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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 337/77
af 14 . februar 1977

om fuldstændig og midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles
toldtarif for kartofler, henhørende under position 07.01 A II a) og III b)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28 ,
under henvisning til udkast til forordning fra Kommis
sionen , og
ud fra følgende betragtning :

Der er fare for, at den nuværende utilstrækkelige forsy
ning med kartofler i Fællesskabet vil få leveringsom
kostningerne til at stige , og den suspension af de auto
nome satser i den fælles toldtarif, som for øjeblikket
gælder i medfør af forordning (EØF) nr. 2894/76 ('),
der udløber den 28 . februar 1977, bør derfor fortsat

gælde fra den 1 . til den 31 . marts 1977 for kartofler
henhørende under position 07.01 A II a) og fra den 1 .
marts til den 15. april 1977 for kartofler henhørende
under position 07.01 A III b) —

De autonome satser suspenderes i den fælles toldtarif
fuldstændig for nedennævnte varer og for de angivne
tidspunkter :
Position
i den fælles

Varebeskrivelse

Tidsrum

toldtarif

07.01 A II a)

Nye kartofler

07.01 A III b)

Andre varer, i andre til
fælde

1 . til
31 . marts 1977
1 . marts til

15 . april 1977
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand

(') EFT nr. L 332 at 1. 12. 1976, s . I
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 338/77
af 14. februar 1977

om ændring af forordning (EØF) nr. 315/68 om fastsættelse af kvalitetsnormer
for blomsterløg og -knolde
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger :

I artikel 2, stk. 1 , første led, i Rådets forordning (EØF)
nr. 315/68 af 12. marts 1968 om fastsættelse af kvali

tetsnormer for blomsterløg og - knolde (2), senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2971 /76 (3), fastsættes, at
de i artikel 1 nævnte produkter ikke inden for Fælles
skabet hverken af de handlende eller direkte af produ
centerne må udstilles med henblik på salg, udbydes til
salg, sælges eller leveres til forbrugeren med henblik
på eget forbrug, når nævnte produkter ikke opfylder
kvalitetsnormerne ;

emballering af produkter bestemt for forbrugerne kan
foretages i producentleddet eller i engros-leddet ;

for at sikre en enklere og mere effektiv kontrol skal
disse emballerede produkter overholde kvalitetsnor
merne ;

lea (Spring Beauty) ; for at kvalitetsnormerne i højere
grad kan virke efter hensigten , bør der ligeledes for
disse produkter fastsættes bestemmelser om størrelses
klassificering —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 2, stk . 1 , i forordning (EØF) nr. 315/68 affattes
således :

»1 .

De i artikel 1 omhandlede varer må, såfremt

de ikke er i overensstemmelse med kvalitetsnor
merne ,

— inden for Fællesskabet :

a) ikke på noget afsætningsstadium tilbagehol
des eller transporteres med henblik på salg i
emballager bestemt til forbrugeren ,
b) ikke udstilles med henblik på salg, udbydes
til salg, sælges eller leveres til forbrugeren,
hverken af de handlende eller direkte af pro
ducenterne ;

— ikke udføres til tredjelandende.«
Artikel 2

I den i afsnit III i bilaget til forordning (EØF) nr. 315/

forordning (EØF) nr. 315/68 indeholder desuden i bila
get bestemmelser om størrelsesklassificering ; disse
bestemmelser finder ikke anvendelse på produkter af
slægterne Allium , Anemone med undtagelse af arten
coronaria, Chionodoxa, Endymion , Fritillaria, Puschki
nia, Tigridia, Triteleia og arten Scilla sibirica, cultiva
rer og hybrider deraf, med undtagelse af cv. atrocaeru

68 anførte tabel indsættes i alfabetisk orden de i bila

get til denne forordning anførte produkter samt de
bestemmelser, der gælder for hvert af disse.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand

(') EFT nr. L 55 af 2 . 3 . 1968 , s . 1 .
(-') EFT nr. L 71 af 21 . 3 . 1968 , s . I.

h) EFT nr. L . VW af 8 . 12. 1976, s. 17.
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BILAG

Produkt

Sorterings

Mindste

Botanisk betegnelse

metode

størrelse

Allium aflatunense, christophii og karata

A, B, C

9,0 cm

Størrelsesklasse

9-10,

10-12,

12-14,

14

opad

viense

Allium giganteum

A, B, C

18,0 cm

18-20, 20-24, 24 opad

Allium oreophilum
Anemone blanda, cultivarer og hybrider

A, B, C

3,5 cm

3,5-4, 4-5, 5-6, 6 opad

A, B, C

4,0 cm

4-5, 5-7, 7 opad

A, B, C

4,0 cm

4-5, 5-6, 6-7, 7 opad

A, B, C

4,0 cm

4-5, 5-7, 7 opad

Endymion hispanicus, cultivarer og hybri
der deraf (Syn . Scilla campanulata)

A, B, C

7,0 cm

7-8 , 8-9, 9-10 , 10-12, 12

Fritillaria imperialis, cultivarer og hybri

A, B, C

20,0 cm

Puschkinia scilloides libanotica

A, B, C

4,0 cm

4-5, 5-7, 7 opad

Scilla sibrica, cultivarer og hybrider deraf
med undtagelse af cv. atrocaerulea

A, B, C

6,0 cm

6-7, 7-8 , 8-10 , 10 opad

Tigridia pavonia, cultivarer og hybrider
deraf Syn . Ferraria

A, B, C

5,0 cm

Triteleia laxa og Koningin Fabiola (Syn .
Brodiaea)

A, B, C

deraf

Anemone St. Bavo, cultivarer og hybrider
deraf

Chionodoxa gigantea, luciliae og sarden
sis

opad
20-22, 22-26, 26 opad

der deraf

5-6,

6-7,

7-8 ,

opad
4,0 cm

4-5, 5-7, 7 opad

8-10,

10
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 339/77
af 14 . februar 1977

om særlige foranstaltninger inden for tobaksektoren for tobak af sorten Bene
ventano

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

ling, nar der konstateres fare for uligevægt på marke

FÆLLESSKABER HAR —

det ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/
70 af 21 . april 1970 om oprettelse af en fælles mar
kedsordning for råtobak ('), senest ændret ved tiltrædel
sesakten (2), særlig artikel 13, stk . 3 og 8 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet (3),
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (4), og

ud fra følgende betragtninger :
Af den i artikel 13, stk . 1 , i forordning (EØF) nr. 727/
70 omhandlede beretning fra Kommissionen fremgår
det, at der for sorten Beneventano er sket en betydelig
stigning i de af interventionsorganerne overtagne
mængder ; disse mængder overstiger klart de mæng
der og den procentsats for produktionen , som er fast
sat i forordning (EØF) nr. 1469/70 (5), og denne over
skridelse medfører, at den i artikel 13 i forordning
(EØF) nr. 727/70 fastsatte fremgangsmåde må anven

støtten bør fastsættes på et niveau, som dels kompense
rer indtægtstabet, dels bidrager til at opretholde tobak
forarbejdningsvirksomheden ved at tilskynde produ
centerne til at omstillle deres arealer til sorter, der er

mere efterspurgte på markedet ;
producenterne af den pågældende sort er enten tilknyt
tet sammenslutninger eller dyrker ifølge kontrakt for
forarbejderne ; med henblik på bl.a . at lette gennemfø
relsen af omstillingsprogrammerne samt den admini
strative kontrol bør medlemsstaterne have mulighed
for at anvende denne forordning direkte på disse sam
menslutninger eller forarbejdere ;

da en del af støtten skal kompensere indtægtstabet,
bør det kræves, at de pågældende støttemodtagere ud
betaler denne del direkte til producenterne i forhold
til de arealer, de omstiller —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

des ;

trods den meget forsigtige prispolitik, der er blevet
ført, og som er kendetegnet ved en blokering af mål
priserne i tre år tillige med en betydelig forhøjelse af
præmien , er afsætningssituationen blevet forværret ;
det er derfor nødvendigt at bringe de fastsatte speci
fikke foranstaltninger i anvendelse, dvs . at nedsætte
interventionspriseme og begrænse interventionsopkø
bene for en del af samtlige kvaliteter af denne sort ;
for at oprette ligevægt på markedet er det nødvendigt
at anvende disse foranstaltninger på høsten i flere på
hinanden følgende år ;
foranstaltningerne vil medføre en betydelig nedgang i
de pågældende producenters indtægter og et fald i be
skæftigelsesniveauet ; det er nødvendigt at afhjælpe
disse vanskeligheder gennem en støtteydelse ;
for at undgå, at omstillingen af de pågældende arealer
medfører afsætningsvanskeligheder for erstatningssor
terne, bør der forudses mulighed for at ophæve foran
staltningerne med henblik på tilskyndelse til omstil
(') EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s . i .
(-) EFT nr. L 73 af 27 . 3 . 1972, s . 14 .

Der vedtages et program vedrørende foranstaltninger
for tobak af sorten Beneventano for høsten 1977, 1978
og 1979 .
Artikel 2

Interventionsprisen for tobak af sorten Beneventano
nedsættes fra 90 % til 80 % af den tilsvarende mål

pris .
Artikel 3

De mængder af samtlige kvaliteter af tobak af sorten
Beneventano fra høsten 1977, 1978 og 1979, for
hvilke der kan foretages interventionsopkøb, kan kun
udgøre henholdsvis 75 % , 60 % og 35 % af de tilsva
rende mængder, som interventionsorganet overtog for
høsten 1975 .

Artikel 4

(3) Udtalelse afgivet den II . 2. 1977 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).
("') Udtalelse afgivet den 26. 1 . 1977 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).

1 . Efter anmodning fra producenterne eller produ
centsammenslutninger kan der ydes en særlig hektar
støtte til de producenter, der gennemfører en omstil

(5 ) EFT nr. L 164 af 27 . 7 . . 1970 , s. 35 .

ling til andre sorter af hele eller en del af det areal,
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som var tilplantet med tobak af sorten Beneventano i
det foregående år og kontrolleret af interventionsorga
net, og som forpligter sig til ikke at genplante denne
sort i en periode på frem år.
2.
I tilfælde af, at omstillingsforanstaltningerne
medfører eller risikerer at medføre afsætningsvanske
ligheder for en eller flere af erstatningssorterne, kan
det i henhold til den i artikel 17 i forordning (EØF)
nr. 727/70 fastsatte procedure besluttes ikke at yde

Nr. L 48 / 5

ger for de pågældende producenters levestandard samt
dække en del af de første udgifter, som omstillingen
medfører.

3 . Såfremt den i artikel 5 omhandlede mulighed
anvendes, kommer 65 % af støtten , beregnet i forhold
til de omstillede arealer, producenterne direkte til
gode som kompensation i henhold til stk. 2.
Artikel 7

den i stk . 1 omhandlede støtte til de arealer, som er

omlagt fra sorten Beneventano til de pågældende sor
ter for den følgende høst.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning
vedtages i henhold til den i artikel 17 i forordning
(EØF) nr. 727/70 fastsatte fremgangsmåde.

Artikel 5
Artikel 8

Medlemsstaterne kan anvende denne forordning di
rekte på de producentsammenslutninger, der virker
som producenter og forarbejdningsvirksomheder, såvel
som på forarbejdningsvirksomheder, der lader frem
stille tobak ifølge kontrakt, og som sikrer producen
terne indtægten ved omstillingerne .

Den i artikel 4 omhandlede særlige støtte anses, for så
vidt angår finansieringen af den fælles landbrugspoli
tik, som en del af de interventioner, der skal regulere
landbrugsmarkederne.
Artikel 9

Artikel 6
1.

Størrelsen af den i artikel 4 omhandlede støtte

fastsættes fra høsten 1977 til 500 RE pr. ha, der omstil

Rådet træffer beslutning med kvalificeret flertal på for
slag fra Kommissionen og tilpasser i givet fald støtte
beløbet for høsten 1978 og 1979 .

les .

2.
Denne støtte skal afbøde virkningerne af anven
delsen af de i artikel 2 og 3 omhandlede foranstaltnin

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft den 1 . marts 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 340/77
af 14 . februar 1977

om ændring af forordning (EØF) nr. 2511 /69 om særlige foranstaltninger til for
bedring af produktion og afsætning af citrusfrugter produceret i Fællesskabet
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 ,

uden for landbruget, og derigennem give visse landbru
gere med lave indkomster adgang til tilskud, bør betin
gelserne for ydelse af det supplerende tilskud smidig
gøres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

I Rådets forordning (EØF) nr. 251 1 /69 af 9 . december
1969 om særlige foranstaltninger til forbedring af pro
duktion og afsætning af citrusfrugter til forbedring af
produktion og afsætning af citrusfrugter produceret i
Fællesskabet (2), senest ændret ved forordning ( EØF)
nr. 793/76 (3), fastsættes et supplerende tilskud til
mindre landbrugere til udligning af en del af ind
komsttabet ved omstilling af deres plantager ;
erfaringer har vist, at betingelserne for ydelse af det
supplerende tilskud væsentligt begrænser antallet af
modtagerne af dette tilskud ;
for bedre at tage hensyn til den særlige situation , som
bedrifterne i visse regioner af Fællesskabet befinder
sig i, samt til udviklingen i landbrugernes indkomst i
forhold til den indkomst, der opnås af arbejdstagere

Artikel 1

Artikel 4, stk . 1 , første afsnit, i forordning ( EØF) nr.
2511 / 69 affattes således :

» Det i artikel 1 , stk . 2, nævnte tilskud udbetales til

de appelsin - og mandarinproducenter, der har
landbrug som hovederhverv, på betingelse af at :
— den indkomst, som de har på deres bedrift,
ikke overstiger indkomsten ved dyrkning af 4
hektarer med appelsintræer og mandarintræer,
— mindst 40 % af det med appelsintræer og man
darintræer dyrkede areal omstilles på en gang,
— omstillingen omfatter et areal på mindst 20 ar.«
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14 . februar 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Form il tid

(') Udtalelse afgivet den I 1 . 2. 1977 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).
(2 ) EFT nr. L 318 af IS . 12 . 1969 , s . 1 .
3 ) EFT nr. L 93 af 8 . 4 . 1976, s . 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 341 /77
af 18 . februar 1977

om fastsættelse af importafgifterne 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,

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 —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3138 /76 (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.
1 882/76 (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. 1882/76, på de tilbudspriser og de

Denne forordning træder i kraft den 19 . februar 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
ru Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Nüstfomni ml

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975 , s . 1 .
(-) EFT nr. L .VS4 af 24 . 12 . 1976, s . I.
3 ) EFT nr. L 206 af 31 . 7 . 1976, s . 62 .
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til Kommissionens forordning af 18 . februar 1977 om fastsættelse af importafgifterne for
korn , mel , grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(RE/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B

og rug
Hård hvede

10.03

Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til ud

10.02

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)
1 1.02 A Ib)

Boghvede
Hirse

Sorghum
Andre varer

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

Afgifterne

80,22

1 24,1 8 (') (5 )

60,96 ("i

38,78
35,96

49,68 (2) (3 )
0

56,44 (4)
57,96 (4)
o
(*)
123,91
96,93

203,08
132,81

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .

-') 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. 706 /76 .

') For majs med oprindelelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet med 1,50 regningsenheder pr. ton .

4 ) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

5) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddebart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .
') 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. 342/77
af 18 . februar 1977

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.

den tillægges importafgifterne, ændres i overensstem
melse med tabellerne i bilaget til denne forord
ning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

2727/ 75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3 1 38/76 (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. 1883/
76 (3), og alle de senere forordninger, der ændrer
denne ;

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning ( EØF) nr. 272717S 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 priser, herunder cifpriserne ved terminskøb, bør de præmier, der for ti

Denne forordning træder i kraft den 19 . februar 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
På Kommissionens regne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(') EFT nr. L IH I at 1 . II . 1975, s . I.
(-) EFT nr. L 354 af 24 . 12 . 1976, s . I.
(') EFT nr. L 206 af 31 . 7 . 1976, s . 64 .

Nr. L 48/ 10

De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 . 2 . 77

BILAG

til Kommissionens forordning af 18 . februar 1977 om fastsættelse af de præmier, der tillæg
ges importafgifterne for korn , mel og malt
A. Korn og mel
(RE /
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

2

.?

4

S

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

3,51

10.02

0

0

0

5,13

10.03

Rug
Byg

0

1,14

1,14

1,14

10.04

Havre

0

0

0

5,70

10.05 B

0

2,66

2,66

3,42

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

0

10.07 C

Sorghum

0

0,38

0,38

2,09

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
(RU / nm)
Position
i den fælles
toldtarif

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

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

2

,?

4

5

6

term .

4 . term .

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

let

0

2,03

2,03

2,03

2,03

formalet

0

1,52

1,52

1,52

1,52

Brændt malt

0

1,77

1,77

1,77

1,77

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 343/77
af 18 . februar 1977

om ændring af de elementer, som tjener til beregning af differencebeløbene for
raps- og rybsfrø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1707/73 (2) ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige foran
staltninger for raps- og rybsfrø (3), senest ændret ved
forordning ( EØF) nr. 3477/73 (4), særlig artikel 3, og

for sa vidt angår det engelske og det irske pund afvi
ger den i artikel 2, stk . 1 , i forordning (EØF) nr. 1569/
72 omhandlede forskel i perioden fra den 9 . til og
med den 15 . februar 1977 i forhold til den repræsenta
tive kurs, der er gældende fra den 21 . februar 1977,
mere end ét point i forhold til den procentsats, der er
lagt til grund ved den foregående fastsættelse ; der bør
tages hensyn hertil ved fastsættelse af de elementer,
der tjener til beregning af udligningsbeløbene for raps
og rybsfrø —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

Ved Kommissionens forordning ( EØF) nr. 2300/73 af
23 . august 1973 (5 ), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 632/75 (6), er der fastsat gennemførelsesbe
stemmelser for forordning (EØF) nr. 1569/72 ; de ele
menter, der danner grundlag for beregningen af diffe
rencebeløbene, er fastsat i forordning (EØF) nr. 1580/
76 (7), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 247/

Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1580/76
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . februar 1977 .

77

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
Pil Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

') EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/ 66 .
2 ) EFT nr. L 175 af 29 . 6 . 1973 , s . 5 .

3)
■♦)
5)
")
7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

167 af 25 . 7. 1972, s. 9 .
357 af 28 . 12. 1973, s. 6.
236 af 24. 8 . 1973 , s. 28 .
66 af 13 . 3 . 1975, s . 1 1 .
172 af 1.7. 1976, s . 61 .

s EFT nr. L 34 af 5 . 2 . 1977 , s . 5 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18. februar 1977 om ændring af de elementer, som tjener til
beregning af differencebeløbene for raps- og rybsfrø

element
Korrigerende element Korrigerende
for støtten

i indikativprisen

1 . Raps- og rybsfrø, som i Tyskland er
forarbejdet til oliefremstilling eller
udført, og som er høstet i :

eller restitutionen

(den koefficient,
som skal anvendes)

(den koefficient,
som skal anvendes)

+ 0,0930

— 0,0930

Differenceelemcntet (den koefficient Mm

skal anvendes pi indikativprisen) (*)

+

—

— Tyskland

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig
— Danmark
— Irland

—

— Det forenede Kongerige
— Italien

2. Raps- og rybsfrø, som i BLØU eller
Nederlandene er forarbejdet til olie
fremstilling eller udført, og som er

+ 0,0140

— 0,0140

+

0,0803
0,2201
0,0930
0,1893
0,3341
0,2529

—

høstet i :

— Tyskland

0,0873

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig

0,1520
0,0140
0,1186
0,2760
0,1877

— Danmark
— Irland

— Det forenede Kongerige
— Italien

3. Raps- og rybsfrø, som i Danmark er
forarbejdet til oliefremstilling eller
udført, og som er høstet i :

nihil

nihil

— Tyskland

+

0,1027
0,0142

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig

0,1400

— Danmark
— Irland

0,1061
0,2627
0,1762

— Det forenede Kongerige
— Italien

4. Raps- og rybsfrø, som i Frankrig er
forarbejdet til oliefremstilling eller
udført, og som er høstet i :
— Tyskland

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig
— Danmark
— Irland

— Det forenede Kongerige
— Italien

—

— 0,1627

+ 0,1627

+

0,2821
0,1792
0,1627
0,0394

0,1462
0,0421

19 . 2. 77
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element
Korrigerende element Korrigerende
for støtten

i indikativprisen

5. Raps- og rybsfrø som i Det forenede
Kongerige er forarbejdet til oliefrem
stilling eller udført, og som er høstet

eller restitutionen

(den koefficient,
som skal anvendes)

(den koefficient,
som skal anvendes)

— 0,3619

+ 0,3619

Nr. L 48/ 13

Differenceelementet (den koefficient, tom

skal anvendes på indikativprisen) (*)

+

—

i :

0,5017
0,3812
0,1713
0,3619
0,2174

— Tyskland

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig
— Danmark
— Irland

— Det forenede Kongerige

0,1219

— Italien

6. Raps- og rybsfrø som i Irland er for
arbejdet til oliefremstilling eller ud

—

— 0,1187

+ 0,1187

+

ført, og som er høstet i :
0,2336
0,1346

— Tyskland

— BLØU eller Nederlandene

0,0379

— Frankrig

0,1187

— Danmark
— Irland

0,1786
0,0784

— Det forenede Kongerige
— Italien

7. Raps- og rybsfrø, som i Italien er
forarbejdet til oliefremstilling eller
udført, og som er høstet i :
— Tyskland
— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig
— Danmark
— Irland

— 0,2139

+ 0,2139

+

—

0,3386
0,2311
0,0439
0,2139
0,0851

— Det forenede Kongerige
— Italien
(') For såsæd, hastet i Det forenede Kongerige og Danmark, nedsættes indikativprisen med »tiltrædelses«-udligningbeløbet.

0,1086
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 344/77
af 18 . februar 1977

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps - og rybsfrø
med henblik pa at gøre det muligt, at ordningen fun
gerer normalt, bør ved beregningen af verdensmarkeds

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om den fælles markedsord
ning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
( EØF) nr. 1 707/73 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1569/72 af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige foran
staltninger for raps- og rybsfrø (3), senest ændret ved
forordning ( EØF) nr. 3477/73 (4 ),

under henvisning til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2300/73 af 23 . august 1973 om gennemførel
sesbestemmelser

vedrørende

differencebeløbene

for

raps- og rybsfrø og om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 1 464/73 (5), senest ændret ved forordning ( EØF) nr.
632/75 ( b) særlig artikel 9, stk . 4,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og
ud fra følgende betragtninger :

prisen

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en maksimal udsvingsmargen for a vista
kursen på 2,25 % lægges en omregningssats, base
ret på deres effektive parikurs, til grund ;
— for så vidt angår de andre valutaer, lægges til grund
en omregningssats, som er baseret på det aritmeti
ske gennemsnit af de a vista-valutakurser for disse
valutaer, som er konstateret i en bestemt periode,
over for de fællesskabsvalutaer, der er nævnt i det

foregående afsnit ;
det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser, at
verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø skal fastsæt
tes i overensstemmelse med den tabel, som er bilag til
denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EØF) nr.
2300 / 73 skal Kommissionen fastsætte verdensmarkeds

prisen for raps- og rybsfrø ;
verdensmarkedsprisen fastsættes i overensstemmelse
med de regler og kriterier, der er angivet i Kommissio
nens forordning ( EØF) nr. 1713/76 af 15 . juli 1976 om
fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø ( 7), se
nest ændret ved forordning ( EØF) nr. 326/77 (8) ;

Den verdensmarkedspris, som er nævnt i artikel 9 , stk.
4, i forordning (EØF) nr. 2300/73 , fastsættes i den ta
bel, som er bilag til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . februar 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
Pti Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(')
(-)
(J )
O
(s)
(b)
( 7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66 .
L 175 af 29 . 6 . 1973 , s . 5 .
L 167 af 25 . 7 . 1972, s . 9 .
L 357 af 28 . 12 . 1973 , s. 6 .
L 236 af 24 . 8 . 1973, s. 28 .
L 66 af 13 . 3 . 1975 , s . I 1 .
L 192 af 16 . 7 . 1976, s . 17 .

s EFT nr. L 45 af 17. 2 . 1977, s . 21 .
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Verdensmarkedsprisen , som anvendes fra den 21 . februar 1977 for raps- og rybsfrø
(ex 12.01 i FTT)

RE/100 k » (')

Verdensmarkedspris
Verdensmarkedspris i tilfælde af forudfastsættelse af støtten :

23,739

— for februar måned 1977

23,739

— for marts måned 1977

23,739
23,302
23,302
23,454
23,454

—
—
—
—

for
for
for
for

april måned 1977
maj måned 1977
juni måned 1977
juli måned 1977

(') Den omregningssats i regningsenheder i notional valuta , som er nævnt i artikel 9 , stk . 5 , litra a ), i forordning ( EØF) nr. 2300 /73 , er
som følger
3,15665 DM

1

RE

=

1

RE

=

3,55507 fl.

1

RE

=

48,6572 bfr./ lfr.

1

RE

=

6,54982 ffr .

7,89407 dkr .
0,775723 i' UK
1 RE =
0,775723 £ Irl.
1 RE = 1 168,98 lire
1

RE

=

1

RE

=
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 345 /77
af 18 . februar 1977

om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af mel af blød hvede
som støtte bestemt til De forenede Nationers hjælpeorganisation for palæstinen
siske flygtninge, herefter benævnt UNRWA
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

force majeure ikke er muligt at gennemføre den pågæl

FÆLLESSKABER HAR —

dende transaktion inden for de fastsatte frister ;

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

der bør fastsættes en sikkerhedsstillelse, der skal sikre

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UNRWA ;

overholdelsen af de forpligtelser, som følger af deltagel
sen i licitationen med henblik på levering til

2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3138 /76 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2750 /75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af krite

rier for tilvejebringelse af korn til fødevarehjælp (3),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :

det italienske interventionsorgan gives fuldmagt med
henblik på den pågældende licitation ;
det er af vigtighed, at Kommissionen hurtigt underret
tes om de tilbud, der er indgivet med henblik på licita
tionen , samt om dem , som er taget i betragtning af in
terventionsorganet ;

hjælpeprogram for 1976/ 1977 ;

Det monetære udvalg vil blive rådspurgt, og i betragt
ning af sagens hastende karakter er der grund til at
vedtage de påtænkte foranstaltninger under de i arti
kel 3, stk . 2, i Rådets forordning nr. 129 om regnings
enhedens værdi og de vekselkurser, der skal anvendes
inden for den fælles landbrugspolitiks rammer (4), se
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/73 (5), sær
lig artikel 3 , opstillede betingelser ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2750/75, artikel 3, stk . 3, kan produkterne købes over
alt på Fællesskabets marked ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi

Den 8 . februar 1977 har Rådet for De europæiske Fæl
lesskaber udtrykt sin hensigt til, inden for rammerne
af en fællesskabsaktion , at yde det, der svarer til
13 300 tons blød hvede, nemlig 10 000 tons mel af
blød hvede til UNRWA i henhold til dets fødevare

den påtænkte licitation bør gælde levering af produk
terne Ashdod og Lattakia, dvs. i det øjeblik, da varen
faktisk befinder sig på kajen eller på lægter, såfremt
dette transportmiddel benyttes ;
bud kan indgives af bydende, der er etableret i Fælles
skabets forskellige medlemsstater, og angå produkter,
der skal tilvejebringes i disse medlemsstater ; i betragt
ning af de monetære forhold i disse medlemsstater og
for at sikre den bedst mulige sammenlignelighed mel
lem de forskellige bud, bør den virkning tages i be
tragtning, som de monetære forhold i den medlems
stat, hvor toldformaliteterne ved udførsel opfyldes, har
på hvert bud ;

licitationstilslaget bør gives den bydende, som har gi

teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

Inden for rammerne af en fællesskabsaktion med

henblik på levering til UNRWA som fødevarehjælp
udbydes 10 000 tons mel af blød hvede i licitation .

2. Licitationen gennemføres i Italien i 2 partier.
Produkterne stilles til rådighed på Fællesskabets mar
ked . Afskibningen sker fra en af Fællesskabets havne .

vet det bedste bud ;

det synes nødvendigt at præcisere, hvem der skal bære
de eventuelle omkostninger, såfremt det på grund af
(') EFT nr. L 281 af 1 . II . 1975. s . I.
(-') EFT nr. L 354 af 24. 12 . 1976, s . 1 .
(3 EFT nr. L 281 af I. II . 1975, s . 89 .

3.
Den i stk . 1 nævnte licitation gælder levering af
produkterne Ashdod, 7 000 tons, og Lattakia 3 000
tons, dvs. når varen faktisk befinder sig på kajen eller
på lægter, såfremt dette transportmiddel benyttes .
(■*) EFT nr. 106 af 30 . 10 . 1962, s. 2553/62.
( 5 ) EFT nr. L 263 af 19 . 9 . 1973, s . 1 .
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4.
De i stk. 1 nævnte produkter skal leveres af kon
traktmodtageren i nye jutesække (minimumsvægt 600
gr) å 50 kg netto.

Sækkene skal på emballagen bære følgende påtrykte
angivelse :
»Wheat flour — Gift of the European Economic Com
munity to UNRWA — For Palestine refugees«.
For at muliggøre en genopfyldning i sække skal til
slagsmodtageren levere 2 % tomme sække, nye og af
samme kvalitet som dem , hvori varen leveres, men

Nr. L 48 / 17

den følgende uge, og som umiddelbart går forud
for sidste frist for indgivelse af bud .
Artikel 4

Licitationstilslaget gives den bydende, som under hen
syntagen til den i artikel 3, stk. 3, nævnte regulering
har givet det gunstigste bud .

Såfremt licitationsbudene ikke synes at svare til de pri
ser og de omkostninger, som er normale på markedet,
kan interventionsorganet annullere licitationen .

med den trykte tekst efterfulgt af et stort »R«.
Artikel 5
Artikel 2
1.

Den i artikel 1 nævnte licitation finder sted den

1 . Den bydende stiller en sikkerhed på 10 regnings
enheder pr. ton af produktet.

4 . marts 1977 .

Sikkerheden frigives :
2.

Den sidste frist for afgivelse af bud fastsættes til

den 4. marts 1977 kl . 12.00 .

3 . Offentliggørelse af licitationen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende sker senest ni dage før den sid
ste frist for afgivelse af bud .
Artikel 3

1.

Budene skal afgives i den medlemsstats valuta,

hvor licitationen er åben .

2.
Budene skal navnlig indeholde angivelse af den
medlemsstat, hvor den bydende, såfremt han bliver
kontraktmodtager, beslutter at opfylde toldformalite
terne ved udførsel af de pågældende produkter.
3 . Af hensyn til budenes sammenlignelighed korri
geres hvert bud i givet fald med det monetære udlig
ningsbeløb eller tiltrædelsesudligningsbeløbet, der var
gældende den dag, der var sidste frist for indgivelse af
bud, ved udførsel fra den medlemsstat, der er angivet i
budet i henhold til stk . 2 .

Korrektionen foretages ved :

— for alle bydende, hvis bud ikke er kommet i be
tragtning eller ikke antages,
— for kontraktmodtageren , såfremt de pågældende
forretninger er blevet gennemført inden for den
fastsatte frist, og efter fremlæggelse af eksemplar
nr. 1 af eksportlicensen behørigt afskrevet og påteg
net af de kompetente myndigheder i den medlems
stat, der er angivet i budet i henhold til artikel 3,
stk . 2,

— for kontraktmodtageren for så vidt angår de mæng
der, for hvilke forretningerne på grund af force
majeure ikke er gennemført .
2.

Sikkerheden i henhold til stk . 1 kan stilles kon

tant eller i form af en kaution fra et kreditinstitut, der

opfylder de kriterier, der gælder i den pågældende
medlemsstat .

Artikel 6

1.

Det mel af blød hvede, der er nævnt i artikel 1 ,

og som er bestemt til levering til UNRWA, skal svare
til de nedenfor nævnte karakteristika :

— fugtighed : højst 14% ,
— proteinindhold : mindst 10,5% (N x 6,25 i for

— at forhøje de bud, der angiver en medlemsstat med
nedskrevet valuta, eller en ny medlemsstat,
— at nedsætte de bud, der angiver en medlemsstat
med opskrevet valuta .

hold til tørstoffet),
— askeindhold : højst 0,62 % i forhold til tørstoffet.

Det monetære udligningsbeløb omregnes i givet fald

Såfremt melet ikke svarer til de nævnte karakteristika ,

til den medlemsstats valuta, hvor licitationen åbnes :

acceptres det ikke .

— ved — såfremt de pågældende valutaer indbyrdes
holdes inden for et øjeblikkeligt udsving på højst
2,25 % — at anvende den omregningskurs, der føl
ger af deres centralkurs,
— ved — i andre tilfælde — at anvende det gennem
snit af a vista-valutakurserne mellem de pågæl

2.
Budene vedrørende det mel af blød hvede, der er
nævnt i artikel 1 , bestemt til levering til UNRWA,

dende valutaer, som er konstateret i den medlems
stat, hvor licitationen åbnes, i det tidsrum , der

strækker sig fra onsdag i en given uge til tirsdag i

skal gives, så de svarer til de nedennævnte karakteri
stika :

— fugtighed : højst 14% ,
— proteinindhold : mindst 10,5 % (N x 6,25 i for
hold til tørstoffet),
— askeindhold : højst 0,62 % i forhold til tørstoffet.
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Artikel 7

1.
Det italienske interventionsorgan overdrages gen
nemførelsen af alle foranstaltninger i forbindelse med
den licitation , der er genstand for denne forordning.
2.
Det meddeler omgående Kommissionen nav
nene på de firmaer, der har afgivet bud, med angivelse
af buddet for hvert af disse såvel som kontraktmodtage
rens navn * og firmanavn .
3.
Når toldformaliteterne ved udførsel af det tilveje
bragte produkt opfyldes i en anden medlemsstat end
den , hvor licitationen er åben , overdrages forretnin
gerne i forbindelse med licitationen , herunder betalin
gen til kontraktmodtageren , til denne medlemsstats
interventionsorgan .

Når interventionsorganet har udpeget tilslagsmodtage
ren , giver det i ovennævnte tilfælde straks interven
tionsorganet i den pågældende medlemsstat medde
lelse herom og giver det alle de oplysninger, som det
måtte have brug for.

Det tilslåede bud betales af kontraktmodtageren i den
medlemsstats valuta, hvor forretningerne i forbindelse
med licitationen gennemføres, efter a* beløbet er ble
vet omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 3,
andet afsnit, nævnte valutakurser.
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4.
Interventionsorganet skal anmode kontraktmod
tageren om følgende oplysninger :
a) efter hver forsendelse, en fortegnelse over de la
stede mængder, produkternes kvalitet og emballe
ring*
b) skibenes afsejlingsdato samt den dato, som er fast
sat for produkternes ankomst til bestemmelsesste
det,

c) enhver begivenhed, som måtte indtræffe under
transporten af produkterne.
Interventionsorganet fremsender ved modtagelsen de
nævnte oplysninger til Kommissionen .

5. Såfremt det interventionsorgan, der skal udføre
forretningerne i forbindelse med licitationen, ikke er
det interventionsorgan , der har udpeget kontraktmod
tageren, skal det hurtigst muligt meddele denne sidste
de nødvendige oplysninger med henblik på frigørelse
af sikkerhedsstillelsen .

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 346/77
af 18 . februar 1977

om salg til forud fastsatte fikserede priser af visse former for udbenet oksekød,
som interventionsorganerne ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr. 805/
68 af 27 . juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning ( EØF) nr.
568 /76 (2), særlig artikel 7, stk . 3, og

Artikel 1

1.
I perioden fra den 21 . februar til den 4. marts
1977 sælger det danske, irske og tyske interventionsor
gan hver indtil 1 500 tons kød, der er udbenet i over
ensstemmelse med bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2630/75.
2.

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning ( EØF) nr. 79/75 af
14. januar 1975 (3 ), senest ændret ved forordning
( EØF) nr. 31 09/76 (4 ), er der åbnet en månedlig licita
tion over udbenet oksekød, som interventionsorga
nerne ligger inde med ; der er kun givet tilslag for en
del af de mængder kød , som er udbudt i licitation ;
visse lagre af kød, der er udbenet i overensstemmelse
med bestemmelserne i Kommissionens forordning
( EØF) nr. 2630/75 af 16. oktober 1975 om udbening
af oksekød, der er overtaget af interventionsorga
nerne (5), bør udbydes til salg ;

følgelig bør visse former for udbenet kød udbydes til
salg til forudfastsatte fikserede priser i overensstem
melse med artikel 2 til 5 i Kommissionens forordning
( EØF) nr. 216/69 af 4. februar 1969 om de nærmere
regler for afsætningen af det af interventionsorganerne
købte frosne oksekød (6), samtidig med at der fastsæt
tes visse undtagelsesbestemmelser, som viser sig nød
vendige, navnlig vedrørende betalingen af varerne ;
der kan opstå tilfælde af force majeure under udtagnin
gen fra lager ; det bør derfor være muligt for interven
tionsorganerne at træffe de nødvendige foranstaltnin
ger i sådanne tilfælde ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Oksekød —

')
-)
')
4)
5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr .

L
L
L
L
L

148 at 28 . 6 . 1968 , s . 24 .
67 af 15 . 3 . 1976, s . 28 .
10 af 15 . 1 . 1975, s . 9 .
351 af 21 . 12 . 1976, s . 23 .
268 af 17 . 10 . 1975, s . 16,

6 EFT nr. L 28 af 5 . 2 . 1969 , s. 10 .

Kødets kvalitet og pris er anført i bilag I.

3. Salgene foretages i overensstemmelse med be
stemmelserne i artikel 2 til 5 i forordning (EØF) nr.
216/69 samt bestemmelserne i denne forordning.

4. Oplysninger om mængder samt om de steder,
hvor de oplagrede varer befinder sig, kan indhentes på
de i bilag II anførte adresser.

A rtikel 2

Som undtagelse fra artikel 5, stk . 1 , i forordning (EØF)
nr. 216/69 foretages betalingen efterhånden som va
rerne forlader lageret i forhold til de mængder, der ud
tages, og senest dagen før hver udtagning.

Artikel 3

Som undtagelse fra artikel 4, stk. 5, i forordning ( EØF)
nr. 216/69 og såfremt de mængder, der er til rådighed
hos et interventionsorgan , er mindre end de mængder,
for hvilke der på dagen for denne forordnings ikraftræ
den er indgivet ansøgninger om opkøb, anses disse
ansøgninger som værende indgivet på samme tids
punkt .
Artikel 4

Når køberne på grund af force majeure ikke kan over
holde fristen for overtagelse, fastsætter interventionsor
ganet de foranstaltninger, det finder nødvendige som
følge af den påberåbte omstændighed .
Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 19 . februar 1977.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
Pet Kommissionens regne
Christopher TUGENDHAT

Medlem af Kommissionen

19 . 2 .
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ANNEXE / — ANHANG I — ALLEGATO / — BIJLAGE / — ANNEX I — BILAG /

Prix de vente exprimes en unites de compte par tonne — Verkaufspreise , ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di ven

dita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkoopprijzen , uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling pri
ces , expressed in units of account per tonne — Salgspriser udtrykt i RE/ton
1 . DANMARK (a)

Ungtyre

Tyre
[> rima

Stude

Kvier

Køer

1 . kvalitet

kvalitet

1 . kvalitet

1 . kvalitet

1 . kvalitet

Mørbrad
Fileter

4 765
2 615

4 452
2 465

4 400

Kød af bagfjerdinger (med
undtagelse af fileter og
mørbrad)
Udbenede forfjerdinger
Slag og bryst

2 200
1 900
1 500

2 200

2018

2. DEUTSCHLAND (a)
Filets
Roastbeef
Unterschalen

Kugeln
Hüften
Kniekehlfleisch
Hessen

Dünnungen

3 . IRELAND (a)

2 265

1 800

1 750

1 500

1 400

Jungbiillen

Ochsen

6 469

6 469

3 461

3 464

2
2
2
1
1
1

2 246

298
329
240
882
750
500

2 272
2 163
1 882
1 700
1 450

Cous

Steers I, 2 and Heifers 2

Fillets

4 000

Striploins

2 400

6 058
2 837
2 450
2 392
2 281
2419

Insides
Outsides

Knuckles

Rumps
Hindquarters (excluding fil
lets and striploins)

1 865

Cube rolls

2 425

2 862

Forequarters (excluding cube
rolls)

1 640

1
1
1
1

Plates and flanks
Brisket
Shins and shanks

( a ) Desosse apres le 17 octobre 1975.
(n)
(a)
(a )
(a)
(a)

Køer med
ka / ve tander
1 . kvalitet

Entbeint nach dem 17 . Oktober 1975 .
Disossate dopo ii 1 7 ottobre 1975 .
Uitgebeend na 17 oktober 1975 .
Bonet) after 17 October 1975.
Udbenet efter den 1 7 . oktober 1975 .

1 300

1 217
1 563

760
300
300
750
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A NNEXE II — A NHA NG II — A LLEGA TO II — BI ILA GE II — A NNEX II — BILA G II

Adresses des organismes d intervention — Anschriften der Interventionssteilen — Indiriz
zi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the
intervention agencies — Interventionsorganernes adresser

BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM),
Geschäftsbereich 3 ( Fleisch und Fleischerzeugnisse),
Postfach 180107, Adickesallee 40,
D 6000 Frankfurt am Main 18 ,

Tel . (06 11 ) 55 04 61 /55 05 41 , Telex : 04 1 1 727/04 1 1 156
DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne,
EF-Direktoratet,

Frederiksborggade 18,
1360 København K,

Tlf. (01 ) 15 41 30, Telex 15 137 Dk .
IRELAND :

Department of Agriculture and Fisheries, Agriculture House,
Kildare Street,
Dublin 2,

Tel . (01 ) 78 90 1 1 , ext. 23 56, Telex 4280 and 51 18 .
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Nr. L 48 /23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 347/77
af 18 . februar 1977

om berigtigelse af bilaget til forordning (EØF) nr. 142/77 om fastsættelse af en
tillægssats for fastlæggelsen af de mængder alkohol , der skal indleveres inden
for rammerne af de pligtige vinydelser for produktionsåret 1976/ 1977
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning ( EØF) nr. 816/
70 af 28 . april 1970 om supplerende regler for den fæl
les markedsordning for vin ('), senest ændret ved for
ordning ( EØF) nr. 2842/76 (2), særlig artikel 24a, stk.
6, og artikel 35, og

lægssats for fastlæggelsen af de mængder alkohol, der
skal indleveres inden for rammerne af de pligtige viny
delser for produktionsåret 1976/ 1977 (3), svarer ikke til
den, som Forvaltningskomiteen for Vin har afgivet ud
talelse om ; den tekst, der blev forelagt Forvaltningsko
miteen , indeholdt ikke fodnote (2) ; det er således nød
vendigt at foretage en berigtigelse —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtning :

Artikel 1

Teksten i bilaget til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 142/77 af 25. januar 1977 om fastsættelse af en til

Bilaget til forordning (EØF) nr. 142/77 affattes såle
des :

■ BILAG

Den faktisk anvendte tillægssats , som omhandles i artikel 1

Visse regioner i den franske del af vinavls
Udbytte og vinens farve

Regioner i
vinavlszone B

zone C, hvor sukring må foretages i
henhold til artikel 19, stk . 3 , i forordning
( EØF) nr. 816/ 70

6 %

6 %

6 %

2%

2%

2%

2 %

2%

2 %

— under 10 %

1,5 %

— 10 % eller derover

2 %

1,5%
1,5%

0 %

150 hl/ha eller derover (')
100

Andre regioner
i den franske del
af vinavlszone C

hl / ha

eller

derover

men under 150 hl / ha (')
Under 100 hl / ha
— hvid

— rød / rosé

(') Hvidvin , rødvin eller rosévin .«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fælles
skabers Tidende.

Den anvendes fra 26 . januar 1977.

(') EFT nr. L 99 af 5. 5. 1970, s. 1 .
(-') EFT nr. L 327 af 26. 11 . 1976, s. 2.

(3 ) EFT nr. L 22 af 26. 1 . 1977, s. 23 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF) Nr. 348/77
af 18 . februar 1977

om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for handsker (herunder vanter),

såvel syede som kun tilskårne, og beskyttelseshandsker til erhvervmæssig brug
(arbejdshandsker), under underposition 42.03 B I , som har oprindelse i Honkong
og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning ( EØF) nr.
3021 / 76

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3021 /76 af 13 . december 1976 om åbning af toldpræfe
rencer for visse tekstilprodukter med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 4, stk . 2 . og
ud fra følgende betragtninger :

I medfør af artikel 1 , stk. 3 og 4, i den nævnte forord
ning sker der for hver varegruppe suspension af told
indtil et Fællesskabsloft, udtrykt i regningsenheder,
der — undtaget hvad angår visse varer, for hvilke lof
tet er fastsat i bilag A til den nævnte forordning —
udregnes som summen af dels cif-værdien af indførse

for handsker (herunder vanter), såvel syede som kun
tilskårne, og beskyttelseshandsker til erhvervmæssig
brug (arbejdshandsker), under underposition 42.03 B I ,
er loftet, beregnet på ovennævnte grundlag, fastsat til
1 5 790 000 regningsenheder ; herefter udgør maksi
mumsbeløbet 3 158 000 regningsenheder ; den 14. fe
bruar 1977, har indførslerne til Fællesskabet af hand

sker (herunder vanter), såvel syede som kun tilskårne,
og beskyttelseshandsker til erhvervmæssig brug (arbejd
shandsker), under underposition 42.03 B I, med oprin
delse i Hongkong, som nyder begunstigelser ifølge
toldpræferencer, ved afskrivning nået det omtalte mak
simumsbeløb ; i betragtning af formålet med den
nævnte forordning ( EØF) nr. 3021 /76 efter hvilken et
maksimumsbeløb skal overholdes, bør toldafgifter for
de pågældende varer genindføres i forhold til Hong
kong —

len af vedkommende varer til Fællesskabet i 1974 fra

de lande og territorier, for hvilke denne ordning gæl
der, herfra dog undtaget sådanne lande, for hvilke der
allerede gælder forskellige af Fællesskabet bevilligede
præferenceordninger, dels 5 % af cif-værdien af ind
førslerne i 1974 fra de øvrige lande og fra sådanne
lande og territorier, for hvilke sådanne ordninger alle
rede gælder ; imidlertid kan det loft, der fremkommer
ved at lægge disse beløb sammen , under ingen om
stændigheder overstige 172,5% af det loft, der frem
kommer ved at erstatte året 1974 med på den ene side
året 1971 og på den anden side året 1972 i henholds
vis første og andet led i nævnte regnestykke .

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 22. februar 1977 genindføres toldafgifter, som
har været suspenderet i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 3021 /76, ved indførsel til Fællesskabet af føl
gende varer med oprindelse i Hongkong :
Position i den
tælles toldtarif

42.03

Varebeskrivelse

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil ,
af læder eller kunstlæder

B. Handsker ( herunder vanter), såvel syede

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,

som kun tilskårne

I. Beskyttelseshansker til erhvervsmæs
sig brug (arbejdshandsker)

udgør den således nedsatte procentsats 20 % ;
efter artikel 2, stk . 2, i den nævnte forordning kan
toldafgifter til enhver tid genindføres ved import af de
pågældende varer med oprindelse i et af de nævnte
lande og territorier, — med undtagelse af de, der er
nævnt i bilag C — så snart det omhandlede maksi

Artikel 2

mumsbeløb er nået for hele Fællesskabet ;

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

(') EFT nr. L 349 af 20 . 12 . 1976, s . 23 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
Pa Kom missionens vegne
Antonio GIOLITTI

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 349/77
af 18 . februar 1977

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. 31 38 /76 (2), særlig artikel 15, stk . 7, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

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.

De afgifter, der skal opkræves ved indførslen af hvidt
sukker og råsukker, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1 564/76 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
335/77 (•») ;

Artikel 2

anvendelse af de regler og retningslinier, der er anført
i forordning ( EØF) nr. 1564/76 på de oplysninger,

Denne forordning træder i kraft den 19 . februar 1977.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.

På Kommissionens tegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(')
(-')
(3 )
(■»)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359 af 31 . 12 . 1974,
354 af 24 . 12 . 1976,
172 af 1.7. 1976, s .
46 af 18 . 2 . 1977 , s .

s. 1 .
s. 1 .
31 .
14 .
BIIA G

til Kommissionens forordning af 18 . februar 1977 om fastsættelse af afgifterne ved indfør
sel af hvidt sukker og råsukker
(RE/100 kg
Position i den
fælles toldtarif

1 7.0 1

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :
A. Hvidt sukker

20,06

B. Råsukker

17,29 (')

(') 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 .

)
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 350/77
af 18 . februar 1977

om visse midlertidige foranstaltninger til bevarelse og regulering af fiskeressour
cerne

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR — >

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

fiskeressourcerne betyder en fare for Fællesskabets for
syning med en række fiskearter ; disse foranstaltninger
bør træffes omgående på grundlag af traktatens artikel
103 med forbehold af at de senere skal indgå i den fæl
les landbrugspolitik —

kel 103 ,

under henvisning til tiltrædelsesakten , særlig arti
kel 102,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
1.

En fællesskabsordning til bevarelse og regulering af fi
skeressourcerne er endnu ikke blevet indført ;

Sildefiskeri i Nordsøen er forbudt fra den 28 . fe

bruar til den 30 . april 1977 inden for underområde IV
og division II-d som fastlagt af Det internationale
Havundersøgelsesråd .

medlemsstaterne anvender i de fiskerizoner, som er

beliggende ud for deres kyster mod Nordsøen og
Nordatlanten , foranstaltninger til bevarelse, særlig i
medfør af indgåede internationale forpligtelser ;

2. På forslag af Kommissionen vedtager Rådet med
kvalificeret flertal inden den 1 . maj 1977 de foranstalt
ninger, der skal finde anvendelse for den resterende
del af året 1977 .

i betragtning af den kritiske situation for visse fiskebe
stande er det vigtigt, at der omgående træffes en
række særligt hastende foranstaltninger for i nævnte

Disse foranstaltninger udarbejdes under hensyntagen
til resultatet af de senest foreliggende videnskabelige

zoner at sikre beskyttelsen af havbunden og fangstmu

bedømmelser vedrørende sildebestanden i Nordsøen i

lighederne i de kommende år uden at foregribe vedta
gelse af andre foranstaltninger, som måtte vise sig nød
vendige ;

1977 .

for at lette kontrollen

med bevarelsesforanstaltnin

gerne bør der fastsættes særlige bestemmelser for visse
operationer på havet ;

indtil der er oprettet en fællesskabsordning for beva
relse og regulering af fiskebestandene og med forbe
hold af bestemmelserne i denne forordning kan med
lemsstaterne, i overensstemmelse med den procedure
og de betingelser, der er fastlagt i bilag VI til Rådets
resolution af 3 . november 1976, træffe passende sup
plerende foranstaltninger af ikke-diskriminerende ka
rakter med henblik på at beskytte fiskeressourcerne i
de fiskerizoner, som er beliggende ud for deres kyster ;
medlemsstaterne kan dog ikke vedtage sådanne supple
rende foranstaltninger inden for de områder, som om
fattes af denne forordning, så længe de særlige foran

3 . Medlemsstaterne har tilladelse til som bifangst i
forbindelse med direkte fiskeri af andre arter at fange
nordsøsild inden for en grænse på 10 vægtprocent af
fangsten af brisling og 5 vægtprocent af fangsten af
sperling og tobis på hvert togt.

De tilladte bifangster beregnet på årsbasis må dog
ikke overstige 15 000 t for Danmark, 1 650 t for Det
forenede Kongerige, 410 t for Forbundsrepublikken
Tyskland og 275 t for de øvrige medlemsstater.

Artikel 2

Sildefiskeri i Det keltiske Hav er forbudt fra den 1 .
marts til den 31 . december 1977 i divisionerne VII

g-h som fastlagt af Det internationale Havundersøgel
sesråd, udvidet med en zone med følgende afgrænsnin

staltninger, som indføres i medfør af denne forord

ger :

ning, er gældende i fiskerizonerne ud for deres kyster ;

— mod nord bredde 52° 30' nord,

de foranstaltninger, det drejer sig om , bør træffes om

— mod syd bredde 52° 00' nord,
— mod vest den irske kyst,
— mod øst Det forenede Kongeriges kyst.

gående i betragtning af, at den nuværende rovdrift på

De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 . 2 . 77

Artikel 3

På forslag af Kommissionen vedtager Rådet med kvali
ficeret flertal bestemmelser om ved fiskeri af visse ar

ter obligatorisk at anvende net med større masker end
dem, der ved denne forordnings ikrafttræden er tilladt
i medlemsstaterne, samt bestemmelser om fartøjernes
udrustning med net af. forskellige maskestørrelse.
Artikel 4

Benyttelse af fiskefartøjer, hvorpå der udføres andre
forarbejdningsprocesser end saltning, kogning af rejer,
filettering, frysning, omdannelse af affald samt omdan
nelse af uundgåelige bifangster inden for de højest til
ladte grænser, er forbudt i de af medlemsstaternes far
vande, der ligger inden for medlemsstaternes højheds
område eller jurisdiktion, og som er omfattet af fælles
skabsreglerne om fiskeri .
Artikel 5

1.

Fiskeri af sperling er forbudt fra den 21 . februar

til den 31 . marts 1977 i den del af Nordsøen , som af

grænses af en linje, der forbinder følgende punkter :
— Det forenede Kongeriges østkyst ved 56° 00 ' nord
lig bredde,

—
—
—
—

56° 00' nordlig bredde — 00° 00' længde,
60° 00' nordlig bredde — 00° 00' længde,
60° 00' nordlig bredde — 04° 00' vestlig længde,
Det forenede Kongeriges kyst ved 04° 00' vestlig
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Artikel 6

1.

Procentsatsen for tilladte bifangster af demersale

arter ved fiskeri til industriformål i henhold til med
lemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte be

stemmelser vedtaget i overensstemmelse med henstil
ling nr. 5 fra Den nordøstatlantiske Fiskerikommis
sion nedbringes fra 25 til 20 % fra den 1 . april 1977.
2. På forslag af Kommissionen vedtager Rådet med
kvalificeret flertal inden den 1 . august 1977 de supple
rende bestemmelser vedrørende procentsatsen for til
ladte bifangster, der er omhandlet i stk . 1 .
Artikel 7

Medlemsstaterne træffer for så vidt muligt alle nødven
dige foranstaltninger for at sikre, at bestemmelserne i
denne forordning overholdes for så vidt angår de far
vande, der ligger inden for deres højhedsområde eller
jurisdiktion , og som er omfattet af fællesskabsreglerne
om fiskeri .

Medlemsstaterne aflægger regelmæssigt rapport til
Kommissionen om de af dem gennemførte kontrol
foranstaltninger.
De opgiver i hvert enkelt tilfælde fartøjets type og na
tionalitet, de overtrædelser, som eventuelt er konstate

ret, samt de foranstaltninger, der måtte være truffet i
den anledning.

længde .

Artikel 8

2. På forslag af Kommissionen vedtager Rådet med
kvalificeret flertal inden den 1 . august 1977 de foran
staltninger, der skal finde anvendelse fra denne dato.

Denne forordning træder i kraft den 21 . februar 1977.

Disse foranstaltninger udarbejdes under hensyntagen
til resultatet af de senest foreliggende videnskabelige

Den finder anvendelse, indtil fællesskabsordningen
vedrørende bevarelse og regulering af fiskeressour
cerne træder i kraft, dog senest indtil den 31 . decem

bedømmelser.

ber 1977 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1977.
På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand

Nr. L 48 /30
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV
af 14 . februar 1977

om ændring af første direktiv om indførelse af fælles regler for visse former for
godstransport ad landevej mellem medlemsstaterne
(77/ 1 58 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

»Transport af levende dyr i specialkøretøjer (*).«

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75,
stk . 1 ,

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 betragtning :
Anvendelsesområdet for Rådets første direktiv af 23 .

juli 1962 om indførelse af fælles regler for visse for
mer for godstransport ad landevej mellem medlemssta
terne (3 ), senest ændret ved direktiv 74/ 149/ EØF (4 ),
bør udvides til at omfatte transport af alle kategorier af
levende dyr i specialkøretøjer —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Punkt 7 i bilag II til første direktiv af 23 . juli 1962 af
fattes således :

(') EFT nr. C 293 af 13 . 12. 1976, s. 50 .
(2) EFT nr. C 281 af 27. 11 . 1976, s. 2.
(3 ) EFT nr. 70 af 6 . 8 . 1962, s . 2005/62 .

b) EFT nr. L 84 af 28 . 3. 1974, s. 8 .

Fodnoten til punkt 7 affattes således :
»(*) Ved specialkøretøjer til transport af levende
dyr forstås køretøjer, der specielt og på bli
vende måde er bygget eller indrettet med hen
blik på transport af levende dyr, og som er god
kendt som sådanne af medlemsstaternes kom

petente myndigheder.«
Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltnin
ger for snarest muligt og senest den 1 . juli 1977 at ef
terkomme dette direktiv . De underretter Kommissio

nen herom inden den 1 . maj 1977.
Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1977.

På Rådets vegne
J. SILKIN
Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 14 . februar 1977

om ændring af direktiv 76/625 /EØF om statistiske undersøgelser, der skal foreta
ges af medlemsstaterne for at bestemme produktionskapaciteten for plantager
med visse arter af frugttræer
(77/ 159/ EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

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 :
I henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 76/ 625/ EØF af

Artikel 1

Artikel 8 , stk . 1 i direktiv 76/ 625 / EØF affattes såle
des :

»Kommissionen forelægger inden et år efter, at
medlemsstaterne har meddelt resultaterne, en rap
port for Europa-Parlamentet og Rådet om de erfa
ringer, der er opnået ved den første undersøgelse i
det udvidede Fællesskab, og endvidere fra den 1 .
januar 1977 årlige rapporter vedrørende artikel 5
og 6 .«

20 . juli 1976 om statistiske undersøgelser, der skal fore
tages af medlemsstaterne for at bestemme produktions
kapaciteten for plantager med visse arter af frugt
træer (2 ), skal Kommissionen inden et år efter, at resul
taterne er blevet meddelt, forelægge Rådet en rapport
om de erfaringer, der er opnået ved den første undersø
gelse, og derefter årlige rapporter vedrørende artikel 5
og 6 ;

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

det er hensigtsmæssigt også at tilsende Europa-Parla
mentet disse rapporter til orientering ;

På Rådets vegne

det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 76/625/
EØF i overensstemmelse hermed —

(') Udtalelse afgivet den 1 1 . 2 . 1977 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).
( : ) EFT nr. L 218 af I 1 . 8 . 1976, s . 10 .

Artikel 2

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1977.

J. SILKIN
Formand
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KOMMISSION

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. januar 1977

om en procedure i henhold til artikel 85 i EØF-traktaten ( IV/27.442 — Vacuum
Interrupters Ltd)
(Den engelske tekst er den eneste autentiske)
(77/ 160/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ud fra følgende betragtninger :

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 85,

I. DE FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

1.

under henvisning til Rådets forordning nr. 17 af 6. fe
bruar 1962 ('), særlig artikel 6 og 8 ,

Den aftale, der anmeldtes til Kommissionen den

28 . juni 1973, blev indgået den 25. marts 1970 mel
lem Associated Electrical Industries Ltd, Reyrolle Par
sons Ltd, og Vacuum Interrupters ( 1968) Ltd . Det si
ges bl.a . heri , at English Electric Co. Ltd, og A. Rey

under henvisning til den anmeldelse af 28 . juni 1973

rolle & Co . Ltd ved aftale af 15 . februar 1968 var ble

til Kommissionen , som sekretæren for Vacuum Inter

vet enige om at oprette et selskab benævnt Vacuum
Interrupters Ltd og at samarbejde indbyrdes og med
Vacuum Interrupters Ltd med henblik på at udvikle
vakuumafbrydere. Efter aftalen af 1968 og før aftalen
af 1970 ændrede Vacuum Interrupters Ltd sit navn til
Vacuum Interrupters ( 1968) Ltd, og Associated Electri
cal Industries Ltd og English Electric Co. Ltd, som
begge var blevet datterselskaber i The General Electric
and English Electric Companies Ltd, blev associerede
selskaber. Navnet The General Electric and English
Electric Companies Ltd ændredes senere til The Gene
ral Electric Co. Ltd . Ligeledes efter aftalen af 1968 og
før aftalen af 1970 blev A. Reyrolle & Co. Ltd til Rey
rolle Parsons Ltd , da det den 1 . januar 1969 erhver
vede samtlige aktiver og forpligtelser i C. A. Parsons

rupters Ltd, London , Albert Zirk, indgav på dette sel
skabs vegne af en aftale af 25. marts 1970, hvorved As
sociated Electrical Industries Ltd og Reyrolle Parsons

Ltd overtog English Electrical Co. Ltd's og A. Reyrolle
& Co. Ltd's interesser i et selskab, der på daværende
tidspunkt havde navnet Vacuum Interrupters ( 1968)
Ltd, man som senere blev ændret til Vacuum Interrup
ters Ltd ,

under henvisning til , at der ved denne anmeldelse søg
tes negativattest for den nævnte aftale med hensyn til
EØF-traktatens artikel 85 , stk . 1 , og at denne anmel
delse ledsagedes af en begæring om subsidiært at få
dispensation i henhold til artikel 85, stk . 3,
under henvisning til offentliggørelsen af anmeldelsens
indhold i hovedtræk i De Europæiske Fællesskabers
Tidende nr. C 180 af 4. august 1976 i medfør af arti
kel 19, stk . 3, i forordning nr. 17,

and Co . Ltd .
2.

Associated

Electrical

Industries

er

nu

et

100%-ejet datterselskab i The General Electric Co.
Ltd .

3.
Selskabet Vacuum Interrupters Ltd blev stiftet
før den 17. november 1972, og det fastsattes i en aftale

under henvisning til udtalelse fra Det rådgivende Ud
valg for Kartel og Monopolspørgsmål af 19 . oktober
1976 afgivet i overensstemmelse med artikel 10 i for
ordning nr. 17, og
(') EFT nr. 13 af 21 . 2 . 1962, s . 204/ 62 .

af denne dato mellem Associated Electrical Industries

Ltd, Reyrolle Parsons Ltd og Vacuum Interrupters Ltd
bl.a ., (i) at Vacuum Interrupters ( 1968) Ltd skulle likvi
deres, og det nævntes, (ii) at Vacuum Interrupters Ltd
var bundet af aftalen af 25 . marts 1970 efter at have til
trådt den .
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4.
Bade Associated Electrical Industries Ltd og Rey
rolle Parsons Ltd fremstiller et bredt udvalg af svært
elektroudstyr, herunder fordelingsanlæg, uafhængig af
og i konkurrence med hinanden . Associated Electrical
Industries Ltd blev et datterselskab af The General
Electric Co. Ltd den 4. december 1967 .
General Electric Co. har underrettet Kommissionen
om :

(i) tre aftaler om teknisk samarbejde, som er indgået
mellem dem og/eller deres associerede selskaber
på den ene side og Reyrolle Parsons på den anden,
og som alle blev indgået før den 4 . december

1967, og

(ii) to andre aftaler, hvori de begge er associerede med
andre selskaber — den ene på transformatorområ
det (fra 1972) og den anden (fra 1969) om besid
delse af en minoritetsaktiepost i et selskab, der
fremstiller kabler i det karibiske område . Disse

kontraktmæssige forbindelser mellem General
Electric Co. og dets datterselskab Associated Elec
trical Industries Ltd og Reyrolle Parsons Ltd viser,
at samarbejdsområdet mellem virksomhederne
ikke er blevet udvidet parallelt med begyndelsen
og fortsættelsen af deres interesser i Vacuum Inter
rupters Ltd, og at der følgelig ikke er sket en re
duktion af deres potentielt konkurrencedygtige for
hold .

5.

Fordelingsanlæg skal varetage to opgaver :

(i) slutte og afbryde den strøm , der fra kraftværker
passerer gennem højspændingsledninger til bru
gere på landet, i byerne eller i industrien ;
(ii) virke som en sikkerhedsanordning i tilfælde af fejl
i distributionssystemet.

6.
Den vigtigste bestanddel i fordelingsanlæg er en
»effektafbryder«, som skal virke automatisk og meget
hurtigt, hvis der opstår en fejl i systemet. Den skal
kunne afbryde strømmen på ca. 1/25 sek . for at for
hindre, at der opstår skade i generatoranlæg, motorer
og andre apparater, der er tilsluttet systemet. Det ar
bejde, effektafbryderen skal udføre, når der opstår en
fejl i en højspændingsledning, er overordentlig kræv
ende og forudsætter meget avanceret udstyr. Ved afbry
delse af stærk strøm frembringes der en lysbue med
høj effekt, som hidtil er blevet brudt i olie, ved tryk
luft eller i inaktive luftarter. Udviklingen af vakuum
afbryderen er fortsat for at udnytte det forhold, at en
lysbue ikke kan eksistere i vakuum , hvilket bevirker
meget hurtig slukning af lysbuen og medfører en
række sekundære fordele , som f.eks . nedsat brandri

siko og længere holdbarhed af komponenterne.
7.
Både Associated Electrical Industries Ltd og Rey
rolle Parsons Ltd udformer, fremstiller og sælger uaf
hængig af hinanden fordelingsanlæg til alle spændin
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ger op til maksimalspænding til anvendelse bade i in
dendørs- og friluftsunderstationer. Vacuum Interrup
ters Ltd udvikler, udformer, fremstiller og sælger va
kuumafbrydere til indbygning i koblere og effektafbry
dere, som anvendes i enkelte enheder i fordelingsan
læg.

8 . Udviklingen af denne afbrydertype er foregået i
langsomt tempo. Medens man har haft kendskab til
de grundlæggende principper i en årrække, vidste
man , at den faktiske konstruktion og betjening rejste
overordentlig komplicerede og teknisk vanskelige pro
blemer. Der var således spørgsmålet om a) at opret
holde vakuum, b) at bevare den elektriske isolering til
trods for den metaldamp, der skabes af lysbuen , c) at
undgå for stort slid på kontakterne, d) at undgå prel
ning, og e) at undgå at kontaktoverfladerne smelter
sammen — hvilket kan ske temmelig let, når to glatte
og højpolerede overflader presses mod hinanden i va
kuum og opvarmes af den elektriske strøm .
Alle disse problemer er blevet løst teoretisk i løbet af
de sidste 20 år, og der er udtaget mange patenter på
dem både i De forenede Stater og Det forenede Kon
gerige, hvoraf nogle nu er udløbet.

9 . Man havde i mange år i Det forenede Kongerige
været klar over, at der i De forenede Stater foregik
forskning inden for vakuumafbrydere, hovedsagelig
hos General Electric og Westinghouse, men man
mente også, at Jennings Radio og Allis Chalmers var
interesserede og aktive .
10 .
Forskningen inden for vakuumafbrydere indled
tes dog først for alvor i Det forenede Kongerige for ca .
10 år siden , da Associated Electrical Industries, A. Rey
rolle & Co . Ltd og the English Electric Co. alle hver
for sig indledte tekniske undersøgelser og arbejder.
Alle selskaberne fandt ud af, at udviklingsomkostnin
gerne spillede en meget væsentlig rolle, og alle er
kendte, at det hvis vakuumafbrydere skulle kunne sæl
ges til en pris, som ville gøre dem konkurrencedygtige
med de konventionelle fordelingsanlæg, måtte der ind
ledes et samarbejde og ske en sammenlægning af de
disponible ressourcer for at nedsætte de enkelte selska
bers voldsomme udgifter. Herved opstod ideen om at
skabe fællesfaciliteter for forskning og udvikling, og
English Electric Co . og A. Reyrolle & Co. Ltd blev i
1968 enige om at stifte selskabet Vacuum Interrupters
Ltd .

Ordningen mellem Associated Electrical Industries
Ltd og Reyrolle Parsons Ltd blev indgået ved den nye
aftale af 25 . marts 1970 , som de underskrev sammen

med Vacuum Interrupters Ltd . Det er denne aftale,
der anmeldtes den 28 . juni 1973 sammen med en
række ændringsaftaler af 17. november 1972 og to se
parate aftaler af 24. november 1972. Indholdet af disse
ændringsaftaler har, medmindre andet angives, ikke
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betydning for denne beslutning. Det skal imidlertid
bemærkes, at Vacuum Interrupters ( 1968) Ltd efter af
talen af 1970 blev likvideret, og det nuværende selskab
Vacuum Interrupters Ltd stiftet, og at det accepterede
betingelserne i aftalen af 25 . marts 1970 som nævnt i
afsnit 3 ovenfor.

11 .

Den anmeldte aftale af 25 . marts 1970 indehol

der bl.a. følgende bestemmelser :
a) Associated Electrical Industries Ltd, (AEI) skal have
60 % og Reyrolle Parsons Ltd (RP) 40 % af aktieka
pitalen i Vacuum Interrupters Ltd (VIL) ;

b) AEI og RP er enige om, at VIL skal fortsætte virk
somheden med at udvikle, udforme, fremstille og
sælge vakuumafbrydere som fastsat i aftalen , og er
også enige om, at VIL ikke skal drive anden virk
somhed uden både AEIs og RPs skriftlige sam
tykke ;
c) AEI har ret til at udpege 4 bestyrelsesmedlemmer i
VIL, hvoraf den ene skal være formand, og RP har
ret til at udpege 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf
den ene skal være næstformand ;

d) både AEI og RP er enige om , at ingen af parterne
må overdrage de fordele af aftalen , som de hver for
sig har ret til , medmindre visse i aftalen nærmere
fastsatte betingelser først opfyldes af dem begge ;
e) AEI og RP er enige om , at de, så længe aftalen er i
kraft, ikke vil udvikle , udforme , fremstille eller

sælge vakuumafbrydere som en del af eller bestemt
til større elektroudstyr, der fremstilles og sælges af
dem . De vil yderligere så vidt muligt bestræbe sig
på at sikre, at deres associerede selskaber heller
ikke gør dette ;

de vil så vidt muligt bestræbe sig på, at de selv og
deres datterselskaber dækker alle behov for vakuum

afbrydere hos VIL, forudsat at dette selskab er og
fortsat vil være rede og i stand til at sælge dem på
konkurrencedygtige vilkår med hensyn til pris, spe
cifikationer, leveringsdatoer og andet, undtagen når
en kunde insisterer på, at de vakuumafbrydere, der
skal anvendes, skal leveres fra anden side ;

f) AEI og RP er enige om at overdrage og så vidt mu
ligt bestræbe sig på at skaffe VIL (i) rettigheder til
patenter og (ii) andre tekniske oplysninger vedrø
rende vakuumafbrydere, som AEI og RP eller en af
dem har eller vil få rådighed over eller kontrol med
i aftalens løbetid ;

g) AEI og
stræber
hverves
aftalen ,

RP forpligter sig til at sørge for, at VIL be
sig på at behandle alle oplysninger, der er
takket være deres sammenslutning ifølge
fortroligt, og til ikke at meddele dem til
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udenforstående eller benytte sig af dem undtagen i
forbindelse med formål knyttet til virksomheden ;
h) aftalen skal forblive i kraft i en periode på 10 år fra
datoen for underskrivelsen og derefter fra år til år,
indtil den ændres eller opsiges i henhold til afta
len , med undtagelse af bestemmelserne vedrørende
fortrolighed, som skal forblive fuldt ud gældende i
den i aftalerne nærmere fastsatte tid ;

i) der er også enighed om, at aftalen skal anmeldes til
» Registrar og Restrictive Tråde Practices« i Eng
land ;

j) der findes en række andre bestemmelser vedrø
rende de rettigheder AEI, RP og General Electric
Co. & English Electric Co. Ltd (General Electric
Co. daværende navn) har til at stille patenter og op
lysninger vedrørende vakuumafbrydere til rådighed
for VIL, med gensidige muligheder fra VIL ; andre
bestemmelser vedrører andre rettigheder, herunder
de rettigheder, VIL havde fået i den oprindelige af
tale af 1968 , samt den ret de forbeholder sig til at
udstede licenser til datterselskaber i Australien , Syd
afrika, Indien, Pakistan og New Zealand og til an
dre oversøiske selskaber, som de har interesser i ,

forudsat at VIL giver sit samtykke.

1 2. Vacuum Interrupters Ltd fremstiller kun
vakuumafbrydere og ikke fordelingsanlæg eller appara
ter til effektafbrydning, hvori afbryderen skal indføjes.
Udformningen og angivelse af specifikationer for så
dant apparatur foretages af producenter, som udformer
det specielt til at kunne modtage den type afbryder,
som skal bruges — enten af olie-, væske-, inaktiv gas
eller vakuumtypen . I de tilfælde, hvor vakuumtypen
skal anvendes, bliver udformningen af specifikatio
nerne meddelt til Vacuum Interrupters Ltd, som udfor
mer og fremstiller den aktuelle vakuumafbryder med
henblik på anbringelse i det pågældende apparatur.
Afbrydere af vakuumtypen kan ikke ombyttes med
nogen anden type afbryder i dette særlige apparatur.
Selve afbryderen anvendes ikke direkte af og sælges
ikke direkte til den endelige bruger af fordelingsanlæg
get. Den sælges kun til den mellemliggende kunde,
som er den producent af fordelingsanlægget, for hvem
den er udformet og fremstillet. Det relevante marked
for vakuumafbrydere indskrænkes derfor til de selska
ber eller virksomheder, som fremstiller, samler, kon

struerer eller tilpasser fordelingsanlæg, der bygges
omkring, tilpasses til eller indeholder afbrydere af va
kuumtypen .

13 . Øvrige hovedpunkter, som blev fremdraget un
der de af Kommissionen foretagne undersøgelser efter
anmeldelsen , er :
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a) Effektafbrydere til elforsyningssystemer kan anven
des til en række spændinger almindeligvis fra 200
V til 700 kilovolt (kV). Vacuum Interrupters Ltd
har allerede udviklet vakuumafbrydere, som er ble
vet indbygget i effektafbrydere med mærkespæn
ding fra 3,3 kV til 132 kV, men de to typer
vakuumafbrydere, som produktionen nu koncentre
res om , er typerne V5 og V8 . Disse kan kun anven
des til lavspænding begge med mærkespænding på
1 1 kV med kortslutningstrømme på henholdsvis
26,2 kA og 13,1 kA og normal mærkestrøm på ind
til henholdsvis 1250 og 2000 A. Der er planer om
at øge disse afbryderes mærkespænding.

b) Det fremgår, at der allerede af firmaer i Det fore
nede Kongerige er blevet anvendt £ 1,5 mio til
forskning vedrørende og udvikling af vakuumafbry
dere . Forgængeren for dét nuværende Vacuum In
terrupters Ltd investerede ca . £ 0,5 mio i forskning
og udvikling. Det nuværende selskab havde i de 4
år forud for 31 . marts 1974 givet 1 mio £ ud til
forskning, udvikling, produktion fremstilling, salg
og administration . Vakuumafbryderen fremstilles
endnu ikke i tilstrækkelig store mængder, til at sel
skabet kan udnytte den kommercielt, men man
håber inden for de næste par år at kunne øge den
kapacitet, denne type afbryder skal kunne klare, og
også at øge fabrikkens produktionskapacitet, såle
des at man kan bringe et større udvalg af effektive
afbrydere af denne type på markedet på et sundt
kommercielt grundlag. De typer, som for øjeblik
ket er til salg, sælges for ca. £ 150 pr. stk., hvori
ikke indgår noget beløb til udviklingsomkostnin
gerne. Selskabets omsætning i hvert af de 4 år :
Regnskabsåret 1970/ 1971

£ 27 050

Regnskabsåret 1971 / 1972
Regnskabsåret 1 972/ 1973
Regnskabsåret 1973/ 1974

£ 32 220
£ 48 314
£ 47 235

:) Afbrydere af vakuumtypen fremstilles nu i Det fore
nede Kongerige, De forenede Stater og Japan .
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Toyo Denhi
Hitachi

Det fort nede Kongerige :
Vacuum Interrupters Ltd

d) Der findes endnu ikke noget egentligt marked for
vakuumafbrydere i EF-landene, fordi fordelingsan
læg med Vacuum Interrupters Ltd's vakuumafbry
dere stadigvæk er på udviklingsstadiet. Det salg,
som har fundet sted til kunder i medlemsstaterne,

har tilsyneladende kun været bestemt til eksperi
menter : syv vakuumafbrydere til to forskellige kun
der i Vesttyskland . Udsigterne for salg i fremtiden
afhænger af, om det lykkes at udvikle denne type
afbrydere, og navnlig af, om man kan øge den ef
fekt, de skal kunne klare. Alt tyder på, at udviklin
gen vil lykkes, og at eksporten til andre lande i EF
vil blive udvidet. Der har fundet en støt udvidelse

sted i efterspørgslen efter vakuumafbrydere både i
De forenede Stater og Japan, og der er ingen grund
til at antage, at der ikke vil finde en tilsvarende ud

videlse sted, når fabrikanterne af fordelingsanlæg i
EF udvikler udstyr, som kan forsynes med vakuum
afbryderen .

e) Associated Electrical Industries har gennem sit
moderselskab General Electric Co. mange kunder
til fordelingsanlæg i Det forenede Kongerige og
EF-landene. Reyrolle Parsons har ikke haft kunder
til fordelingsanlæg i andre EF-lande end Det fore
nede Kongerige. Begge selskaber har hovedsagelig
forretninger med store industriforetagender i Det
forenede Kongerige, navnlig med Central Electric
Generating Board og andre Electricity Boards, hvor
til de begge er hovedleverandører af fordelingsan
læg. Omkostningerne i forbindelse med vakuumaf
bryderenheden udgør en meget lille andel af udgif
terne i forbindelse med fordelingsanlæg.

Fabrikanterne er :

De forenede Stater :
The General Electric Co .

Westinghouse Electric Co.
McGraw Edison

Jennings Radio
Allis-Chalmers

ITE — Imperial Corporation .
Japan :
Mitsubishi
Toshiba
Miedensha

14. Vacuum Interrupters Ltd anmeldte den 28 . juni
1973 aftalen af 25 . marts 1970 og ændringsaftalerne af
17. november 1972 og de to yderligere aftaler af 24.
november 1972. Kommissionen har taget parternes
skriftlige og mundtlige indlæg i betragtning og har
undersøgt sagen . Den nåede til det resultat, at denne
sag sandsynligvis kunne afsluttes med en gunstig be
slutning. Derfor offentliggjordes den 4. august 1976 i
De Eiiropaiske Fællesskabers Tidende en meddelelse
indeholdende de faktiske omstændigheder i hoved
træk tillige med en opfordring til enhver interesseret
tredjemand om at fremkomme med bemærkninger
hertil i medfør af artikel 19, stk . 3, i forordning nr. 17.
Der er ikke efter denne ofentliggørelse modtaget be
mærkninger eller indsigelser fra tredjemand .
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II . ANVENDEUGHED AF TRAKTATENS ARTIKEL

85 , STK. 1

I henhold til traktatens artikel 85, stk . 1 , er alle aftaler

mellem virksomheder og alle former for samordnet
praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemssta
ter, og som har til formål eller til følge at hindre, be

grænse eller fordreje konkurrencen inden for fælles
markedet, uforenelige med fællesmarkedet og forbudt.

A. Hindring , begrænsning eller fordrejning af
konkurrencen

15 .

Hverken Associated Electrical Industries eller

Reyrolle Parson fremstillede vakuumafbrydere før un
derskrivelsen af aftalen af 25 . marts 1970 . Men deres

erfaringer inden for svært elektroudstyr og deres egnet
hed til at fremstille komponenter hertil, omfanget og
kvaliteten af deres forsknings- og udviklingsarbejde,
hvoraf en del var koncentreret om vakuumafbrydere,
deres dygtighed til at producere elektroudstyr i almin
delighed og den naturlige vækst i deres aktiviteter in
den for fremstillingen af elektroudstyr kunnet meget
vel have fået dem til at udvide deres produktudvalg til
også at omfatte vakuumafbrydere, hvorved de ville
være blevet direkte konkurrenter på det relevante vare
marked . De må derfor formodes at være potentielle
konkurrenter, og aftalen af 25. marts 1970 må formo
des at være indgået imellem potentielle konkurre
rende fabrikanter.
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at hvis der i de øvrige medlemsstater i EF skulle udvik
les et marked for vakuumafbrydere, og hvis både Asso
ciated Electrical Industries og/eller deres associerede
selskaber og Reyrolle Parsons Ltd havde udviklet og
fremstillet afbrydere af vakuumtypen uafhængigt af
hinanden, ville begge kunne have fået et marked for
dem i de andre medlemsstater, hvor de ville have væ

ret i direkte konkurrence, ikke alene indbyrdes, men
også med andre virksomheder, som måtte fremstille
denne afbrydertype. Der kunne have udviklet sig en
eksporthandel mellem hver af disse virksomheder i
Det forenede Kongerige og kunder i de andre med
lemsstater, og der havde været tale om konkurrence
mellem dem indbyrdes samt med lokale fabrikanter.
Eksporten fra Det forenede Kongerige til andre med
lemsstater må nu formodes at blive begyndt tidligere
og danne et andet mønster og således påvirke handels
strømmen fra Det forenede Kongerige til andre med
lemsstater. Endvidere har både Associated Electrical

Industries Ltd og Reyrolle Parsons Ltd Central Electri
city Generating Boards i Det forenede Kongerige og
de fleste af de større industrivirksomheder, som får

elektricitet fra højspændingsledninger, som kunder.
Det forhold, at to selskaber, begge med en betydelig
markedsstilling inden for tungt elektrisk udstyr i Det
forende Kongerige, har sammenlagt deres aktiviteter
inden for vakuumafbrydere i et fælles datterselskab,
skaber betydeligt ringere mulighed for, at en anden
fabrikant eller andre fabrikanter af svært elektroudstyr
fra andre medlemsstater i EF kan komme ind i Det

forenede Kongerige med henblik på at fabrikere og
sælge eller kun sælge vakuumafbrydere i konkurrence
med Vacuum Interrupters Ltd . Det kunne have været
lettere for sådanne producenter at opbygge et marked
for denne vare i Det forenede Kongerige, hvis de ikke
havde skullet konkurrere med én økonomisk og tek
nisk set stærk konkurrent, men med to konkurrenter,

16.

Aftalen har til formal og til følge at begrænse

konkurrencen inden for fællesmarkedet. Der findes

for øjeblikket ikke en eneste fabrikant af komponen
ter til elektroudstyr inden for fællesmarkedet, som
fremstiller og sælger vakuumafbrydere . Når to selska
ber, som begge er potentielle fabrikanter, og som
begge findes inden for fællesmarkedet, sammenlægger
deres aktivitet på området for forskning, udvikling,
fremstilling og salg ved at etablere et joint venture om
dette ene produkt, fratger de sig selv muligheden for
at udvikle og sælge dette produkt uafhængigt af og i
konkurrence med hinanden . Der er således tale om en

konkurrencebegrænsning.

der hver især var økonomisk og teknisk svagere. Va

cuum Interrupters Ltd's markedsstilling sammenholdt
med moderselskabernes markedsstilling og markeds
stillingen for andre producenter af fordelingsanlæg i
Det forenede Kongerige, som også kan sælge forde
lingsanlæg forsynet med vakuumafbrydere, udformet
og fremstillet af Vacuum Interrupters Ltd, lader for
mode, at nye virksomheder på markedet ville finde
det mere vanskeligt at erobre en del af markedet for
vakuumafbrydere i Det forenede Kongerige. Konse
kvensen af oprettelsen af Vacuum Interrupters Ltd vil
derfor være, at det vil blive vanskeligere for fabrikanter
af elektrisk udstyr fra de andre EF-medlemsstater at
trænge økonomisk ind i Det forenede Kongerige . Der
for vil følgerne af den konkurrencebegrænsning, der

opstår ved oprettelsen af det fælles datterselskab, og
B. Påvirkning af handelen mellem medlemssta
ter

17.
Bade Associated Electrical Industries og Rey
rolle Parsons er større fabrikanter af fordelingsanlæg i
Det forenede Kongerige . Der er grund til at formode,

som denne beslutning vedrører, blive, at den konkur
rence, som moderselskaberne fra Det forenede Konge
rige frembyder for andre medlemsstater, vil blive redu
ceret, ligesom muligheden for konkurrence inden for
Det forenede Kongerige fra selskaber fra andre med
lemsstater. Da der for tiden ikke findes andre produ

center af vacuumafbrydere på fællesmarkedet, og der
kun er relativt få potentielle producenter, vil et joint
venture mellem to potentielle producenter påvirke
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konkurrencestrukturen pa fællesmarkedet. Handelen
mellem medlemsstater påvirkes således af aftalen af
25 . marts 1970 .

Som nævnt i afsnit 15 ovenfor er aftalen ind

18 .

gået mellem konkurrerende fabrikanter, som er poten
tielle konkurrenter ; og der finder som nævnt i afsnit
16 ovenfor en konkurrencebegrænsning sted, som på
grund af de i afsnit 17 nævnte følger påvirker hande
len mellem medlemsstater. Denne aftale omfattes der

for af traktatens artikel 85, stk . 1 .

III . ANVENDELIGHED

AF

EØF-TRAKTATENS

ARTIKEL 85 , STK. 3

Ifølge artikel 85, stk. 3, kan bestemmelserne i artikel
85, stk. 1 , erklæres uanvendelige på aftalen , hvis den
bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen
af varerne eller til at fremme den tekniske eller økono

miske udvikling, samtidig med at den sikrer forbru
gerne en rimelig andel af fordelen herved, og uden at
der :

a) palægges de pågældende virksomheder begrænsnin
ger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål ;
b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke
konkurrencen for en væsentlig del af de pågæl
dende varer.

Nr. L 48 /37

rede færre penge i, end det ville have været nødven
digt, hvis de var fortsat på egen hånd, og til hvilket
hver virksomhed kunne stille nogle teknikere til rådig
hed, hvorved de i fællesskab stillede teknisk fagkund
skab til rådighed med mindre alvorlige følger for det
øvrige arbejde, som selksaberne var i gang med . Va
cuum Interrupters Ltd's forskning og udvikling inden
for vakuumafbrydere forløb som forventet langsomt,
men går nu støt fremad, og Kommissionen finder, at
dette joint ventures historie fra oprettelsen i 1968 vi
ser, at moderselskaberne med rette kom til den kon

klusion , at ingen af selskaberne på egen hånd skulle
fortsætte med at investere penge og teknisk fagkund
skab i udviklingen af vakuumafbrydere.

20. Som følge heraf har Vacuum Interrupters Ltd
nu udformet, udviklet og kan fremstille to forskellige
modeller vakuumafbrydere, begge med ret lav kapaci
tet, som man dog håber vil kunne øges i den nærme
ste fremtid . I dag er omkostningerne pr. færdig enhed,
der leveres til forbrugeren, ca. £ 150, som ikke omfat
ter beløb til forsknings- eller udviklingsomkostninger.
Forbrugeren får derfor på grund af investeringen i Va
cuum Interrupters Ltd en holdbar og effektiv laveffekt
afleryder til en rimelig pris, hvilket således sikrer ham
en rimelig andel af fordelen ved dette joint venture.
Den omstændighed, at udviklingen af denne afbryder
type fortsættes, betyder at det marked, hvor den vil
kunne sælges, skulle kunne udvides, fordi udformere
af fordelingsanlæg kan regne med muligheden af at
anvende afbrydere af vakuumtypen i apparatur med
højere kapacitet end for øjeblikket. Herved vil de moti
veres til at udforme mere apparatur, hvori vakuumaf
bryderen kan anvendes, hvilket vil øge efterspørgslen
efter produktet og derved bidrage til at forbedre pro
duktionen og fordelingen af varerne. Ved at fortsætte
forskningen fremmer Vacuum Interrupters Ltd endvi
dere den tekniske og økonomiske udvikling.

1 9 . Det er godtgjort over for Kommissionen , at Eng
lish Electric Co . og Arthur Reyrolle & Co. på det tids
punkt, da de etablerede deres joint venture i 1968 ,
begge troede, at de på daværende tidspunkt anvendte
væske - og luftafbrydere var de eneste afbrydertyper,
som der fremover ville være fornuftig kommerciel bag
grund for — i det mindste på kort og lidt længere
sigt. Begge selskaberne var klar over de potentielle for
dele ved afbrydere af vakuumtypen sammenlignet
med væske- og lufttyperne. Fordi der måtte investeres
en betydelig risikovillig kapital for at udvikle vakuum
typen , og der krævedes en del teknisk fagkundskab,
således at arbejde med mere rentable projekter måtte
udelukkes, og fordi der sandsynligvis ville gå lang tid,
før udviklingen ville nå et stade, hvor produktionen
ville blive kommercielt forsvarlig, indstillede begge sel
skaberne deres selvstændige forskning og udvikling.
De oprettede så deres joint venture , som hver investe

21 . Vacuum Interrupters Ltd kan frit sælge vakuum
afbrydere til enhver fabrikant af fordelingsanlæg over
alt og efter dennes specifikationer. Når de fremstiller
til enten AEI eller RP, holdes de tegninger og specifi
kationer, som de arbejder efter for selskaberne, hem

meligt for det andet. Ordrene placeres selvstændigt og
behandles selvstændigt. Selskabet kan følgelig koncen
trere det arbejde, det foretager inden for det tilsigtede
område, dvs. produktionen af denne komponent til for
delingsanlæg, og det udvider ikke sit aktivitetsområde
til beslægtede områder, hvilket ville give anledning til
større samarbejde og en unødvendig begrænsing af
konkurrencen .
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Under henvisning til indholdet af anmeldelsen

og de dermed følgende bilag, til det til rådighed væ
rende materiale og resultatet af forespørgslerne og un
dersøgelserne, godtager Kommissionen i denne sag
Vacuum Interrupters Ltd's nedenfor anførte indlæg til
støtte for anmodningen om dispensation i henhold til
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24. Alle forudsætningerne i artikel 85, stk . 3, er såle
des opfyldt.

25.

Den pågældende aftale har været i kraft fra den

25 . marts 1970 .

artikel 85 , stk . 3 .

26 .
Det er hensigten at give en dispensation for ti
den fra den 1 . januar 1973 indtil den 25. marts 1980 .

1 . Tilstedeværelsen af vakuumafbrydere gør det mu
ligt for fabrikanter af fordelingsanlæg at udforme,
udvikle og fremstille effektafbrydere, som har tekni
ske fordele frem for de eksisterende luft- og væ
skeapparater.

2. Der skal ifølge aftalen stilles de nødvendige økono
miske ressourcer og den nødvendige tekniske
støtte til rådighed for at muliggøre en tilbundsgå
ende forskning og udvikling af vakuumafbrydere .

3 . Brugerne af fordelingsanlæg med indbyggede va
kuumafbrydere får fordele heraf.

4. Aftalen gør det muligt at udvikle, fremstille og
sælge afbrydere af vakuumtypen til forbrugere i EF
på konkurrencedygtige vilkår i forhold til de afbry
dere, som vil være til rådighed til import til EF fra
De forenede Stater og Japan , når der er oprettet et
marked for vakuumafbrydere i EF-landene.

5. Den tekniske og finansielle indsats, der krævedes
til at fremstille vakuumafbryderen på kommercielt
forsvarlige vilkår inden for et fornuftigt tidsrum ,
kunne ikke være gjort, hvis begge parter alene
havde støttet sig til deres egne ressourcer.

Begyndelsestidspunktet er fastsat i overensstemmelse
med bestemmelserne i artikel 25 i forordning nr. 17,
idet ansøgeren har indgivet anmeldelsen den 28 . juni
1973, og således falder inden for den seksmånederspe
riode, som var nødvendig for at kunne drage nytte af
denne artikel . Det bør gøres til en betingelse for dis
pensationen , at Kommissionen underrettes om :
i) enhver ændring i aktiestrukturen og i ejerforholdet
af aktierne i Vacuum Interrupters Ltd i dispensa
tionsperioden , og
ii) enhver tilladelse fra Associated Electrical Industries
og Reyrolle Parsons Ltd til Vacuum Interrupters
Ltd til at »drive anden virksomhed«, med angivelse
af alle enkeltheder i en sådan tilladelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Artikel 85, stk . 1 , i traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab erklæres i henhold til
artikel 85, stk . 3, uanvendelige på den aftale, der den
25. marts 1970 blev indgået mellem Associated Electri
cal Industries, Reyrolle Parsons og Vacuum Interrup
ters Ltd .

Artikel 2

23 . Aftalerne indeholder ingen begrænsninger, som
ikke er nødvendige for at nå målene . Hovedaftalen be
stemmer, at parterne skal udfolde » rimelige anstrengel
ser« for at sikre, at deres associerede selskaber ikke ud

vikler, udformer, fremstiller eller sælger vakuumafbry
dere, og ligeledes at de skal sørge for, at deres dattersel
skaber ikke køber deres forbrug af vakuumafbrydere
hos andre producenter af disse. Såfremt en kunde hos
enten moderselskabet eller datterselskaberne imidler

tid udtrykkeligt skulle ønske en vakuumafbryder, frem
stillet af en anden producent, indføjet i det bestilte

Vacuum Interrupters Ltd skal give Kommissionen
meddelelse om ændringer, som indtræder i dispensa
tionsperioden i aktiekapitalen og/eller ejendomsretten
til aktier i selskabet, senest 28 dage efter at disse er ble
vet virksomme .

Artikel 3

elektriske udstyr, så skulle en sådan særlig anmodning
imødekommes. Den begrænsning, som består i , at in

Vacuum Interrupters Ltd (VIL) skal give Kommissio

gen af moderselskaberne selv må udvikle, udforme,
fremstille eller sælge vakuumafbrydere, anser Kommis
sionen for absolut nødvendig som følge af karakteren
af de undersøgte aftaler.

Industries og Reyrolle Parsons i dispensationsperioden
til at »drive anden virksomhed« med angivelse af alle

nen meddelelse om tilladelser fra Associated Electrical

nærmere enkeltheder i en sådan tilladelse, senest 28

dage efter at denne er givet .
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Artikel 4

Denne beslutning får virkning fra den 1 . januar 1973 .

3. Reyrolle Parsons Limited, Hebburn, County Dur
ham, England.

Den anvendes indtil den 25 . marts 1980 .

Denne beslutning er rettet til :

1 . Vacuum Interrupters Ltd, 68 , Ballards Lane, Finch
ley, London , England ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 1977.
På Kommissionens vegne
R. VOUEL

2. Associated Electrical Industries Limited, 1 , Stan

hope Gate, London Wl , England ;

Medlem af Kommissionen

