske stoffer, som kan flyde , forblive i suspension eder synke til bunds, og som
kan vanskeliggøre enhver udnyttelse af vand .
Liste II over familier og grupper af stoffer
Liste II omfatter :

— stoffer, der indgår i de familier og grupper af stoffer, der er opført på liste I , for hvilke de i artikel
6 i direktivet omhandlede grænseværdier ikke er fastlagt,
— visse enkeltstoffer og visse kategorier af stoffer blandt nedenstående familier og grupper af stoffer,
der har en skadelig virkning på vandmiljøet , som imidlertid kan begrænses til et bestemt område og
afhænger af recipientens særlige karakter og beliggenhed .
De i andet led omhandlede familier og grupper af stoffer

1 . Følgende metalloider og metaller samt deres forbindelser
1 . zink

6 . selen

11 . tin

16 . vanadium

2 . kobber

7.

12 . barium

17 . cobolt

3 . nikkel

8 . antimon

4 . chrom

9.

5.

bly

arsen

molybden

10 . titan

13 .

beryllium

18 . thallium

14 . bor

19 . tellur

15 .

20 . sølv

uran

2 . Biocider

og deres derivater, som ikke er opført på liste I.
3 . Stoffer, som har en skadelig virkning på smagen og/eller på lugten af produkter til menneskeligt
forbrug, hidrørende fra vandmiljøet ,
samt forbindelser, som kan bevirke dannelse af sådanne stoffer i vand .

4 . Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer, som kan bevirke dannelse af
sådanne forbindelser i vand , med undtagelse af sådanne , som er biologisk uskadelige , eller som i
vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer .
(') ! det omfang visse stoffer, der er opført på liste II . kan frem kræft , medtages de i kategori 4 på denne liste.
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5 . Uorganiske fosforforbindelser og elementært fosfor.
6 . Ikke-persistente olier og carbonhydrider udvundet af mineralolie .
7 . Cyanider, fluorider.

8 . Stoffer, som har en skadelig indflydelse på iltbalancen , navnlig : Ammoniak, nitriter.

Erklæring vedrørende artikel 8
For sa vidt angår udledningen af spildevand gennem rørledninger i åbent hav forpligter
medlemsstaterne sig til at fastsætte krav, der skal være mindst lige så strenge, som kravene
i dette direktiv .

