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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 329/78
af 17 . februar 1978

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 ( J), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2560/77 (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.
1729/77 (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. 1729/77, på de tilbudspriser og de

Denne forordning træder i kraft den 18 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

0) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) EFT nr. L 303 af 28 . 1 . 1977, s. 1 .
(3) EFT nr. L 191 af 30 . 7 . 1977, s. 5 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 1978 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(RE/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A
11.01 B

1 1.02 A la)
1 1.02 A Ib)

Afgifterne

Boghvede
Hirse

87,05

115,20 ( 1)(5)
75,72 (6)
79,66
73,59

77,65 (2) (3)
0

Andre varer

77,79 (4)
8 1 ,48 (4)
0
(*)

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

133,51
117,63
189,57
143,14

Sorghum

') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton .
2) For majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den franske Republiks oversøiske
departementer, nedsættes importafgiften med 6 regningsenheder pr. ton i henhold til forord
ning (EØF) nr. 706/76.
3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesska
bet 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 umiddelbart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,50 regningsenheder pr. ton.
6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, fastsættes ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71
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Nr. L 47/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 330/78
af 17 . februar 1978

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. 2560/77 (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. 1730/77 (3)
og alle de senere forordninger, der ændrer denne ;
på grundlag af de i dag gældende priser, herunder cif
priserne ved terminskøb, bør de præmier, der for ti

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte
satser for præmier, der tillægges de forudfastsatte im
portafgifter for korn og malt, fastsættes efter tabellerne
i bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(») EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 303 af 28. 11 . 1977, s. 1 .
(3) EFT nr. L 191 af 30 . 7. 1977, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 1978 om fastsættelse af de præmier,
der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt
A. Korn og mel
(RE / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

2

3

4

5

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

10.02

0

0

10.03

Rug
Byg

0
0

0

0

2,16
12,52
2,18
0,67

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

0

0

0

0

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0,17

0,17

0

10.07 C

Sorghum

0

2,68

2,68

10.07 D

Andre varer

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

3,35
0

3,02

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

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

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

4. term .

2

3

4

5

6

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

3,84
2,87

3,84

0

let

0

0

0

1,19

1,19

formalet

0

0

0

0,89

Brændt malt

0

0

0

1,04

0,89
1,04

Varebeskrivelse

2,87

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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Nr. L 47/5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 331 /78
af 17 . februar 1978

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. 2560/77 (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
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2300/73 af
23. august 1973 (5), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 234/77 (6), er der fastsat gennemførelsesbe
stemmelser for forordning (EØF) nr. 1 569/72 ; de ele
menter, der danner grundlag for beregningen af diffe
rencebeløbene, er fastsat i forordning (EØF) nr. 1423/
77 (7), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 216/
78 (8) ;

for sa vidt angår det engelske og irske pund og den
franske franc afviger den i artikel 2, stk. 1 , i forord
ning (EØF) nr. 1569/72 omhandelede forskel i perio
den fra den 8 . til og med den 14. februar 1978 i for
hold til den repræsentative kurs, der er gældende fra
den 20 . februar 1978 mere end ét point i forhold til
den procentsats, der er lagt til grund ved den foregå
ende fastsættelse ; der bør tages hensyn hertil ved fast
sættelse af de elementer, der tjener til beregning af ud
ligningsbeløbene for raps- og rybsfrø for så vidt som
disse elementer allerede anvendes for den pågældende
medlemsstat —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1423/77
erstattes af bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

172 af 30. 9 .
L 303 af 28 .
L 167 af 25.
L 357 af 28 .
L 236 af 24.
L 143 af 10 .
L 160 af 30 .
L 31 af 2. 2.

1966, s. 3025/66.
11 . 1977, s. 1 .
7. 1972, s. 9 .
12. 1973, s. 6.
8 . 1973, s. 28 .
6. 1977, s . 9 .
6. 1977, s. 33 .
1978, s. 14.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 1978 om ændring af de elementer, som tjener til
beregning af differencebeløbene for raps- og rybsfrø

element
Korrigerende element Korrigerende
for støtten
i indikativprisen
eller restitutionen
(den koefficient ,
( den koefficient ,
som skal anvendes)
som skal anvendes)

1 Raps- og rybsfrø, som i Tyskland er
forarbejdet til oliefremstilling eller

+ 0,0750

— 0,0750

Differenceelementet ( den koefficient som

skal anvendes på indikativprisen )

+

—

udført, og som er høstet i :

— Tyskland

—- BLØU eller Nederlandene

—

— Frankrig
— Danmark
— Irland

0,0619
0,2477

0,0750
0,1148
0,2979
0,2630

— Det forenede Kongerige
— Italien

2. Raps*- og rybsfrø, som i BLØU eller

+ 0,0140

Nederlandene er forarbejdet til olie
fremstilling eller udført, og som er

— 0.0140

-t

—

høstet i :

— Tyskland

0,0659

— BLØU eller Nederlandene

0,1981

— Frankrig
— Danmark
— Irland

0,0140

0,0564
0,2516
0,2144

— Det forenede Kongerige
— Italien

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

nihil

nihil

+

—

udført, og som er høstet i :

— Tyskland

0,0811
0,0142

— BLØU eller Nederlandene

0,1867

— Frankrig
— Danmark
— Irland

0,0430
0,2410
0,2033

— Det forenede Kongerige
— Italien

4. Raps- og rybsfrø, som i Frankrig er
forarbejdet til oliefremstilling eller

!

— 0,2296

+ 0,2296

-t

-

udført, og som er høstet i :
— Tyskland

— BLØU eller Nederlandene

— Frankrig
— Danmark
— Irland

— Det forenede Kongerige
— Italien

0,3293
0,2471

0,2296
0,1758

0,0667
0,0203
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element
Korrigerende element Korrigerende
for støtten

i indikativprisen

S. 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)

—0,3176 ( a)

+ 0,3176 ( a)

Nr. L 47/7

Differenceelementet (den koefficient, son
skal anvendes på indikativprisen )

+

— 0,2187 ( b )

+ 0,2187 (b)

i :

0,4244

— Tyskland
— BLØU eller Nederlandene

Cl,3363

— Frankrig

0,0715
0,3176
0,2609

— Danmark
— Irland

— Det forenede Kongerige

0,0497

— Italien

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

— 0,0449

+ 0,0449

+

0,1296
0,0598

— Tyskland
— BLØU eller Nederlandene

0,1502

— Frankrig

0,0449

— Danmark
— Irland

0,2069

— Det forenede Kongerige

0,1675

— 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

— Det forenede Kongerige

—

— 0,2552 ( a )

+ 0,2552 ( a )
+

— 0,1796 ( b )

—

+ 0,1796 ( b )
0,3569
0,2730
0,0208
0,2552
0,2012

0,0474

— Italien

(a) Gyldig for en støtte eller en eksportrestitution , der er forudfastsat fra datoen for denne forordnings ikrafttræden , og for undergivelse af kontrol
eller udførsel indtil den 30. juni 1978 .

(b) Gyldig for en støtte eller en eksportrestitution , der er forudfastsat fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, og for undergivelse af kontrol
eller udførsel fra den 1 . juli 1978 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 332/78
af 17 . februar 1978

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen 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 den fælles markedsord
ning for fedtstoffer ( 1 ), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2560/77 (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. 1464/73 (5), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 234/77 (6) særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud
valg, og

ud fra følgende betragtninger :

med henblik pa at gøre det muligt, at ordningen fun
gerer normalt, bør ved beregningen af verdensmarkeds
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. 190/78 af 31 . januar 1978
om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø (7),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 321 /78 (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 20 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(')
(2)
P)
(4 )
(5 )
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66.
L 303 af 28 . 11 . 1977, s . 1 .
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 143 af 10 . 6 . 1977, s . 9 .
L 27 af 1 . 2 . 1978 , s . 24 .
L 46 af 17 . 2. 1978 , s . 21 .
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Nr. L 47/9

BILAG

Verdensmarkedsprisen, som anvendes fra den 20. februar 1978 for raps- og rybsfrø
(ex 12.01 i den fælles toldtarif)
RE/100 kg (>)

Verdensmarkedspris
Verdensmarkedspris i tilfælde af forudfastsættelse af støtten :

18,912

— for februar måned 1978

18,912

— for marts måned 1978

18,839

—
—
—
—

19,099

for
for
for
for

april måned 1978
maj måned 1978
juni måned 1978
juli måned 1978

19,099
19,166

19,166

(') Den omregningssats i regningsenheder i national valuta, som er nævnt i artikel 9 , stk. 5, litra a), i forordning (EØF) nr. 2300/73, er
som følger :
1
1
1
1
1
1
1
1

RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE

-

3,15665
3,35507
48,6572
7,29012
8,56656
0,772929
0,772929
1 292,81

DM
fl .
bfr./lfr.
ffr.
dkr.
£ UK
£ Irl .
lire
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 333/78
af 17 . februar 1978

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

— interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked,

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

— det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter ( 1), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2560/77 (2), særlig artikel 17, stk. 4,

ifølge artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68
fastsættes priserne inden for Fællesskabet under hen
syntagen til de med henblik på udførselen gunstigste,
faktiske priser. Fastsættelsen af priserne i den interna
tionale samhandel sker særlig under hensyntagen til :

under henvisning til udtalelse fra valutaudvalget, og
a) de faktiske priser på markederne i tredjelande,
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68
kan forskellen mellem priserne i international samhan
del på de varer, der er anført i artikel 1 i den nævnte
forordning, og priserne på disse varer inden for Fælles
skabet udlignes ved en eksportrestitution ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 876/68 af
28 . juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af

b) de gunstigste importpriser i tredje bestemmelses
lande ved indførsel fra tredjelande,
c) de produktionspriser, der konstateres i udførende
tredjelande, i givet fald under hensyntagen til de
subventioner, der ydes af disse lande,
d) tilbudsprisen franco Fællesskabets grænse ;

eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2429/72 (4), skal resti
tutionen for de varer, som er nævnt i artikel 1 i forord

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

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

— afsætningsomkostningerne og de gunstigste om
kostninger for transport fra markeder i Fællesska
bet til udførselshavnene eller andre af Fællesska

ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 876/68 kan situ
ationen i den internationale samhandel eller de sær

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

kel 1 i forordning (EØF) nr. 804/68 ;

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

bets udførselssteder såvel som transportomkostnin
gerne til bestemmelseslandene,
— målene for den fælles markedsordning for mælk

og mejeriprodukter, der skal sikre disse markeder
en afbalanceret situation og en naturlig udvikling
af priser og samhandel,
(') EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s. 13 .
(2) EFT nr. L 303 af 28 . 11 . 1977, s. 1 .
(}) EFT nr. L 155 af 3 . 7. 1968 , s . 1 .

h) EFT nr. L 264 af 23. 11 . 1972, s. 1 .

ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1098 /68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende eksportrestitutioner for mælk og
mejeriprodukter (5), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 37/75 (6), er restitutioner for varer under
position 04.02 B lig med summen af to elementer,
(5) EFT nr. L 184 af 29 . 7 . 1968 , s. 10 .
( b) EFT nr. L 5 af 9 . 1 . 1975, s. 7 .

Nr. L 47/ 11

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

hvoraf det ene tager hensyn til mængden af mejeripro
dukter og det andet til mængden af tilsat saccharose ;
det sidste element tages dog kun i betragtning, når

seslandet er blevet fastsat ved forordning (EØF) nr.
2054/76 (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1724/77 (3) ;

den tilsatte saccharose er fremstillet af sukkerroer eller

sukkerrør, høstet inden for Fællesskabet ;

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

1 00 kg af den samlede vare ; for de andre varer under
position 04.02 B beregnes dette element ved at multi
plicere grundbeløbet med den pågældende vares ind
hold af mejeriprodukter ; dette grundbeløb er lig med
den restitution, der fastsættes for 1 kilogram af de mej
eriprodukter, der er indeholdt i den samlede vare ;
det andet element udregnes ved at multiplicere det re
stitutionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførse
len af de varer, som er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra d),
i Rådets forordning (EØF) nr. 3330/74 af 19. decem
ber 1974 om den fælles markedsordning for sukker ( !),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2560/77 med
varens indhold af saccharose ;

restitutionssatserne for ost er beregnet for produkter,
som er bestemt til direkte forbrug ; osteskorpe og
osteafald opfylder ikke dette formål ; for at forhindre
enhver fejlagtig fortolkning er det nødvendigt at frem
hæve, at disse produkter henhørende under toldposi
tion 04.04 ikke er restitutionsberettigede ;

anvendelsen af disse regler på den nuværende mar
kedssituation for mælk og mejeriprodukter og særlig
på priserne for disse varer inden for Fællesskabet og
verdensmarkedet medfører, at restitutionen for varerne

fastsættes til de i bilaget anførte beløb ;

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

for at tillade en normal funktion af restitutionsordnin

gen må det ved beregningen af disse sidste tages i be
tragtning :
— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
sving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta udregnet i
en bestemt periode, over de fællesmarkedsvalutaer,
der er nævnt i forrige afsnit ;

Artikel 1

1.

De restitutioner for varer i uændret tilstand, der

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

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

de særlige betingelser for betaling af restitution for
skummetmælkspulver anvendt til foder i bestemmel

Denne forordning træder i kraft den 18 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(') EFT nr. L 359 af 31 . 12. 1974, s. 1 .

(2) EFT nr. L 228 af 20 . 8 . 1976, s . 17.
(3) EFT nr. L 189 af 29 . 7. 1977, s. 41 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 17. februar 1978 om fastsættelse af importafgifter for
mejeriprodukter, der udføres i uændret stand

Restitutionsbeløb

Position i
den fælles

Varebeskrivelse

Kode

toldtarif

04.01

i RE/ 100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet)

Mælk og fløde, frisk, ikke koncentreret eller sødet :

ex A. Andre varer end valle, med et fedtindhold på 6 vægtprocent og derunder :

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

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

0110 00

b) Andre varer

0120 00

4,61

II. I andre tilfælde :

a) I pakninger med et indhold af 2 liter og derunder med et fedt
indhold på :
1 . 4 vægtprocent og derunder :

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

0130 10

1,14

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

0130 22

ved udførsel til :
— Lande i nærheden af Fællesskabet

4,02

— Andre bestemmelser

5,04

(cc) Med et fedtindhold på over 3 vægtprocent

0130 31

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

5,71

— Andre bestemmelser

2 . Over 4 vægtprocent

7,32
0140 00

ved udførsel til :

— Lande i nærheden af Fællesskabet

6,13

— Andre bestemmelser

8,51

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

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

0150 10

1,14

0150 21

4,16

0150 31

5,02

0160 00

5,41

0200 05

15,14

0200 11

23,56

0200 21

35,59

0300 10

42,47

0300 20

73,41

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

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

ex B. Andre varer, undtagen valle, med et fedtindhold på :
ex I. Over 6 vægtprocent, men under eller lig 21 vægtprocent :

(a) Med et fedtindhold på 10 vægtprocent og derunder

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

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

18 . 2. 78

Restitutionsbeløb
Kode

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

0400 1 1

83,72

0400 22

123,24

0400 30

143,87

0620 00

64,85

0720 00

64,85

0720 20

76,80

0720 30

82,77

0720 40

90,67

0820 00

92.66

(aa) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

0920 10

94,62

(bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

0920 20

106,49

1020 00

64,85

1120 10

64,85

1120 20

76,80

1120 30

82,77

1120 40

90,67

1220 00

92,66

(aa) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

1320 10

94,62

(bb) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

1320 20

106,49

Position i
den faciles
toldtarif

04.01

Varebeskrivelse

III. Over 45 vægtprocent :

(fortsat)

(a) Med et fedtindhold på 68 vægtprocent og derunder

(b) Med et fedtindhold på over 68 vægtprocent, dog højst 80
vægtprocent

(c) Med et fedtindhold på over 80 vægtprocent
04.02

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

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

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

1 . 1,5 vægtprocent og derunder

2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
(aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

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

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

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

b) Andre varer, med undtagelse af varer indeholdende fiskemel eller fiske
olie eller fiskeleverolie og jernkarbonat eller jernsulfat med et fedt
indhold på :
1 . 1,5 vægtprocent og derunder

2. Over 1,5 vægtprocent, dog højst 27 vægtprocent :
( aa) Med et fedtindhold på 11 vægtprocent og derunder

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

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

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

Nr. L 47/ 14

Dc Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Kode

i RE/100 kg

netto (hvis ikke

andet er angivet)

III. Mælk og fløde, i anden form :
04.02

(fortsat)

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

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

1420 11

14,44

1420 21

19,39

1520 00

23,00

1620 11

14,44

1620 21

19,39

1620 30

23,00

1620 40

23,56

1620 50

42,47

1620 60

73,41

1720 00

83,72

2220 00

0,6485 f 1)

b) Andre varer, med et fedtindhold på :

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

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

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

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

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

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

B. Tilsat sukker :

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

ex b) Andre varer, undtagen talle :

1 . I pakninger af nettovægt 2,5 kg og derunder og med et fedt
indhold på :

aa) 1,5 vægtprocent og derunder

pr. kg

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

2320 10

0,6485 ( l )
pr. kg

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

2320 20

0,7680 '(»)
pr. kg

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

2320 30

0,8277 (!)

2320 40

0,9067 (*)

pr. kg

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

pr- kg

cc) Over 27 vægtprocent :

( 11 ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2420 10

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2420 20

0,9266 (*)
pr- kg

1,0649 (*)
pr- kg
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Nr. L 47/ 15

Restitutionsbeløb

Position i

den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

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

04.02

(fortsat)

Kode

2520 00

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

0,6485 (»)
pr. kg

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

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

17 vægtprocent

2620 10

pr. kg
2620 20

;

(44) Med et fedtindhold på over 25 vægtprocent

0,7680 (!)
pr. kg

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

0,6485 ( J )

2620 30

0,8277 (!)

2620 40

0,9067 (*)

pr. kg
pr. kg

cc) Over 27 vægtprocent :

( 11 ) Med et fedtindhold på 41 vægtprocent og derunder

2720 10

(22) Med et fedtindhold på over 41 vægtprocent

2720 20

0,9266 (')
pr. kg

1,0649 (*}
pr. kg

ex 11. Mælk og fløde, undtagen valle, i anden form :

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

(aa) under 15 vægtprocent og med et fedtindhold på :
( 11 ) 3 vægtprocent og derunder

2810 11

(22) over 3 vægtprocent

2810 12

-n
pr. kg

ved udførsel til :

— lande i nærheden af Fællesskabet

0,0571 (*)
pr. kg

— andre bestemmelser

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

0,0732 (»)
pr. kg

2810 15

13,96 ( 2 )

2810 20

23,80 (2)

IV 10 70

13,96 («)

2910 76

23,80 («)

2910 80

0,2356 (1)

b) Andre varer, med et fedtindhold på :
ex 1 . 45 vægtprocent og derunder :

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

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

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

pr. kg

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

2910 85

(ee) Med et fedtindhold på over 39 vægtprocent

2910 90

0,7341 ('*)

3010 00

0,8372 (*;

0,4247 (»)
pr. kg
pr. kg

2- Over 45 vægtprocent

pr. kg
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

Smør :

04.03

ex A. Med et fedtindhold på 85 vægtprocent og derunder :

(I) Med et fedtindhold på 62 vægtprocent og derover, dog under 78
vægtprocent

3 1 10 05

120,79

3110 16

151,96

3110 22
31 10 32

155,85
159,75

3210 10
3210 20

159,75
206,90

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

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

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

Ost og ostemasse ( 5 ) :

04.04

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

3800 00

ved udførsel til :
— Zone D

60,00

— Zone E

— Canada

53,00

— Liechtenstein og Schweiz
— Østrig

46,46

— Andre bestemmelser

90,71

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

4000 00

ved udførsel til :

— Østrig

26,91

— Zone D

85,80

— Zone E

34,38

— Canada

46,40

— Andre bestemmelser

74,86

D. Smelteost, ikke revet eller i pulverform :

II. Andre varer, med et fedtindhold på :

a) 36 vægtprocent og derunder og med et fedtindhold i tørstof på :
ex 1 . 48 vægtprocent og derunder og med et indhold af tørstof på :
( aa) 33 vægtprocent og derover, dog under 38 vægtprocent

•4410 10

ved udførsel til :

— Østrig

i

9,97

— Zone D

17,97

— Zone E

17,89

— Canada

16,28

— Schweiz

5,30

— Andre bestemmelser

30,63

18 . 2. 78

Position i
den fælles
toldtarif

04.04

(fortsat)
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Restitutionsbeløb
Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

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

( 11 ) Under 20 vægtprocent

4410 20

ved udførsel til :

— Østrig

: - 9,97
17,97
17,89
16,28
5,30

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) vægtprocent og derover

30.63
4410 30

ved udførsel til :

— Østrig

14,73
26,57

— Zone D
— Zone E

26,39
24,05
7,84
45,37

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

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

4410 40

ved udførsel til :

— Østrig

9,97
17,97
17,89
16,28

— Zone D
— Zone E

— Canada

— Schweiz

5,30
30,63

— Andre bestemmelser

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

4410 50

ved udførsel til :

— Østrig

14,73
26,57
26,39
24,05

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(33 ) 40 vægtprocent og derover

7,84
45,37
4410 60

ved udførsel til :

— Østrig

21,52

— Zone D
— Zone E

38,80
38,46

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

35,13
11,44
66,3"'

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

4510 10

ved udførsel til :

— Østrig

9,97

— Zone D
— Zone E

17,97
17,89

— Canada
— Schweiz

16.28

— Andre bestemmelser

30,63

5,30

Nr. L 47/18
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

i RE/ 100 kg

Kode

netto (hvis ikke

andet er angivet)

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

04.04

(fortsat)

45 1 0 20

ved udførsel til :

— Østrig

14,73
26.57
26,39
24,05
7,84
45,37

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

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

4 510 .30

ved udførsel til :

— Østrig

i

— Zone D
— Zone E

— Canada

— Schweiz
— Andre bestemmelser

21,52
38,80
38,46
35,13
11,44

66,37
]

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

( 11 ) Under 55 vægtprocent

4510 40

ved udførsel til :

— Østrig

21,52
38,80
38,46
35,13

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) 55 vægtprocent og derover

11,44
66,37
4510 50

ved udførsel til :

— Østrig

25,52
46,03
45,64
41,81

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

b ) Over 36 vægtprocent

13.58
78,79
4610 00

ved udførsel til :

— Østrig

25,52

— Zone D
— Zone E

46,03

45,64
41,81
13,58
78,79

— Canada
-— Schweiz
— Andre bestemmelser
E. Andre varer :

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

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

4710 1 1

ved udførsel til :
— Zone D

116,64

— Zone E

81,50
98,00
91,64

— Canada

— Schweiz
— Andre bestemmelser

116.64

18 . 2 . 78
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Restitutionsbeløb
Position i
den faciles
toldtarif

04.04

(fortsat)

Kode

Varebeskrivelse

■ i RE/100 kg

netto (hvis ikke
andet er angivet)

4710 16

(2) Fiore Sardo, Pecorino
ved udførsel til :
— Zone E
— Canada

125,27
92,50
99,50

— Schweiz
— Andre bestemmelser

100,27
125,27

— Zone D

(3 ) Andre varer ( undtagen ost fremstillet af valle), med et
fedtindhold i tørstoffet på 30 vægtprocent og derover
udførsel til :

4710 22

ved udførsel til :
— Zone D

116,64
81,50
98,00
91,64
116,64

— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

b) Over 47 vægtprocent, dog højst 72 vægtprocent :
1 . Cheddar :

ex bb) Andre varer, med et fedtindhold i tørstoffet på
48 vægtprocent og derover

48 J3 00

ved udførsel til :

— Østrig

30,07
59,61

— Zone D
— Zone E
— Canada

33,00
16,00
84,50

— Schweiz
— Andre bestemmelser

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

5120 12

ved udførsel til :

— Østrig

17,48
18,93

— Zone D
— Zone E

— Canada

15,40
3,99
32,43

— Schweiz
— Andre bestemmelser

(bb) 5 vægtprocent eller derover, dog under 19 vægt
procent og et indhold af tørstof på 32 vægtprocent
og derover (undtagen ost fremstillet af valle)
ved udførsel til :

5120 16

'

— Østrig

20,09
21,76

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

33,14
4,40
54,54

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

procent og med et vandindhold i den fedtfri ostemasse

på 62 vægtprocent og derunder (undtagen ost frem
stillet af valle )

5120 22

ved udførsel til :

— Østrig

23,95

— Zone D
— Zone E

25,93

— Canada
— Schweiz

39,30

— Andre bestemmelser

4,73
66,12

Nr. L 47/20

Position i
den fælles
toldtarif

04.04

(fortsat)
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Restitutionsbeløb
Varebeskrivelse

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

Kode

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

5120 31

ved udførsel til :
— Zone D
— Zone E

99.28
87,00
92,50
35.29
116,23

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,
Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit

5 1 20 44

ved udførsel til :

— Østrig

37,01
63,93
35.60
52,90
16,96
77,12

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz

— Andre bestemmelser

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

5120 54

ved udførsel til :

— Østrig

34,00
63,93
33,10
47,35
16,96

— Zone D

— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

66,74

<

(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, dou
ble Gloucester

5120 58

ved udførsel til :

■— Østrig

30,07
59,61
33,11
46,70
16,00

— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

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

79,13
5120 59

ved udførsel til :
— Zone E

20,00
24,00
35,03

— Canada
— Andre bestemmelser

(66) Feta

5120 82

ved udførsel til :
— Zone D

41,54
7,15
38,00
12,00

— Zone E

— Canada
— Schweiz

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

76,28 (4 )
63,42 (*)

— Andre bestemmelser

(77) Colby, Monterey

5120 83

ved udførsel til :

— Østrig
— Zone D
— Zone E

— Canada
— Schweiz
— Andre bestemmelser

(4 )
(«)
(4 )
{*)

30,07
59,61
46,70
16,00
79,13
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Nr. L 47/21

Restitutionsbeløb

Position i
den faciles
toldtarif

Varebeskrivelse

Kode

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

(88 ) Andre varer (undtagen ost fremstillet af valle),

04.04

med vandindhold i den fedtfri ostemasse pa :

( fortsat)

(aaa) Over 47 vægtprocent dog højst 52 vægt
procent

5120 87

ved udførsel til :
— Zone D

59,61
15,00
53,08
67,50
85,00

— Schweiz
— Zone E

— Canada
— Andre bestemmelser

(bbb) Over 52 vægtprocent, dog højst 62 vægt
procent

5120 92

ved udførsel til :

— Østrig

37,01
63,93
35,60
52,90
16,96
77,12

— Zone D

—
—
—
—

Zone E
Canada
Schweiz
Andre bestemmelser

ex II. I andre tilfælde (undtagen ost fremstillet af valle) :
ex a) Revet eller i pulverform, med et fedtindhold på over 20 vægt
procent, med et indhold af laktose på under 5 vægtprocent og
med et indhold i tørstof :

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

531011

ved udførsel til :
— Zone E

25,00
37,50

— Canada
— Andre bestemmelser

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

56,25
5310 22

ved udførsel til :
— Zone E

— Canada

30,00
43,50

— Andre bestemmelser

70,59

(3) på 95 vægtprocent og derover

5310 31

ved udførsel til :
— Zone E

23.07

— Canada

35,00
49,00

— Andre bestemmelser

82,26

Foderstoffer med tilsætning af melasse eller sukker ; andet tilberedt dyrefoder :
ex B. Andre varer, med indhold af glucose eller glucosesirup henhørende under
pos. 17.02 B og 21.07 F II, stivelse eller mælkeprodukter, også blandet med
andre produkter, undtagen specialfoderblandinger (3) :

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

(3) Med et indhold af mælkeprodukter på 50 vægtprocent og der
over, men under 75 vægtprocent, hvoraf indholdet af mælk i

pulverform eller som granulat (undtagen valle) er :

Nr. L 47/22
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Restitutionsbeløb

Position i
den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Kode

i RE/ 100 kg
netto (hvis ikke

andet er angivet)

23.07

(fortsat)

(aa) Under 30 vægtprocent

5700 13

(bb) 30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent

5700 23

20,75

(cc) 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent

5700 33

27,24

5700 42

33,72

5700 52

40,21

5700 62

46,69

(dd) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(ee) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(ff) 70 vægtprocent og derover

-

(4) Med et indhold af mælkeprodukter på 75 vægtprocent og der
over og med et indhold af mælk i pulverform eller som granulat
(undtagen valle) er :
(aa) Under 30 vægtprocent
(bb) 30 vægtprocent og derover, men under 40 vægtprocent
( cc) 40 vægtprocent og derover, men under 50 vægtprocent
(dd) 50 vægtprocent og derover, men under 60 vægtprocent
(ee) 60 vægtprocent og derover, men under 70 vægtprocent
(ff) 70 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent
(gg) 75 vægtprocent og derover, men under 80 vægtprocent
(hh) 80 vægtprocent og derover

5800 13

5800 23

20,75

5800 32

27,24

5800 42

33,72

5800 52

40,21

5800 62

46,69

5800 72

49,93

5800 82

53,18

5900 12

33,72

5900 22

40,21

5900 32

46,69

5900 42

53,18

( II) Uden indhold af stivelse, glucose, glucosesirup, og med et indhold af
mælkeprodukter, hvoraf indholdet af mælk i pulverform eller som
granulat (undtagen valle) er :
(a)
(b )
(c)
(d)

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

H Ved beregning af fedtindholdet tages der ikke hensyn til vægten af de tilsatte ikke-mælkeprodukter og af den tilsatte laktose. Restitutions
beløbet for 100 kg produkter henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :

a) det pr. kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i 100 kg af produktet :
b) et element, der beregnes i henhold til bestemmelserne i artikel 2 , stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1098/68 .
(*) Restitutionsbeløbet for 100 kg produkter henhørende under denne position er lig med summen af følgende elementer :
a) det pr . 100 kg angivne beløb ;

b) et element, der beregnes i henhold til bestemmelserne i artikel 2 , stk . 3 i forordning (EØF) nr. 1098/68 .

(') Som specialfoderblandinger anses foder indeholdende skummetmælkspulver og enten fiskemel eller fiskeolie og/eller fiskeleverolie eller jern
karbonat og/eller jernsulfat og/eller kobbersulfat.

(l) Dette beløb skal anvendes på nettovægt, efter fradag af vægten af saltlagen .

(5) Der anvendes ingen restitution for ostekorpe og osteaffald henhørende under position 04.04 i den fælles toldtarif. Som osteaffald betragtes
produkter , som ikke er egnede til menneskeføde som sådan .

N.B. : — Som lande i nærheden af Fællesskabet i den i denne forordning anførte betydning gælder følgende bestemmelser : Zone D , Andorra,
Jugoslavien , Liechtenstein , Schweiz , Østrig, såvel som bestemmelser, der er nævnt i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 192/75.
— Afgrænsningen af zonerne A , B , C , D og E er fastsat i forordning (EØF) nr. 1098/68 . (EFT nr. L 184 af 29. 7. 1968, s . 10) senest

ændret ved forordning (EØF) nr. 37/75 (EFT nr . L 5 af 9 . 1 . 1975, s . 7).
— 1 overenstemmelse med forordningen om eksportrestitution for frugt og grønsager forstås ved » Den arabiske Halvøs lande * for
tiden følgende lande , som ligger på halvøen og de tilsluttede territorier : Saudi-Arabien , Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanatet Oman,

Føderationen af arabiske Emirater ( Abu Dhabei , Dubai , Sharjah , Aman , um Alquawan, Fujairaih, Ras al Khaiman), Den arabiske
republik Yemen ( Nord-Yemen ) og Den folkedemokratiske republik Yemen ( Syd-Yemen).

Ved beregning af fedtindholdet tages der ikke hensyn ril vægten af mælkefremmed fedt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 334/78
af 17 . februar 1978

om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af rundkornet sleben ris
bestemt som fødevarehjælp til De forenede Nationers Højkommissariat for flygt
ninge

FÆLLESSKABER HAR —

sen i licitationen med henblik pa levering til De fore
nede Nationers Højkommissariat for flygtninge ;

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

det italienske interventionsorgan gives fuldmagt med
henblik på den pågældende licitation ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 1158/

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

77 n

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 :

Den 27. juli 1976 har Rådet for De europæiske Fælles
skaber udtrykt sin hensigt til inden for rammerne af
en fællesskabsaktion at yde henholdsvis det, der svarer
til 576 tons afskallet ris, nemlig 446 tons rundkornet
sleben ris til De forenede Nationers Højkommissariat
for flygtninge i henhold til dets fødevarehjælpepro
gram for 1974/ 1975 ;
under henvisning til i artikel 3, stk. 3, i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2750/75 kan produkterne købes overalt
på Fællesskabets marked ;
den påtænkte licitation bør gælde levering af produk
terne Limassol dvs. i det øjeblik, da varen faktisk befin
der sig på kajen eller på lægter, såfremt dette transport
middel benyttes ;
på grund af forskellige valutamæssige forhold i de en

terventionsorganet ;

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), s. •
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/73 (5), sær
lig artikel 3, opstillede betingelser ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningkomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1
1.

Inden for rammerne af en fællesskabsaktion med

henblik på fødevarehjælp til De forenede Nationers
Højkommissariat for flygtninge udbydes 446 tons
rundkornet sleben ris i licitation .

kelte medlemsstater kan overholdelsen af disse betin

gelser ikke tilsikres ved anvendelse af den omregnings
sats, der anvendes inden for rammerne af den fælles

landbrugspolitik, da de monetære udligningsbeløb
ikke anvendes inden for rissektoren ; der bør altså ta

ges hensyn til de valutamæssige konsekvenser for de
respektive tilbud ;

licitationstilslaget bør gives den bydende, som har gi
vet de bedste tilbud ;
der bør fastsættes en sikkerhedsstillelse, der skal sikre

overholdelsen af de forpligtelser, som følger af deltagel
(») EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
(2) EFT nr. L 136 af 2. 6. 1977, s. 13 .
3 EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 89 .

2.
Licitationen gennemføres i Italien i et parti. Pro
dukterne stilles til rådighed på Fællesskabets marked.
Afskibningen sker fra en af Fællesskabets havne.
3.
Den i stk . I nævnte licitation gælder levering af
produkterne Limassol, dvs. når varen faktisk befinder
sig på kajen eller på lægter, såfremt dette transportmid
del benyttes.
4.
De i stk. 1 nævnte produkter skal leveres af kon
traktmodtageren i nye jutesække (minimumsvægt 600
g) å 50 kg netto.
(4 ) 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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Sækkene skal på emballagen bære følgende påtrykte
angivelse :

fredsstillende forløb af de transaktioner, der er nævnt i
artikel 1 . Denne sikkerhedstillelse fortabes, såfremt de

»Milled rice — Gift of the European Economic Com
munity to the people of Cyprus«.

pågældende transaktioner ikke gennemføres inden for
de fastsatte frister undtagen for så vidt angår de mæng
der, der ikke realiseres på grund af force majeure.

For at muliggøre en genopfyldning i sække skal til
slagsmodtageren levere 2 % tomme sække, nye og af

2.

samme kvalitet som dem , hvori varen leveres, men

med den trykte tekst efterfulgt at et stort »R«.

Den sikkerhed, der er nævnt i stk. 1 , kan stilles i

kontanter eller i form af en garanti, der stilles af et kre
ditinstitut, som svarer til de kriterier, der er fastsat af
medlemsstaten .

Artikel 2

Artikel 6

1.

Den licitation , der er nævnt i artikel 1 , finder

sted den 6 . marts 1978 .

1.

2.

kel 1 , og som er bestemt til levering til De forenede
Nationers Højkommissariat for flygtninge, skal svare

Den sidste dato for indgivelse af bud fastsættes

Den rundkornede slebne ris, der er nævnt i arti

til den 6 . marts 1978 kl . 12.00 .

til de karakteristika, der er nævnt herunder :

3 . Offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende af licitationsbekendtgørelsen finder sted
mindst 9 dage før den sidste dato for indgivelse af

—
—
—
—
—
—
—
—

bud .

Artikel 3

1.

Budene skal afgives i den medlemsstats valuta,

fugtighed : 15 % ,
brudris : højst 5 % ,
kridtagtige korn : højst 5 % ,
korn med røde riller : højst 3 % ,
plettede korn : højst 1,5 %
skjoldede korn : højst 1 % ,
gule korn : højst 0,050 % ,
ravfarvede korn : højst 0,20 % .

hvor licitationen er åben .

Såfremt risen ikke svarer til de ovennævnte karakteri

2. Af hensyn til budenes sammenlignelighed korri
geres hvert bud i givet fald med det tiltrædelsesudlig
ningsbeløb, der var gældende den dag, der var sidste
frist for indgivelse af bud, ved udførsel fra den med
lemsstat, der er angivet i budet.
3 . De kurser, der skal anvendes ved omregning af
de i national valuta afgivne bud til regningsenheder,
og de kurser, der anvendes ved omregning af de i reg
ningsenheder fastsatte maksimumseksportrestitutioner
eller minimumseksportrestitutioner eller minimums
eksportafgifter til national valuta, er følgende :
— centralkursen i de tilfælde, hvor de pågældende va
lutaer flyder sammen inden for et udsving på
2,25 % ,

— i øvrige tilfælde et gennemsnit for hver valuta ud
regnet i en periode, der strækker sig fra onsdag i
en uge til tirsdag i den følgende uge, og som ligger
umiddelbart før sidste frist for indgivelse af bud .
Artikel 4

Licitationstilslaget gives den bydende, som har givet
det bedste tilbud. Såfremt licitationsbudene ikke synes
at svare til de priser og de omkostninger, som er nor
male på markedet, kan interventionsorganet annullere
licitationen .

Artikel 5

1 . En sikkerhedstillelse på 10 regningsenheder pr.
ton stilles af den antagne budgiver ; den sikrer et til

stika, accepteres den ikke.
2. Bud med henblik på den rundkornede slebne ris,
der er nævnt i artikel 1 , bestemt til levering til De fore
nede Nationers Højkommissariat for flygtninge, skal
gives så de svarer til de nedennævnte karakteristika :

—
—
—
—
—
—
—
—

fugtighed : 15% ,
brudris : højst 5 % ,
kridtagtige korn : højst 5 % ,
korn med røde riller : højst 3 % ,
plettede korn : højst 1 ,5 %
skjoldede korn : højst 1 % ,
gule korn : højst 0,050 % ,
ravfarvede korn : højst 0,20 % .
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 tilbud, med angi
velse af tilbudet for hver af disse såvel som tilslagsmod
tagernes 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 .
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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 af beløbet er ble
vet omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 3,

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 sikkerheden .

Artikel 8

andets afsnit, nævnte valutakurser.

4. Interventionsorganet skal anmode tilslagsmodta
geren om følgende oplysninger :
a) efter hver forsendelse en fortegnelse over de lastede
mængder, produkternes kvalitet og emballering ;
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 .

Nr. L 47/25

For nærværende licitation bemyndiges interventionsor
ganet til at udbetale tilslagsmodtageren 80 % a conto
på værdien af det kvantum , der figurerer i konnosse
mentet, ved præsentation af en kopi af dette samme
dokument og ved en sikkerhedsstillelse svarende til
acontobeløbet.

Artikel 9

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 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 335/78
af 17 . februar 1978

om åbning af en ny licitation med henblik på tilvejebringelse af blød hvede, som
støtte til republikken Pakistan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

tilslag bør gives den bydende, der har afgivet det gun
stigste bud ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

for tilfælde af force majeure, der kan forhindre gen
nemførelse af den pågældende transaktion inden for
de fastsatte kriterier er det nødvendigt at præcisere,
hvem der skal bære de omkostninger, der måtte opstå

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

af en sådan situation ;

ordning for korn ( J ), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2560/77 (2),

der bør fastsættes en sikkerhedsstillelse for at sikre

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

overholdelse af de forpligtelser, der følger af deltagelse
i licitation ;

2750/75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af krite

riet for tilvejebringelse af korn som fødevarehjælp (3),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :
Den 8 . februar 1977 udtrykte Rådet for De europæiske
Fællesskaber sin hensigt til, inden for rammerne af en
fællesskabsaktion, at yde 25 000 tons blød hvede til
republikken Pakistan i henhold til dets fødevarehjæl
peprogram for 1976/ 1977 ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2750/75, artikel 3, stk. 3, kan produkterne købes over
alt på Fællesskabets marked ;
resultatet af den licitation , der blev afholdt inden for

Fællesskabet i medfør af Kommissionens forordning
(EØF) nr. 110/78 af 20 . januar 1978 om åbning af en
licitation med henblik på tilvejebringelsen af blød
hvede til Pakistan (4), var, at intet skete ; der bør derfor
gennemføres en ny licitation ;
den planlagte licitation bør angå levering af varen i af
skibningshavnen inden for skibets omkreds ; varen
skal anbringes på det af modtagerlandet eller dets be
fuldmægtigede angivne sted ;
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 ;
(')
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
303 af 28 . 11 . 1977, s. 1 .
281 af 1 . 11 . 1975, s. 89 .
17 af 21 . 1 . 1978 , s. 20 .

det franske interventionsorgan overdrages gennemfø
relsen af den pågældende licitation ;
det er vigtigt for Kommissionen at blive hurtigt infor
meret om de bud, der er afgivet ved licitation, såvel
som om de bud, som interventionsorganet har taget i
betragtning ;

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 omregnings
enhedens værdi og de vekselkurser, der skal anvendes
inden for den fælles landbrugspolitiks rammer (5), se
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/73 (6), sær
lig artikel 3, opstillede betingelser ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

Inden for rammerne af en fællesskabsaktion ud

bydes i licitation som fødevarehjælp levering til repu
blikken Pakistan af 25 000 tons blød hvede.

2. Licitationen gennemføres i Frankrig i ét parti.
Produkterne stilles til rådighed på Fællesskabets mar
ked. Ladningen sker fra en af Fællesskabets havne.
(5) EFT nr. 106 af 30 . 10 . 1962, s. 2553/62.
<>) EFT nr. L 263 af 19 . 9 . 1973 , s . 1 .
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3.

Den i stk. 1 nævnte vare skal i afskibnings

Nr. L 47/27

Artikel 4

havnen leveres løst inden for skibets omkreds ; varen

skal anbringes på det af modtagerlandet eller dets be
fuldmægtigede angivne sted ; tilslagsmodtageren og
modtagerlandets befuldmægtigede fastsætter leverings

Licitationstilslaget gives den bydende, som under hen

syntagen til den i artikel 3, stk. 3, nævnte regulering
har givet det gunstigste bud.

takten .

Såfremt licitationsbudene ikke synes at svare til de pri
ser og de omkostninger, som er normale på markedet,
Artikel 2
1.

kan interventionsorganet annullere licitationen .

Den i artikel 1 nævnte licitation finder sted den

Artikel 5

3 . marts 1978 .

2.

Den sidste frist for afgivelse af bud fastsættes til

den 3 . marts 1978 kl . 12.00 .

3. Offentliggørelse af licitation i De Europæiske
Fællesskabers Tidende sker senest ni dage før den sid

Såfremt tilslagsmodtageren ikke kan levere varerne i
overensstemmelse med artikel 1 , stk. 3, på den dato,
som fastsættes i licitationsbekendtgørelsen, som følge
af forsinkelse af de skibe, som besørger søtransporten,
skal de ved denne forsinkelse opståede omkostninger
bæres af interventionsorganet.

ste frist for afgivelse af bud.
Artikel 6
Artikel 3

1.

Budene skal afgives i den medlemsstats valuta,

1.

Den bydende stiller en sikkerhed på 5 regnings

enheder pr. ton af produktet.

hvor licitationen er åben .

Sikkerheden frigives :

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.

— for alle bydende, hvis bud ikke er kommet i be
tragtning eller ikke antages ;
— for koritraktmodtageren, såfremt de pågældende
forretninger er blevet gennemført inden for den

3. Af hensyn til budenes sammenlignelighed korri
geres hvert bud i givet fald med de 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.

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.

Korrektionen foretages ved :
2.

— 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.

Det monetære udligningsbeløb omregnes i givet fald
til den medlemsstats valuta, hvor licitationen åbnes :

— ved — såfremt de pågældende valutaer indbyrdes
holdes inden for et øjeblikkeligt udsving på høst
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

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 7

Den i artikel 1 nævnte bløde hvede skal være sund,

sædvanlig og handelsmæssig og mindst være af den
standardkvalitet, for hvilken interventionsprisen er fast
sat, og med en øvre grænse for fugtighed på 15,5 %
og en tolerance for spiret korn på 3 % for urenheder
på 1,5 % .

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

Artikel 8

strækker sig fra onsdag i en given uge til tirsdag i
den følgende uge, og som umiddelbart går forud
for sidste frist for indgivelse af bud .

1 . Det franske interventionsorgan overdrages gen
nemførelsen af alle foranstaltninger i forbindelse med
den licitation, der er genstand for denne forordning.
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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 inter
ventionsorganet i den pågældende medlemsstat med
delelse 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 at beløbet er ble
vet omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 3,
andet afsnit, nævnte valutakurser.

4. Interventionsorganet skal fra tilslagsmodtageren
indhente følgende oplysninger :
a) efter hver forsendelse, dokumentation for de lastede
mængder og varens kvalitet ;
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b) skibenes afsejlingsdato ;
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 9

Der udstedes en overtagelsesattest til tilslagsmodtage
ren som optræder som Fællesskabets befuldmægti
gede, af modtagerlandets befuldmægtigede ved leve
ring af varen i afskibningshavnen eller, hvis en modta
ger ikke findes, af interventionsorganet i den medlems
stat, på hvis område afskibningen finder sted.
Artikel 10

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 17. februar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 47/29
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 336/78
af 17 . februar 1978

om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af langkornet sleben
ris, bestemt som fødevarehjælp til republikken Tchad

FÆLLESSKABER HAR —

deltagelsen i licitationen med henblik pa levering til
republikken Tchad ;

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

det italienske interventionsorgan gives fuldmagt med
henblik på den pågældende licitation ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris ( l ), ændret ved forordning (EØF) nr. 1 1 58/
77 (2),

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

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 landbrugspolitisk rammer (4), se
nest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/73 (5), sær
lig artikel 3 , opstillede betingelser ;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

2750/75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af krite

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

Den 25. marts 1976 har Rådet for De europæiske Fæl
lesskaber udtrykt sin hensigt til inden for rammerne
af en fællesskabsaktion at yde det, der svarer til 1 500
tons afskallet ris, nemlig 1 164 tons langkornet sleben
ris til republikken Tchad i henhold til dets fødevare
hjælpeprogram for 1975/ 1976 ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2750/75, artikel 3, stk. 3, kan produkterne købes over
alt på Fællesskabets marked ;

terventionsorganet ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

den påtænkte licitation bør gælde levering af produk
terne i N'Djamena ;

på grund af forskellige valutamæssige forhold i de en

Artikel 1

1.

Inden for rammerne af en fællesskabsaktion med

kelte medlemsstater kan overholdelsen af disse betin

henblik på fødevarehjælp til republikken Tchad udby

gelser ikke tilsikres ved anvendelse af den omregnings

des 1 164 tons langkornet sleben ris i licitation .

sats, der anvendes inden for rammerne af den fælles

landbrugspolitik, da de monetære udligningsbeløb
ikke anvendes inden for rissektoren ; der bør altså ta

ges hensyn til de valutamæssige konsekvenser for de
respektive tilbud ;

licitationstilslaget bør gives den bydende, som har gi

2. Licitationen gennemføres i Italien i 1 parti . Pro
dukterne stilles til rådighed på Fællesskabets marked .
Afskibningen sker fra en af Fællesskabets havne .

3 . Den i stk. 1 nævnte licitation gælder levering af
produkterne i N'Djamena.

vet det bedste tilbud ;

4.

De i stk . 1 nævnte produkter skal leveres af kon

det synes nødvendigt at præcisere, hvem der skal bære
de eventuelle omkostninger, såfremt det på grund af
force majeure ikke er muligt at gennemføre den pågæl

g) å 50 kg netto.

dende transaktion inden for den fastsatte frist ;

Sækkene skal på emballagen bære følgende påtrykte

traktmodtageren i nye jutesække (minimumsvægt 600

angivelse :
der bøt fastsættes stillelsen af en sikkerhed, der skal

sikre overholdelsen af de forpligtelser, som følger af
(») EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
(2) EFT nr. L 136 af 2. 6. 1977, s . 13 .
(3 EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 89 .

• Riz blanchi — Don de la Communauté économique
européenne à la république du Tchad .
(4) EFT nr. 106 af 30 . 10 . 1962, s . 2553/ 62.
5 EFT nr. L 263 af 19 . 9 . 1973 , s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 47/30

For at muliggøre en genopfyldning i sække skal til
slagsmodtageren levere 2 % tomme sække, nye og af
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ditinstitut, som svarer til de kriterier, der er fastsat af
medlemsstaten .

samme kvalitet som dem , hvori varen leveres, men

med den trykte tekst efterfulgt at et stort »R«.
Artikel 2

1.

Den licitation, der er nævnt i artikel 1 , finder

Artikel 6

1 . Den langkornede slebne ris, der er nævnt i arti
kel 1 , og som er bestemt til levering til republikken
Tschad ; skal svare til de karakteristika, der er nævnt

sted den 6. marts 1978 .

herunder :

2.

—
—
—
—
—
—
—
—

Den sidste dato for indgivelse af bud fastsættes

til den 6 . marts 1978 kl . 12.00 .

3. Offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende af licitationsbekendtgørelsen finder sted
mindst 9 dage før den sidste dato for indgivelse af
bud .

Artikel 3

1.

Bundene skal afgives i den medlemsstats valuta,

hvor licitationen er åben .

2. Af hensyn til budenes sammenlignelighed korri
geres hvert bud i givet fald med det tiltrædelsesudlig
ningsbeløb, der var gældende den dag, der var sidste
frist for indgivelse af bud, ved udførsel fra den med
lemsstat der er angivet i budet.
3 . De kurser, der skal anvendes ved omregning af
de i national valuta afgivne bud til regningsenheder,
er :

— centralkursen i de tilfælde hvor de pågældende va
lutaer flyder sammen inden for et udsving på

fugtighed : 15% ,
brudris : højst 20 % ,
kridtagtige korn : højst 5 % ,
korn med røde riller : højst 3 % ,
plettede korn : højst 1,5 % ,
skjoldede korn : højst 1 % ,
gule korn : højst 0,050 % ,
ravfarvede korn : højst 0,20 % .

Såfremt risen ikke svarer til de ovennævnte karakteri

stika, accepteres den ikke.
2. Bud med henblik på den langkornede slebne ris,
der er nævnt i artikel 1 bestemt til levering til repu
blikken Tchad skal gives, så de svarer til de neden
nævnte karakteristika :

—
—
—
—
—
—
—
—

fugtighed : 15% ,
brudris : højst 20 % ,
kridtagtige korn : højst 5 % ,
korn med røde riller : højst 3 % ,
plettede korn : højst 1,5 % ,
skjoldede korn : højst 1 % ,
gule korn : højst 0,050 % ,
ravfarvede korn : højst 0,20 % .

2,25 % ,

— i øvrige tilfælde et gennemsnit for hver valuta ud
regnet i en periode, der strækker sig fra onsdag i
en uge til tirsdag i den følgende uge, og som ligger
umiddelbart før den sidste frist for indgivelse af
bud .

Artikel 4

Licitationstilslaget gives den bydende, som har givet
det bedste tilbud .

Såfremt licitationsbudene ikke synes at svare til de pri
ser og de omkostninger, som er normale på markedet,
kan interventionsorganet annullere licitationen .
Artikel 5

1 . En sikkerhedsstillelse på 10 regningsenheder pr.
ton stilles af den antagne budgiver ; den skal sikre et
tilfredsstillende forløb af de transaktioner, der er
nævnt i artikel 1 . Denne sikkerhedsstillelse fortabes,

såfremt de pågældende transaktioner ikke gennemfø
res inden for de fastsatte frister undtagen for så vidt
angår de mængder, der ikke realiseres på grund af
force majeure.
2.

Den sikkerhed der er nævnt i stk . 1 , kan stilles i

kontanter eller i form af en garanti , der stilles af et kre

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 tilbud, med angi
velse af tilbudet for hvert af disse såvel som tilslags
modtagerens 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
ger til kontraktmodtageren, til denne medlemsstats in
terventionsorgan .

Når interventionsorganet har udpeget tilslagsmodtage
ren , giver det i nævnte tilfælde straks interventionsor
ganet i den pågældende medlemsstat meddelelse
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 beløbet er blevet
omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 2, andet
afsnit, nævnte valutakurser.
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4. Interventionsorganet skal anmode tilslagsmodta
geren 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 ankomst til bestemmelsesstedet ;

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

Nr. L 47/31

tageren, skal det hurtigst muligt meddele denne sidste
de nødvendige oplysninger med henblik på frigørelse
af sikkerhedsstillelsen .

Artikel 8

For nærværende licitation bemyndiges interventionsor

ganet til at udbetale tilslagsmodtageren 80 % aconto
på værdien af det kvantum, der figurerer i konnosse
mentet, ved præsentation af en kopi af dette samme
dokument og ved en sikkerhedsstillelse svarende til
acontobeløbet.

Artikel 9

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 17. februar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 47/32
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 337/78
af 17 . februar 1978

om ændring af forordning (EØF) nr. 2035/74 om salg til nedsatte priser af visse
former for oksekød eller konserves, som interventionsorganerne ligger inde
med, til visse institutioner og organer med socialt formål
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

melserne vedrørende sikkerhedsstillelse må derfor til

FÆLLESSKABER HAR —

passes ;

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

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

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.
425/77 (2), særlig artikel 7, stk. 3, og

teen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2035/74 af
31 . juli 1974 (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2333/76 (4), blev der fastsat nærmere betingelser
for salg til nedsatte priser af visse former for oksekød
eller konserves, som interventionsorganerne ligger
inde med, til visse institutioner og organer med socialt

Følgende artikel 4a indføjes i forordning (EØF) nr.
2035/74 :
»Artikel 4a

Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 216/69 kan tilbudene indgives pr. anbefa

formål ;

let brev. I dette tilfælde skal sikkerheden stilles
senest 96 timer efter afsendelsen af det anbefalede

i betragtning af, at det drejer sig om en særlig form for
salg, hvor ikke alle købere råder over de tekniske hjæl
pemidler, som handelsvirksomheder betjener sig af,
bør der fastsættes mulighed for at indgive tilbud til in
terventionsorganerne ved anbefalet brev, og bestem

brev.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. februar 1978.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 af 28 . 6 . 1968 , s . 24 .
61 af 5. 3 . 1977, s. 1 .
210 af 1 . 8 . 1974, s . 53 .
264 af 28 . 9 . 1976, s. 11 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 338/78
af 17 . februar 1978

om ændring af forordningerne (EØF) nr. 2793/76, (EØF) nr. 560/77 og (EØF) nr.
2633/77 for så vidt angår visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende afsæt
ning på det italienske marked af frosset oksekød, der er stillet til rådighed for
det italienske interventionsorgan , og om priserne på dette kød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
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.
425/77 (2), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 25,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/
70 af 21 . april 1970 om finansiering af den fælles land
brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2788 /72 (4),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2453/76 af 5 . oktober 1976 om overførsel af frosset

oksekød til det italienske interventionsorgan fra inter
ventionsorganerne i andre medlemsstater (5), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2584/77 (6), særlig ar
tikel 1 , stk. 2, og

nens forordning (EØF) nr. 2793/76 af 18 .
1976, Kommissionens forordning (EØF) nr.
17. marts 1977 (9), ændret ved forordning
809/77 ( 10), og Kommissionens forordning
2633/77 af 29 . november 1 977 (» >) ;

november
560/77 af
(EØF) nr.
(EØF) nr.

dette frosne oksekød er bestemt til direkte konsum

især gennem detailafsætning i Italien ; for at hindre
spekulation eller svig er der fastsat forbrugerpriser for
hver af de pågældende kategorier af frosset oksekød på
grundlag af de overdragelsespriser, der forud er fastsat
af Kommissionen ;

det nuværende forhold mellem disse overdragelsespri
ser og forbrugerpriserne, udtrykt i italienske lire, bør
opretholdes ; de oprindelige fastsatte priser skal derfor
tilpasses ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Oksekød —

ud fra følgende betragtninger :
Eftersom datoen i artikel 1 i forordning (EØF) nr.
2453/76 er blevet ændret ved forordning (EØF) nr.
2584/77, er det nødvendigt at tilpasse artikel 1 i Kom
missionens forordning (EØF) nr. 2793/76 af 18 . no
vember 1976 om gennemførelsesbestemmelserne for

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

' Artikel 1

afsætning på det italienske marked af visse former for
frosset
enske
(EØF)
(EØF)

oksekød, der er stillet til rådighed for det itali
interventionsorgan i henhold til forordning
nr. 2453/76 (7), senest ændret ved forordning
nr. 231 0/77 (») ;

for at gøre det lettere at sælge det pågældende kød til
forbrugerne bør der åbnes mulighed for, at der ligele
des kan indgives ansøgninger om køb af befuldmægti
gede repræsentanter for forbrugerfællesskaber, såsom
forbrugersammenslutninger eller foreninger af disse,
hospitaler, skoler, kantiner, hvile- eller rekreations
hjem og sociale institutioner ;
salgspriserne for det oksekød, der er overført til det ita
lienske interventionsorgan , er fastsat ved Kommissio

I artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2793/76 erstat
tes datoen »den 30 . november 1977 « af datoen »den

30 . juni 1978 «.

Artikel 2

I artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2793/76 erstat
tes tallet »5 tons « af tallet » 10 tons «.

Artikel 3

1.

Artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2793/76

affattes således :

>)
2)
')
«)
5)
6)
7)
»)

EFT nr. L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .
EFT nr. L 61 af 5. 3. 1977, s. 1 .

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

94 af 28 . 4. 1970, s. 13.
295 af 30 . 12. 1972, s. 1 .
279 af 9 . 10 . 1976, s. 3 .
301 af 25. 11 . 1977, s. 6.
319 af 19 . 11 . 1976, s. 24.
269 af 21 . 10. 1977, s. 25.

» 1 . Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1 , i forord
ning (EØF) nr. 216/69 :
O EFT nr. L 71 af 18 . 3 . 1977, s . 27 .
( I0) EFT nr. L 98 af 22. 4. 1977, s. 10 .
(") EFT nr. L 306 af 30 . 11 . 1977, s. 22 .
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a) kan ansøgningerne omfatte en mængde sva
rende til højst 30 tons kød med ben pr. køber
og kan indgives ved anbefalet brev eller afleve
res direkte til det italienske interventionsorgan .

2.

18 . 2. 78

I artikel 3, stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr.

2793 /76 erstattes ordet »detailhandlere « med ordet » kø
bere «

I så fald er bekræftelse ved anbefalet brev ikke

nødvendig ;
b) kræves der ikke sikkerhedsstillelse ;

c) gælder ansøgningen om køb kun, såfremt den
forelægges af den handlende, der er bemyndi
get til detailsalg af oksekød, eller af en befuld
mægtiget repræsentant for et forbrugerfælles
skab, samt ledsages af :
— nøjagtig angivelse af det eller de steder,
hvor de i henhold til denne forordning
købte produkter vil blive solgt i detailhan

Artikel 4

1 . Bilag II til forordning (EØF) nr. 2793/76 erstat
tes af bilag I til nærværende forordning.
2.
Bilaget til forordning (EØF) nr. 560/77 erstattes
af bilag II til nærværende forordning.
3.
Bilag I til forordning (EØF) nr. 2633/77 erstattes
af bilag III til nærværende forordning.

del eller konsumeret ;

— køberens skriftlige forpligtelser til at sælge
produkterne med henblik på direkte kon
sum i Italien, eller i givet fald køberens
skriftlige forpligtelse til kun at anvende pro

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på dagen for dens of
fentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

dukterne til fordel for det fællesskab, han

Dog anvendes bestemmelserne i artikel 4 fra den 1 .

repræsenterer.«

februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 47/35
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ANNEXE I — ANNEX I — ANHANG I — BILAG / — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Produits
Products

Erzeugnisse
Produkter
Prodotti
Produkten

Prix de vente ( UC/ 100 kg)
Selling prices (u.a./ 100 kg)
Verkaufspreise (R E/ 1 00 kg)
Salgspris (RE/ 100 kg)
Prezzi di vendita ( UC/ 100 kg)
Verkoopprijzen (RE/ 100 kg)

101,045

— Quartiers avant

Forequarters
Vorderviertel

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Voorvoeten

— Quartiers arrière

161,672

Hindquarters
Hinterviertel

Bagfjerdinger
Quarti posteriori
Achtervoeten
— Fileter

211,755

—
—
—
—

182,759

Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad
Striploins and cube rolls
Insides, outsides, knuckles and rumps
Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and
flanks, briskets and shins

266,231

227,570
172,215

A NNEXE II — A NNEX II — A NHA NG II — BIIA G U — A LLEGA TO II — BIJLAGE II

Produits
Products

Erzeugnisse
Produkter
Prodotti
Produkten

— Quartiers avant

Prix de vente ( UC/ 100 kg)
Selling prices ( u.a./ 100 kg)
Verkaufspreise ( RE/ 100 kg)
Salgspris ( RE/ 100 kg)
Prezzi di vendita ( UC/ 100 kg)
Verkoopprijzen ( RE/ 1 00 kg)

101,045

Forequarters
Vorderviertel

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Voorvoeten

— Quartiers arrière

161,672

Hindquarters
Hinterviertel

Bagfjerdinger
Quarti posteriori
Achtervoeten

—
—
—
—

Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad
Striploins and cube rolls
Insides, outsides, knuckles and rumps
Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and
flanks, briskets and shins

182,759

266,231
227,570
172,215

Nr. L 47/36

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BILAG III — ANNEX III — BIJLAGE III

Produits

Erzeugnisse
Prodotti
Produkten
Products
Produkter

— Quartiers avant

Prix de vente (UC/ 100 kg)
Verkaufspreise (RE/ 1 00 kg)
Prezzi di vendita (UC/ 100 kg)
Verkoopprijzen (RE/ 100 kg)
Selling prices (u.a./ 100 kg)
Salgspris (R E/ 1 00 kg)

101,045

Forequarters
Vorderviertel

Forfjerdinger
Quarti anteriori
Voorvoeten

— Quartiers arrière

161,672

Hindquarters
Hinterviertel

Bagfjerdinger
Quarti posteriori
Achtervoeten

——
—
—

Udbenede bagfjerdinger uden fileter og mørbrad
Striploins
Insides, outsides, knuckles and rumps
Boned forequarters excluding the cube rolls, plates and

266,231
227,570

flanks, briskets and shins

172,215

1 82,759

Nr. L 47/37
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 339/78
af 17 . februar 1978

om salg til på forhånd fastsatte priser af visse former for udbenet oksekød, som
interventionsorganerne ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
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 (1), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
425/77 (2), særlig artikel 7, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 79/75 af
14. januar 1975 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2770/77 (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 ;

som et interventionsorgan ligger inde med, og som er
oplagret uden for den medlemsstats område, hvor in
terventionsorganet er hjemmehørende, kan fastsættes
en salgspris, der er forskellig fra salgsprisen for varer,
som er oplagret inden for nævnte område ; ved Kom
missionens forordning (EØF) nr. 1805/77 af 4. august
1977 om særlige gennemførelsesbestemmelser, for så
vidt angår oksekødsektoren til forordning (EØF) nr.
1055/77 om oplagring og flytning af varer opkøbt af
et interventionsorgan ( 10), fastsættes metoden til bereg
ning af disse varers salgspris ; for at undgå enhver mis
forståelse bør det præciseres, at de ved nærværende for
ordning fastsatte priser ikke anvendes uden videre for
disse varer ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Oksekød —

visse lagre af kød, der er udbenet i overensstemmelse
med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2630/75 af
16. oktober 1975 om udbening af oksekød, der er over
taget af interventionsorganerne bør udbydes til
salg (5) ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

som følge af udviklingen på markedet og interven
tionslagrenes størrelse bør de i bilag I til forordning
(EØF) nr. 2765/76 (6) anførte kvaliteter og priser tilpas
ses, ligesom forordning (EØF) nr. 2057/77 (7) bør op

Artikel 1

hæves ;

følgelig bør visse former for udbenet kød udbydes til
salg til på forhånd fastsatte priser i overensstemmelse
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 (8), samtidig med at der fastsættes visse
undtagelsesbestemmelser, som viser sig nødvendige,
navnlig vedrørende betalingen af varerne ;

1.
I perioden fra den 20 . februar til den 3. marts
1978 sælger det tyske interventionsorgan indtil 250
tons, det danske interventionsorgan indtil 3 000 tons,
det irske interventionsorgan indtil 3 500 tons og Det
forenede Kongeriges interventionsorgan indtil 500

der kan opstå tilfælde af force majeure under udlagrin
gen ; det bør derfor være muligt for interventionsorga
nerne at træffe de nødvendige foranstaltninger i så

2.

danne tilfælde ;

tons kød , der er udbenet i overensstemmelse med for

ordning ( EØF) nr. 2630/75.
Kødets kvalitet og pris er anført i bilag I.

3 . Bilag I til forordning ( EØF) nr. 2765/76 erstattes
af bilag II til nærværende forordning.

i Rådets forordning (EØF) nr. 1055/77 af 17. maj 1977

om oplagring og flytning af varer opkøbt af et inter
ventionsorgan (9) fastsættes det, at der for de varer,
(>)
(2)
(})
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968 , s . 24 .
61 af 5 . 3 . 1977, s. 1 .
10 af 15. 1 . 1975, s. 9 .
320 af 15 . 12. 1977, s. 16.
268 af 17 . 10 . 1975, s. 16.
316 af 16 . 11 . 1976, s. 5 .
239 af 17. 9 . 1977, s . 12.
28 af 5 . 2. 1969, s . 10 .
128 af 24. 5 . 1977, s . 1 .

4. Salgene foretages i overensstemmelse med artikel
2 til 5 i forordning (EØF) nr. 216/69 samt bestemmel
serne i nærværende forordning.
5.
Oplysninger om mængder samt om de steder,
hvor de oplagrede varer befinder sig, kan indhentes på
de i bilag III anførte adresser.
( 10 ) EFT nr. L 198 af 5 . 8 . 1977, s . 19 .
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Artikel 2

Artikel 4

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.

Når køberen på grund af force majeure ikke kan over
holde fristen for overtagelse, fastsætter interventions
organet de foranstaltninger, det finder nødvendige
som følge af den påberåbte omstændighed.

Artikel 3
Artikel 5

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 den første dag i den i artikel l , stk. 1 ,
nævnte periode er indgivet ansøgninger om køb, anses
disse ansøgninger som værende indgivet på samme
tidspunkt.

Forordning ( EØF) nr. 2057/77 ophæves.
Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 20 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
Pii Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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ANNEXE I — ANHANG / — ALLEGATO / — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne (') — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne (') — Prezzi di
vendita espressi in unità di conto per tonnellata (') — Verkoopprijzen , uitgedrukt in rekeneenheden per ton (') —
Selling prices, expressed in units of account per tonne (') — Salgspriser udtrykt i RE/ton (')
1 . BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

Ochsen A
1 231

Dünnungen

2 . DANMARK

Ungtyre

Tyre
prima

1 , kvalitet

1 , kvalitet

Stude

Kvier

Køer

1, kvalitet

1, kvalitet

1, kvalitet

Køer med
kalvetænder
1, kvalitet

Møbbrad
Fileter

4 822
2 800

4 452
2 525

4 400
2 325

Kød af bagfjerdinger (med undtagel
se af fileter og mørbrad
Udbenede forfjerdinger
Slag og bryst

2 107
1 763
1 405

2 000
1 650
1 405

1918
1 600
1 305

3 . IRELAND

Cows
—
—
—
—
—
--

Fillets

Striploins
Insides
Outsides
Knuckles

Rumps

Hindquarters (excluding fillets and
striploins)
Cube rolls

Forequarters (excluding cube rolls)
Plates and flanks
Brisket
Shins and shanks
4 . UNITED KINGDOM
Fillets

Striploins
Topsides
Silversides
Thick flanks

Rumps
Clod and sticking
Forerib

Pony
Shins and shanks
Thin flanks

Flank ( plate)
Briskets

1 600
—
—

I 000
—
—

Steers 1, 2 and Heifers 2
—
—
—

6
3
2
2
2
2

3
1
1
1
1

550
267
522
490
374
512
—
051
730

200
400
640

Steers and Heifers
7
3
2
2
2
2
I
I
I
I

229
399
674
510
500
543
507
800
700
607
988
988
1 466

C ) Au cas ou les produits sont stockés en dehors de l'Etat membre , dont releve l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du
reglement (CEE) n° I HO Mil .
(') Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des fur die betreffende fnterventionsstelle / uständigen Mitgliedstaats erfolgt , werden diese Preise gemäß den Vorschriften der
Verordnung ( EWG ) Nr. 1805 / 77 angepaßt .
(') Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Sfato membro da cui dipende ( organismo d intervento detentore , detti prezzi vengono ritoccati in conformità del di
sposto del regolamento ( OFF) n . I KOS / 77.
( ) in geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder hef irirervenfiebureau dat de /e produkten onder zich heeft ressorteert , worden deze prijzen aan
gepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening ( EEG ) rir. I KOS / 77.
i 1 ) In the case ot products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated , these prices shall be adjusted in accordance with
the provisions of Regulation ( EEC ) No I HO >/ 77.
C ) I nlf.tlde hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat , hvor interventionsorganet er hjemmehørende , tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i
forordning ( EØF ) nr. 1805 / 77.
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ANNEXE II — ANHANG II — ALLECATO II — BIJLAGE II — ANNEX 11 — BILAG II

Prix de vente exprimes en unités de compte par tonne (') — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne (') — Prezzi di
vendita espressi in unità di conto per tonnellata (') — Verkoopprijzen , uitgedrukt in rekeneenheden per ton (') —
Selling prices , expressed in units oí account per tonne (') — Salgspriser udtrykt i RE/ton (y)
IRELAND

Cows

Fillets
Plates and flanks

3 825

Steers 1, 2 and Heifers 2

1 000

1 000

(') Au cas où les produits sont stockes en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du
règlement ( CEE) n° 1805/ 77 .

( l ) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt , werden diese Preise gemäß den Vorschriften der
Verordnung ( EWG ) Nr. 1805 / 77 angepaßt .
(') Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende I organismo d intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del di
sposto del regolamento ( CEE) n . 1805 / 77 .
( l ) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert» worden deze prijzen aange
past overeenkomstig de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1805 / 77 .
(') In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with
the provisions of Regulation ( EEC) No 1805 / 77 .
(') I tilfælde hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat , hvor interventionsorganet er hjemmehørende , tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i
forordning ( EØF) nr. 1805 / 77 .

ANNEXE lil — ANHANG III — ALLEGATO III — Bl fLAGE III — ANNEX III
— BILAG III

Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — 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 1 80 1 07 — Adickesallee 40
D 6000 Frankfurt am Main 18

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

DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne,
EF-Direktoratet ,

Frederiksborggade 18 ,
1360 København K,

Tfl . (01 ) 15 41 30 , Telex 15 137 DK .
IRELAND :

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

Tel . (01 ) 78 90 I 1 , ext . 23 24, Telex 4280 and 5118 .

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House,
2 West Mall , Reading RGl 7QW , Berks.
Telex : 848 302 .
Tel . : 07 34 — 58 36 26 .

Nr. L 47/41

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 340/78
af 17 . februar 1978

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

ning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

ordning for sukker (J), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2560/77 (2), særlig artikel 1 5, 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.
1436/77 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
324/78 (4),

Artikel 2

anvendelse af de regler og retningslinier, der er anført
i forordning (EØF) nr. 1436/77 på de oplysninger,

Denne forordning træder i kraft den 18 . februar 1978 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1978 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(»)
(?)
P)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359 af 31 . 12. 1974,
303 af 28 . 11 . 1977,
161 af 1 . 7. 1977, s.
46 af 17. 2. 1978 , s.

s. 1 .
s. 1 .
9.
26.
BILAG

til Kommissionens forordning af 17 . februar 1978 om fastsættelse af afgifterne ved indfør
sel af hvidt sukker og råsukker
(RE / 100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :
A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farestoffer

24,44

B. Råsukker

20,60 (')

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 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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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSION

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1977

om en procedure i henhold til EØF-traktatens artikel 85

( IV/29.151 — Videokassettebåndoptagere)
( Den tyske og den nederlandske tekst er de eneste autentiske)

(78 / 156/ EØF)
I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

De faktiske omstændigheder

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

1 . De deltagende virksomheder — markeds

under henvisning til Rådets forordning nr. 17 af 6. fe
bruar 1962 ('), særlig artikel 3 og 4,
under henvisning til den anmeldelse Philips GmbH,
Hamburg, og fem andre tyske virksomheder i henhold
til artikel 4 i ovennævnte forordning nr. 17 foretog til
Kommissionen den 8 . december 1975 vedrørende »Af
tale om fælles anvendelse af tekniske normer inden

for videokassettebåndsystemet (VCR-systemet)«.

strukturen

1

De anmeldte aftaler var indgået mellem føl
gende virksomheder :
a) i Nederlandene :
NV Philips Gloeilampenfabrieken , Eindho
ven ;

under henvisning til Kommissionens beslutning af 3 .
juni 1977 om at indlede denne procedure,
under henvisning til høring af de deltagende virksom
heder i henhold til artikel 19, stk. 1 , i forordning nr.
17 og bestemmelserne i forordning nr. 99/ 63/ EØF af
25. juli 1963 (2),
under henvisning til udtalelse af 8 . november 1977 fra
Det rådgivende Udvalg for Kartel - og Monopolspørgs
mål i henhold til artikel 10 i nævnte forordning nr.
17, og

b) i Forbundsrepublikken Tyskland :

bi ) Blaupunktwerke GmbH, Hildesheim ,
b ^) Bosch-Siemens
Hausgeräte
GmbH,
München ,

b3 ) Grundig AG, Fürth/Bayern,
b4) Loewe Opta GmbH, Kronach,
b 5) Norddeutsche Mende

Rundfunk KG ,

Bremen

bb) Philips GmbH , Hamburg,
Apparate-Bau-Anstalt
bz) Schwarzwälder
SABA-Werke, Villingen .

ud fra følgende betragtninger :
(■) EFT nr. 13 af 21 . 2 . 1962, s . 204/62.
(2 EFT nr. 127 af 20 . 8 . 1963 , s . 2268 /63 .

Aftalerne er anmeldt pa de under bi og b3-7
nævnte virksomheders vegne.

2
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magnetisk video-optagelse og -gengivelse ved
hjælp af magnetbånd. De to virksomheders sy
stemer er teknisk set forskellige, således at de
kassetter, der skal anvendes, kun passer til det

Alle disse virksomheder har engageret sig inden
for underholdningselektronikken og har inter
esse i det marked, der er under udvikling for
videobåndkassetter og videokassetteapparater.

dertil hørende apparat.

3

Der er i denne forbindelse tale om magnetisk
billedoptagelse (og -gengivelse) på et magnet
bånd, som er anbragt i en kassette og kan an
vendes til optagelse af både sort-hvid- og farve
fjernsynsprogrammer efter farvesystemerne
PAL og SECAM.

2. De anmeldte aftaler

8
4

Foruden disse virksomheder er også andre pro
ducenter af apparater inden for underholdnings

Disse aftaler, som parterne tog i anvendelse
med virkning fra den 16. maj 1975, og som i
mellemtiden er ophævet (se punkt 20), bestod
af en basisaftale benævnt »Aftale om den fælles
anvendelse af tekniske normer inden for video

elektronikken interesseret i dette marked, frem

for alt Sony-koncernen . Med hensyn til det eu
ropæiske marked må tillige nævnes bl.a. føl
gende virksomheder og sammenslutninger af

kassettebåndsystemet (VCR-systemet)« og en
såkaldt » Beibrief« (tillægsaftale).

virksomheder : AEG-Telefunken , Hitachi , Mat

sushita, Thorn, Toshiba, Sanyo og Zanussi .

5

en

indførelse

af

10

Ifølge indledningen er parterne ligeledes interes
seret i, at det af hensyn til forbrugerne er mu
ligt uden kvalitetstab at optage og afspille video
kassetter af VCR-systemet på apparater fra det
størst mulige antal producenter. Af denne
grund er parterne, hedder det videre, blevet
enige om en fælles anvendelse af samme tekni
ske normer, hvilket er nødvendigt for at kasset
terne kan anvendes i alle apparater.

11

Basisaftalens vigtigste bestemmelse er indeholdt
i § 2, som foreskriver den udelukkende anven
delse af VCR-normerne . Parterne har forpligtet
sig til at overholde de tekniske normer ifølge
bilag I ved fremstilling og/eller forhandling af
videokassetteapparater og videokasetter (§ 2 sam
menholdt med § 1 , litra a) og b), i basisaftalen).

TED-

billedpladesystemet, der ligesom videobåndkas
settesystemet gør det muligt at gengive billedop
tagelser på en fjernsynsskærm (derimod ikke at
den enkelte optager billeder, således som tilfæl
det er med kassettesystemerne). Også Philips
arbejder på at udvikle et billedpladesystem, som
kaldes VLP-systemet.

7

I indledningen til basisaftalen omtales det for
det første, at Philips markedsfører videokasset
teapparater og videokassetter under anvendelse
af det af Philips udviklede VCR-system . Der
henvises til, at også de andre parter er interesse
ret i at markedsføre disse apparater, og at de
har besluttet sig til i forbindelse hermed at an
vende det af Philips udviklede VCR-system. I
modsætning til situationen ved en sædvanlig af
tale om typer og normer drejede det sig om, at
en af parternes (Philips) lukkede system blev
overtaget af de øvrige parter.

Hidtil har kun Philips og Sony udviklet salgs
klare videobåndkassettesystemer, som markeds
føres i Europa : VCR-systemet (Philips) og UMATIC-systemet (Sony). I den seneste tid har
også det japanske Sanyo Electric Co forsøgt at
vinde fodfæste på det europæiske marked med
et sådant system, som er tilpasset de europæiske
fjernsynsnormer. Desuden forbereder AEGTelefunken

6

9

Philips har i Europa med hensyn til videobånd
kassettesystemer en fremtrædende markedsstil
ling i forhold til sine konkurrenter. Dets mar
kedsandel er væsentligt større end Sonys, som
er den næststørste konkurrent på dette marked.
Skønsmæssigt råder de tilsammen over mere
end 70 % af det samlede salg inden for fælles
markedet. Officielle produktions- og salgsstati
stikker fra Det europæiske Fællesskab forelig
ger ikke, da der er tale om et forholdsvis nyt
produkt. Skønsmæssigt blev der i 1974 inden
for EØF i alt solgt 34 500 videobåndkassetteap
parater og i 1975 i alt 41 000 apparater, mens
der i 1976 er sket en yderligere forøgelse af sal
get i fortsættelse af denne stigende tendens .
Både Philips og Sony giver en række andre virk
somheder mulighed for at udnytte deres indu
strielle ejendomsrettigheder med hensyn til

Bilag I indeholder på 16 sider og i 10 vedlagte
illustrationer en

teknisk

normbeskrivelse

for

fremstilling af videomagnetbåndkassetter og
- magnetbåndapparater ifølge VCR-systemet.
Ændringer i de tekniske normer ifølge bilag I
gennemføres kun med samtykke fra alle parter
(§ 3).

Nr. L 47/44
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Parterne giver indbyrdes og vederlagsfrit hinan
den en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens på
de industrielle ejendomsrettigheder og de an
meldte rettigheder, som de til enhver tid er i
besiddelse af og som har indflydelse på kompa
tibiliteten, dog kun for så vidt anvendelsen af
rettighederne er påkrævet for at bevare kompati
biliteten (§ 4).

17
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Såfremt de tilknyttede selskaber, som er belig
gende uden for Tyskland, overholder de nævnte

forpligtelser, ydes licensrettighederne i henhold
til § 4 også til disse selskaber. Dette gælder dog
kun, dersom det pågældende selskab også på
sin side yder parterne og de dem tilknyttede sel
skaber tilsvarende licenser på sine industrielle
ejendomsrettigheder af den pågældende art (an
det afsnit i tillægsaftalen).

13

14

Der skal gives andre producenter af videokasset
teapparater af VCR-systemet samt de til par
terne knyttede selskaber — herunder selskaber
beliggende uden for Tyskland — adgang til at
tiltræde aftalen (§ 5). Parterne indestår for, at de
forpligtelser, som de har påtaget sig, ikke om
gås ved hjælp af de til dem knyttede selskaber
(§ 7).

3 . De øvrige faktiske omstændigheder — virk
somhedernes argumentation

18

a) Philips har som licensgiver med andre euro
pæiske virksomheder og virksomheder uden
for Europa indgået særskilte licensaftaler,
som ligeledes vedrører udnyttelse af virksom
hedens industrielle ejendomsrettigheder for
videokassetter og videokassetteapparater
ifølge VCR-systemet. Disse licenskontrakter
har Philips ikke anmeldt til Kommissionen,
og de er ikke omfattet af denne procedure .
Ingen af disse aftaler forpligter licenstageren
til udelukkende at benytte VCR-systemet
ved fremstilling af videokassetter og video
kassetteapparater.

19

b) Philips gør gældende, at parternes forplig
telse i henhold til § 2 i basisaftalen (overhol
delse af VCR-normerne) til kun at fremstille
og forhandle kassetter og apparater ifølge
VCR-systemet, var berettiget som modydelse
for de verlagsfri licensrettigheder. Det var
kun muligt at gennemføre VCR-systemet på
markedet, hvis licenstagerne i det tidsrum,
forpligtelsen var gældende, ikke havde mulig
hed for at gå over til en anden konkurrents

Endelig bestemmes det, at aftalen træder i kraft
ved anmeldelsen til Bundeskartellamt i Berlin

(den 16. maj 1975) og foreløbig er indgået med
virkning til og med den 31 . december 1975,
Derefter forlænges gyldighedsperioden hver
gang med to år, såfremt den ikke opsiges af en
af parterne med 6 måneders varsel til udgangen
af den første eller enhver efterfølgende gyldig
hedsperiode . Opsiges aftalen af én part, forbli
ver den i kraft mellem de øvrige parter. Enhver
anden part har ret til inden 3 måneder efter
modtagelsen af en anden parts opsigelse at til
slutte sig denne (§ 9, stk. 1 ).

15

16

Ved opsigelsen mister den opsigende part de i
henhold til § 4 opnåede licensrettigheder med
hensyn til de andre parters industrielle ejen
domsrettigheder. De parter, som ikke opsiger
aftalen , bevarer for beskyttelsesperioden de
ifølge § 4 opnåede licensrettigheder med hen
syn til de af den udtrædende parts industrielle
ejendomsrettigheder og anmeldte rettigheder
for hvilke den første ansøgning (prioritetsbegæ
ring) var indleveret inden partens udtræden (§
9, stk. 3).

Ifølge den samtidigt underskrevene » Beibrief«
(tillægsaftale) til aftalen om den ensartede an
vendelse af tekniske normer for VCR-systemet
havde parterne desuden aftalt, at de ville inde
stå for, at de til dem knyttede selskaber uden
for Tyskland ligeledes overholdt forpligtelserne
i henhold til § 2 (overholdelse af VCRnormerne) og § 3 (kun normændring med sam
tykke) ved fremstilling og salg af videokasset
teapparater og/eller videokassetter i lande uden
for Tyskland (første afsnit af tillægsaftalen).

system .

Også opsigelsesordningen i henhold til § 9,
stk. 3, i basisaftalen, hvorefter den opsigende
part mister alle licensrettigheder, mens de
øvrige parter bevarer deres licensrettigheder
med hensyn til den opsigende virksomheds
industrielle ejendomsrettigheder, var beretti
get i betragtning af den vederlagsfri licens
ydelse .

20

c) En repræsentant for Kommissionen gjorde
under et møde den 23. marts 1976 repræsen
tanter for NV Philips' Gloeilampenfabrie
ken , Eindhoven, og Philips GmbH, Ham
brug, opmærksom på, at de konkurrencebe
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grænsninger, aftalerne indebar, gav anled
ning til alvorlige retlige betænkeligheder.
Disse betænkeligheder bekræftedes i en skri
velse, som den dertil beføjede direktør i ge
neraldirektoratet for konkurrence den

Aftalen indeholdt bestemmelser, som havde til

formål at begrænse konkurrencen inden for fæl
lesmarkedet på en noget usædvanlig og for
holdsmæssig restriktiv måde.

13 .

maj 1976 sendte til NV Philips Gloeilampen
fabrieken. Efter at der den 16. juni 1977 var
givet meddelelse om klagepunkterne, førte
de deltagende virksomheder forhandlinger
om ophævelse af de anmeldte aftaler.

1 . Ifølge § 2 i basisaftalen er parterne forplig
tet til ved fremstilling og forhandling af video
kassetteapparater og videokassetter at overholde
de tekniske normer ifølge bilag I. Da der er tale
om normer for fremstilling af apparater og kas
setter ifølge VCR-systemet, medfører dette en
forpligtelse for de pågældende virksomheder til
kun at fremstille og forhandle kassetter og appa
rater ifølge dettes system, for hvilket Philips er
licensgiver. Disse virksomheder var derefter i
det tidsrum, hvori forpligtelsen var gældende,
forhindret i at gå over til at fremstille eller for
handle andre videokassettesystemer (f.eks. So
nys U-MATIC-system). Det var endog forbudt
virksomhederne samtidigt at udnytte andre sy
stemer. Dette indebar en konkurrencebegræns
ning som omhandlet i artikel 85, stk. 1 , litra b),
der havde til formål at begrænse den tekniske
udvikling samt fremstillingen og afsætningen af
andre fra VCR-systemet forskellige videokasset

Derefter meddelte de ved skrivelse af 5. sep
tember 1977 Kommissionen — uden dog at
anerkende dennes faktiske og retlige betragt
ninger — at aftalerne var blevet ophævet
med øjeblikkelig virkning. De anmodede
om, at proceduren blev indstillet, da denne
nu var blevet formålsløs, og gav samtidig af
kald på den fastsatte høringsfrist. Tidligere
var de for alle tilfældes skyld blevet gjort be
kendt med, at de måtte påregne en kommis
sionsbeslutning — eventuelt kun for så vidt
angår den forløbne tid — som fastslog, at
der

var

sket

en

overtrædelse

af

Nr. L 47/45

EØF-

traktatens artikel 85, stk . 1 .

tesystemer.

II

24

2.

Af særlig betydning var også de i aftalerne

indeholdte licensbestemmelser, som resulterede
Anvendelse af EØF-traktatens artikel 85 , stk . 1

i en horisontal samling af licensaftaler, der el
lers ville være at afslutte bilateralt .

21

Udgangspunktet ma være, at de anmeldte afta
ler i overensstemmelse med parternes medde
lelse af 5. september 1977 blev ophævet med
øjeblikkelig virkning. Der er imidlterid i det fo
religgende tilfælde — især på grund af parter
nes retlige forbehold — en interesse i at få af
klaret, om de omhandlede konkurrencebegræns
ninger var forenelige med artikel 85, stk . 1 .

22

23

Ifølge EØF-traktatens artikel 85, stk . 1 , er alle
aftaler mellem virksomheder, der kan påvirke
handelen mellem medlemsstater, og som har til
formål eller til følge at hindre, begrænse eller
fordreje konkurrencen inden for fællessmarke
det, uforenelige med fællessmarkedet og for
budt. Dette gælder navnlig sådanne, som består
i begrænsning af eller kontrol med produktion ,
afsætning, teknisk udvikling eller investeringer
(artikel 85, stk . 1 , litra b)).

Ifølge § 9, stk . 3 , i basisaftalen mistede den
part, som opsagde aftalen, med omgående virk
ning de licensrettigheder med hensyn til de
andre parters industrielle ejendomsrettigheder,
som var opnået ifølge § 4. De parter, som ikke
opsagde aftalen, bevarede derimod deres licens
rettigheder med hensyn til den opsigende virk
somheds
industrielle
ejendomsrettigheder.
Dette indebar en yderligere konkurrencebe
grænsning, som forstærkede virkningerne af
den begrænsning, der fulgte af § 2. For det før
ste blev det vanskeligere for en virksomhed,
som efter opsigelsen ville går over til at produ
cere ifølge et andet system , at træffe denne afgø
relse, idet den straks blev udelukket fra at ud

nytte de allerede gennemførte investeringer i
en produktion ifølge VCR-systemet. For det
andet måtte en sådan virksomhed desuden ac

mer inden for VCR-systemet (basisaftalen) samt
tillægsaftalen var aftaler mellem virksomheder-,

ceptere, at dens egne industrielle ejendomsret
tigheder (f.eks. anvendelse - eller forbedringspa
tenter), som også kunne være af betydning for
produktionen ifølge et andet system, fortsat
vederlagsfrit blev udnyttet af de tidligere aftale

som omhandlet i artikel 85, stk . 1 .

parter.

Aftalen om fælles anvendelse af tekniske nor
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3. I betragtning af den fremtrædende mar
kedsstilling, som den for tiden førende licensgi
ver (Philips) har, var disse konkurrencebegræns
ninger særlig mærkbare. Den af opsigelsesbe
stemmelserne følgende faktiske begrænsning af

hensyn til vareproduktionen, som i forbruger
nes interesse førte til en bedre fordeling af va
rerne, dvs. lettere adgang til at erhverve pas

handlefriheden for Philips' aftaleparter ville

forbedring af produktionen eller fordelingen af

under de bestående styrkeforhold have været til

varerne, fordi overholdelsen af VCR-normerne

strækkelig til at afholde disse fra et forsøg på at
forlade VCR-systemet til fordel for et andet sy

førte til udelukkelse af andre muligvis bedre sy
stemer. I betragtning af Philips' fremtrædende
markedsstilling var denne udelukkelse særlig
alvorlig.

sende videokassetter. Der blev imidlertid rent

faktisk ikke opnået nogen særlig tungtvejende

stem .

26

18 . 2. 78

Desuden kunne aftalen mærkbart påvirke han

delen mellem medlemsstater. Samtlige Philips'
aftaleparter er betydningsfulde virksomheder
inden for elektronikbranchen, og de råder i de
fleste

medlemsstater

over

en

effektiv

30

salgsorganisation . Den omstændighed, at deres
nuværende markedsandele sammenlignet med

Philips' er uvæsentlige, er ikke til hindrer for at
fastslå, at der foreligger en mærkbar påvirkning
af handelen . Da der er tale om et forholdsvis

nyt produkt, som endnu kun er nået ud til en
del af den potentielle køberkreds, har parternes
salgsorganisationer en stadig stigende betyd
ning for afsætningens fremtidige udvikling.
Disse virksomheders pligt til at anvende VCRsystemet gav derfor anledning til at befrygte en
betydelig påvirkning af handelen mellem med

Der var dog heller ikke sikret forbrugerne en
rimelig andel af fordelen herved . Forbrugerne
blev nemlig som før nævnt udelukket fra at
købe videokassetter eller videokassetteapparater
af et andet system , produceret af en eller flere
af de pågældende virksomheder. Disse var ikke
engang i stand til at tilbyde forbrugerne kasset
ter og apparater af et andet system, produceret
af virksomheder, som ikke deltog i aftalen. Thi
også den blotte forhandling af varer, som ikke
var i overensstemmelse med VCR-normerne,

var dem forbudt i henhold til § 2 i basisaftalen .

lemsstaterne .

III

31

Samtidig blev der herved pålagt de pågældende
virksomheder begrænsninger, som ikke var nød
vendige for at opnå de nævnte forbedringer.
VCR-systemets videokassetter ville også kunne
have været anvendt i apparater fremstillet af
andre producenter, hvis disse blot skulle have
forpligtet sig til at overholde VCR-normerne
ved produktion ifølge VCR-systemet. Det følger
allerede deraf, at de licensaftaler, som Philips
særskilt har indgået med enkelte europæiske
producenter og med producenter uden for Eu
ropa, kun indeholder denne mindre restriktive
forpligtelse.

32

2. Det er under disse omstændigheder ikke
nødvendigt at foretage en bedømmelse af licens

Anvendelse af EØF-traktatens artikel 85 , stk . 3

27

Efter at parterne har erklæret, at de anmoder
om, at proceduren indstilles, foreligger der ikke
længere en anmodning om anvendelse af arti
kel 85, stk. 3 . Under alle omstændigheder var
forudsætningerne for en dispensation efter
denne bestemmelse ikke til stede .

28

1.

Aftalen om fælles anvendelse af tekniske

normer inden for VCR-systemet (basisaftalen)
indeholdt foruden bestemmelserne om licensaf

taler også bestemmelser om fælles anvendelse
af typer, dvs. om produktion af varer på grund
lag af fælles anvendelse af en kombination af
tekniske normer.

bestemmelserne i basisaftalen i forhold til arti

kel 85, stk. 3 . I øvrigt ville også sådanne kon
29

Tyngdepunktet i aftalerne om en fælles anven
delse af typer var basisaftalens § 2 (overholdelse
af VCR-normerne). Det må betragtes som et
positivt element, at denne bestemmelse fuldt
ud opfyldte sit hovedformål , nemlig at VCRsystemets videokassetter skulle kunne anvendes
i VCR-apparater, som hidrørte fra andre produ

center. Det havde for så vidt været nærliggende
at antage, at der var tale om et fremskridt med

traktsbestemmelser have været til hindrer for

en dispensation i henhold til artikel 85, stk. 3 .
Aftalen kunne ganske vist — som det ofte er til

fældet med licensaftaler — have bidraget til at
fremme den tekniske udvikling. Der kunne lige
ledes på grundlag af parternes fælles tekniske
bestræbelser ventes yderligere rationaliserings
virkninger, særlig i betragtning af den indbyr
des udveksling af licenser på forbedrings- og
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anvendelsespatenter inden for rammerne af
basisaftalens § 4. Dog var den faktiske begræns
ning af de pågældende virksomheders handlefri
hed, som ville have været en følge af de restrik
tive bestemmelser om licensforholdene i til

fælde af opsigelse af aftalen (§ 9 , stk. 3, i basisaf
talen), ikke nødvendig for at nå disse mål, såle
des at artikel 85 , stk. 3 , heller ikke fandt anven

delse, selv om man lod de negative virkninger
af udelukkelsen af andre systemer ude af be
tragtning (se punkt 29 og 30) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bestemmelserne i § 2 sammeholdt med § 1 , litra a) og
b), samt i § 9 stk. 3, i »Aftale om fælles anvendelse af
tekniske normer inden for videokassettebåndsystemet
(VCR-systemet)« som blev anmeldt til Kommissionen
den 8 . december 1975, udgjorde i den periode, hvori
de var gældende ( 16. maj 1975 til 5. september 1977)
en overtrædelse af artikel 85, stk. 1 , i traktaten om op
rettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab.

Nr. L 47/47

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til følgende virksomheder :
1 . Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim/Forbundsre
publikken Tyskland,
2. Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Munchen/For
bundsrepublikken Tyskland,
3 . Grundig AG, Fürth (Bay.)/Forbundsrepublikken
Tyskland,
4. Loewe Opta GmbH, Kronach/Forbundsrepublik
ken Tyskland,
5. Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Bremen/ For

bundsrepublikken Tyskland,
6. Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke,
Villingen-Schwenningen/ Forbundsrepublikken
Tyskland,
7 . Philips GmbH, Hamburg/Forbundsrepublikken
Tyskland,
8 . NV Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven/
Nederlandene .

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1977.
På Kommissionens vegne
Raymond VOUEL

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13 . januar 1978

om bemyndigelse til Den italienske Republik til midlertidigt at tillade handel
med frø, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/40 l /EØF
(78/ 1 57/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 66/401 /EØF af
14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter ('),
senest ændret ved Rådets direktiv 75/444/ EØF af 26 .

juni 1 975 (2), særlig artikel 17,

under henvisning til anmodning fra Den italienske
Republik, og
ud fra følgende betragtninger :

Den italienske Republik bemyndiges til i en periode,
der udløber den 31 . juli 1978, at tillade handel inden
for sit område med højst 300 tons frø af strandsvingel
(Festuca arundinacea Schreb) og højst 800 tons frø rød
kløver (Trifolium pratense L.) af kategorien »certifice
ret frø af første formeringstrin «, som tilhører sorter,
der hverken er anført i den fælles sortsliste for land

brugsplantearter eller i dens nationale sortslister, eller
af kategorien »handelsfrø«. Den officielle etiket skal
indeholde angivelsen »Udelukkende bestemt til Ita
lien «.

Produktionen i Italien af frø af strandsvingel og rød
kløver, som opfylder kravene i nævnte direktiv, var i
1977 utilstrækkelig og kan derfor ikke dække forsy
ningsbehovet i dette land ;

det er umuligt at dække dette behov på tilfredsstil
lende måde ved hjælp af frø fra andre medlemsstater
eller endog fra tredjelande, som opfylder samtlige i
nævnte direktiv fastsatte betingelser ;

Artikel 2

De øvrige medlemsstater bemyndiges til på de i arti
kel 1 fastsatte betingelser at tillade handel inden for
deres område med højst 300 tons frø af strandsvingel
og højst 800 tons frø af rødkløver, såfremt disse ude
lukkende er bestemt til Italien . Den officielle etiket

skal indeholde angivelsen »Udelukkende bestemt til
Italien «.

Den italienske Republik bør derfor bemyndiges til en

periode, der udløber den 31 . juli 1978 , at tillade han
del med frø af nævnte art, som tilhører sorter, der hver

ken er anført i den fælles sortsliste for landbrugsplan
tearter eller i Den italienske Republiks nationale sorts
lister, eller frø, der tilhører en kategori, som er under

givet mindre strenge krav ;
forsyne Den italienske Republik med disse frø, som
ikke opfylder kravene i direktivet, bemyndiges til at til
lade handel med sådanne frø, såfremt de er bestemt til
Italien ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
med

udtalelse

Medlemsstaterne meddeler senest den

1 . december

1978 Kommissionen hvilke mængder frø, der er solgt
inden for deres område i henhold til denne beslut

ning. Kommissionen underretter de andre medlemssta
ter herom .

desuden bør andre medlemsstater, der er i stand til at

overensstemmelse

Artikel 3

fra

Den

stående

Komité for frø cg plantemateriale henhørende under
Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

(>) EFT nr. 125 af 11 . 7 . 1966 , s . 2298 /66 .
(2) EFT nr. L 196 af 26 . 7 . 1975 , s. 6 .

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1978 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand
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Nr. L 47/49

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. januar 1978

om bemyndigelse til Den italienske Republik til midlertidigt at tillade handel
med sædekorn , der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF
(Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(78 / 158 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/ EØF af
14. juni 1966 om handel med sædekorn (*), senest
ændret ved Rådets direktiv 75/444/ EØF (2), særlig arti
kel 17,

pa sit område med højst 4 000 tons sædekorn af ris
(Oryza sativa L.) tilhørende kategorierne »certificeret
sædekorn af første formeringstrin « eller »certificeret
sædekorn af andet formeringstrin «, som ikke opfylder
de i bilag II til Rådets direktiv 66/402/ EØF stillede
krav med hensyn til mindste spireevne, såfremt føl
gende krav er opfyldt :

a) spireevne skal være mindst 75 % af spireevne for
rene frø ;

under henvisning til anmodning fra Den italienske
Republik, og

b) den officielle etiket skal være forsynet med føl
gende angivelser :

ud fra følgende betragtninger :

— »Mindste spireevne 75 % «,

Produktionen i Den italienske Republik af sædekorn
af ris, der opfylder kravene i nævnte direktiv, var util
strækkelig i 1977 og kan således ikke dække forsynin
gen af dette land ;

— » Udelukkende bestemt til Italien «.

det er umuligt at dække dette behov på tilfredsstil
lende måde ved hjælp af sædekorn fra andre medlems
stater eller endog fra tredjelande, der opfylder alle be
tingelser i nævnte direktiv ;

Artikel 2

Den italienske Republik giver inden den 1 . november
1978 Kommissionen meddelelse om.de mængder sæ
dekorn , der er afsat på dens område i henhold til
denne beslutning. Kommissionen giver de øvrige med
lemsstater meddelelse herom .

Den italienske Republik bør derfor bemyndiges til for
en periode, der udløber den 30. juni 1978 , at tillade
handel med sædekorn af nævnte art tilhørende en ka

Artikel 3

tegori, der er undergiveé mindre strenge krav ;
de i detfrne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse

med

udtalelse

fra

Den

stående

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik .

Komité for frø og plantemateriale henhørende under
Landbrug, Havebrug og Skovbrug —
Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1978 .
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Den italienske Republik bemyndiges til for en pe
riode, der udløber den 30 . juni 1978 , at tillade handel

(!) EFT nr. 125 af 11 . 7. 1966, s . 2309/ 66 .
2 EFT nr. L 196 af 26. 7. 1975, s . 6 .

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13 . januar 1978
om bemyndigelse til Forbundsrepublikken Tyskland til midlertidigt at tillade
handel med frø, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401 / EØF
(78/ 1 59/ EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 66/401 / EØF af
14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter ('),
senest ændret ved Rådets direktiv 75/444/ EØF af 26 .

juni 1975 (2), særlig artikel 17,

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges til i en
periode, der udløber den 31 . juli 1978 , at tillade han
del inden for sit område med højst 300 tons frø af rød
kløver (Trifolium pratense L.) af kategorien »certifice
ret frø af . første formeringstrin «, som tilhører sorter,
der hverken er anført i den fælles sortsliste for land

under henvisning til anmodning fra Forbundsrepublik
ken Tyskland, og

brugsplantearter eller i dens nationale sortslister. Den
officielle etiket skal indeholde angivelse » Udeluk
kende bestemt til Tyskland «.

ud fra følgende betragtninger :
Produktionen i Forbundsrepublikken Tyskland af rød
kløverfrø, som opfylder kravene i nævnte direktiv, var
utilstrækkelig i 1977 og kan derfor ikke dække forsy
ningsbehovet i dette land ;

det er umuligt at dække dette behov på tilfredsstil
lende måde ved hjælp af frø fra andre medlemsstater
eller endog fra tredjelande, som opfylder samtlige be
tingelser for så vidt angår sorten ;

Artikel 2

De øvrige medlemsstater bemyndiges til på de i arti
kel 1 fastsatte betingelser at tillade handel inden for
deres områder med højst 300 tons frø af rødkløver, så
fremt disse udelukkende er bestemt til Tyskland . Den
officielle etiket skal indeholde angivelsen » Udeluk
kende bestemt til Tyskland «.
Artikel 3

Forbundsrepublikken Tyskland bør derfor bemyndi
ges til i en periode, der udløber den 31 . juli 1978 , at

Medlemsstaterne meddeler senest den 31 . december

tillade handel med frø af nævnte art, som tilhører sor
ter, der hverken er anført i den fælles sortsliste for

inden for deres område i henhold til denne beslut

landbrugsplantearter

ter herom .

eller

i

Forbundsrepublikken

1978 Kommissionen hvilke mængder frø, der er solgt
ning. Kommissionen underretter de andre medlemssta

Tysklands nationale sortslister ;
desuden bør andre medlemsstater, der er i stand til at

Artikel 4

forsyne Forbundsrepublikken Tyskland med disse frø,
som ikke opfylder kravene i direktivet, bemyndiges til

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

at tillade handel med sådanne frø, såfremt de er be

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1978 .

stemt til Tyskland ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse

med

udtalelse

fra

Den

stående

Komité for frø og plantemateriale henhørende under
Landbrug, Havenbrug og Skovbrug —

( ! ) EFT nr. 125 at 11 .
1 966 . s . 2298 66 .
( : ) EFT nr . L 196 at 26 . 7 . 19 " 5 . s . 6 .

IJå Kommissionens tegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 47/51
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13 . januar 1978

om ændring af Kommissionens beslutning 77/783/ EØF af 24. november 1977 om
bemyndigelse til Den italienske Republik til midlertidigt at tillade handel med
frø, der ikke opfylder kravene i direktiv 66/402/EØF
( Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(78/ 1 60/ EØF)
2.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Følgende artikel la tilføjes efter artikel 1 :

FÆLLESSKABER HAR —

»Artikel la

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

Den italienske Republik bemyndiges til for en pe
riode, der udløber den 30 . juni 1978 , at tillade han
del på sit område med højst 4 000 tons sædekorn
af ris (Oryza sativa L.) tilhørende kategorien »certifi
ceret sædekorn af andet formeringstrin «, som ikke
opfylder de i bilag II til Rådets direktiv 66/402/
EØF af 14. juni 1966 stillede krav med hensyn til
maksimumsindholdet af røde kerner og med hen
syn til mindste spireevne, for så vidt følgende krav
er opfyldt :
a) indholdet af » røde kerner« pr. 500 gr. må ikke

under henvisning til Rådets direktiv 66/402/ EØF af
14. juni 1966 om handel med sædekorn ('), senest
ændret ved direktiv 75/444/ EØF (2), særlig artikel 17,
under henvisning til den af Republikken Italien ind
givne anmodning, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens beslutning af 77/783/ EØF af 24.
november 1977 (3 ) blev Den italienske Republik be
myndiget til at tillade handel med 8 000 tons sæde
korn af ris af en kategori , som er undergivet mindre
strenge krav med hensyn til maksimumsindholdet af
røde kerner ;

det har vist sig, at dette lands behov for sædekorn kun
kan sikres, hvis kravene til spireevne også nedsættes
for en del af ovennævnte mængde ; den pågældende
beslutning bør derfor ændres i overensstemmelse her

overstige 10 ;

b) spireevnerne skal være mindst 75 % af spireev
nen for rene frø ;

c) den officielle etiket skal være forsynet med føl
gende angivelser :
— » Maksimumsindhold røde kerner : 10 pr.
500 gr.',

— » Mindste spireevne 75 % «,
— » Udelukkende bestemt for Italien «.«

med ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse

med

udtalelse

fra

Den

Komité for frø og plantemateriale henhørende under
Landbrug, Havebrug og Skovbrug —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I.

I artikel 1 i Kommissionens beslutning 77/783/

EØF af 24 . november 19 77 erstattes tallet 8 000 « med
tallet 4 000 «.

V ) EF I nr . I 2 S af I 1 . 7 . 1966, s . 2 309 / 66 .
C) F. F T n r . L 196 af 26 . 7 . I 97 5, s . 6 .
(>) EFT nr . L 127 af 20 . 12 . 1977 , -., SH .

Artikel 2

stående

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik .

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . januar 1978 .
/'cl Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

Nr. L 47/ 52

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. januar 1978

om bemyndigelse til Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at und
tage legetøj af træ eller andre materialer (bortset fra motorer og bevægelsesmeka
nismer til legetøj og modeller samt dele hertil), som henhører under position
97.03 A og ex B i den fælles toldtarif, har oprindelse i Japan og frit kan omsættes
i de andre medlemsstater

( Den franske tekst er den eneste autentiske)

(78 / 1 61 / EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 115,
stk . 1 ,

under henvisning til den begæring om anvendelse af
traktatens artikel 115, stk . 1 , som den franske regering
ved telex fra sin faste repræsentation hos De europæi
ske Fællesskaber den 10 . januar 1978 har indgivet til
Kommissionen for at blive bemyndiget til fra fælles
skabsbehandling at undtage legetøj af træ eller andre
materialer (bortset fra motorer og bevægelsesmekanis
mer til legetøj og modeller samt dele hertil), som hen
hører under position 97.03 A og ex B i den fælles told
tarif, har oprindelse i Japan og frit kan omsættes i de
andre medlemsstater, og
ud fra følgende betragtninger :

Det følger af denne begæring, at indførselen af de på
gældende produkter med oprindelse i Japan i Frank
rig er fastsat til et årligt kontingent ;
de forskellige handelspolitiske foranstaltninger, som
vedrørende disse varer anvendes i forhold til Japan
henholdsvis af Frankrig og af de øvrige medlemsstater,
medfører omlægninger i samhandelen ;
disse omlægninger i samhandelen hindrer gennemfø
relsen af de ovenfor anførte handelspolitiske foranstalt
ninger, som Frankrig for øjeblikket anvender over for
Japan , især for at beskytte den omtalte industri , hvor
en omlægning er igang ;

på indeværende tidspunkt er det ikke muligt at iværk
sætte sådanne metoder, hvorefter de øvrige medlems
stater vil yde det nødvendige samarbejde ;

for et begrænset tidsrum gives bemyndigelse til anven
delse af beskyttelsesforanstaltninger i henhold til arti

kel 115, stk . 1 , på de betingelser, der er fastlagt ved
Kommissionens beslutning af 12. maj 1971 , særlig arti
kel 1 (•);

for de pågældende varer vil der kunne fastlægges en
ensartet indførselsordning inden for rammerne af en

fælles handelspolitik over for Japan ; foranstaltningens
gyldighedsperiode bør derfor begrænses til ikrafttræ
delsen af en sådan ordning —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den franske Republik bemyndiges til fra fællesskabs
behandling at undtage indførsler af legtøj af træ eller
andre materialer (bortset fra motorer og bevægelsesme
kanismer til legetøj og modeller samt dele hertil), som
henhører under position 97.03 A og ex B i den fælles
toldtarif, som har oprindelse i Japan og frit kan om
sættes i de andre medlemsstater, og for hvilke ansøg
ning om importdokumenter er indgivet senere end
den 1 . januar 1978 og på datoen for denne beslutning
er til behandling hos de franske myndigheder.
N

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den franske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 1978 .

På Kommissionens vegne
Wilhelm HAFERKAMPF

for at sikre at gennemførelsen af de ovenfor anførte
handelspolitiske foranstaltninger ikke hindres bør der

Næstformand

(') EFT nr. L 121 af 3 . 6. 1971 , s . 26 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

18 . 2. 78

Nr. L 47/ 53

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 16. januar 1978

om bemyndigelse til Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at und
tage regnfrakker til mænd og kvinder, som henhører under position ex 61.01 og
ex 61.02 i den fælles toldtarif har oprindelse i Honkong og frit kan omsættes i de
andre medlemsstater

( Den franske tekst er den eneste autentiske)

(78/ 162/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 1 1 5,
stk. 1 ,

under henvisning til den begæring om anvendelse af
traktatens artikel 115, stk. 1 , som den franske regering
ved telex af 5. januar 1978 fra sin faste repræsentation
ved De europæiske Fællesskaber har indgivet til Kom
missionen med henblik på at opnå bemyndigelse til at
anvende beskyttelsesforanstaltninger over for indførse
len af regnfrakker til mænd og kvinder, som henhører
under position ex 61.01 og ex 61.02 i den fælles toldta
rif, har oprindelse i Hongkong og frit kan omsættes i
de andre medlemsstater, og
ud fra følgende betragtninger :
Indførselen til Fællesskabet af de pågældende varer
med oprindelse i Hongkong er omfattet af en aftale,
der er forhandlet mellem Fællesskabet og dette land ;
inden for rammerne af denne ordning har Hongkong
forpligtet sig til at træffe alle nødvendige forholdsreg
ler for at begrænse sin udførsel til Fællesskabet af
visse tekstilvarer, herunder de pågældende varer, såle

det er ikke muligt pa nuværende tidspunkt at iværk
sætte metoder for det nødvendige samarbejde fra de
andre medlemsstaters side ;

under disse omstændigheder bør der i henhold til arti
kel 115, stk . 1 , for en begrænset periode gives bemyn
digelse til at træffe beskyttelsesforanstaltninger på de i
Kommissionens beslutning af 12. maj 1971 (!), særlig
artikel 1 , fastsatte vilkår —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den franske Republik bemyndiges til fra fællesskabs
behandling at undtage indførsler af regnfrakker til
mænd og kvinder, som henhører under position ex
61.01 og ex 61.02 i den fælles toldtarif, har oprindelse
i Hongkong og frit kan omsættes i de andre medlems
stater, og for hvilke ansøgning om importdokumenter
er indgivet efter den 1 . januar 1978 og på datoen for
denne beslutning er til behandling hos de franske
myndigheder.
Artikel 2

des at den holdes inden for bestemte lofter, der er for
delt mellem medlemsstaterne ;

Denne beslutning er rettet til Den franske Republik.

der hersker alvorlige økonomiske vanskeligheder in
den for beklædningsindustrien, hvilket giver sig ud
tryk i en konstant nedgang i produktionen og en alvor
lig arbejdsløshed inden for denne sektor ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 1978 .
På Kommissionens vegne
Wilhelm HAFERKAMP

en indirekte indførsel vil kunne ødelægge hensigten
med ovenstående aftale ;

Næstformand

(') EFT nr. L 121 af 3 . 6 . 1971 , s . 26 .

EURONORMER

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (EKSF) har offentliggjort følgende nye EURO
NORMER på tysk engelsk, fransk, italiensk og nederlansk. De EURONORMER som er tilgænge
lige på engelsk, er mærket .med {*).
De anførte priser gælder fra 1 . juli 1976.
pris

i dkr .

Mitteilung Nr. 1
EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
(*) EURONORM

20-74
27-74
92-75
94-73
107-75
117-75

EURONORM 118-75

EURONORM 119-74
(*) EURONORM 122-75
H EURONORM 123-75

Analysenkontrollproben für die chemischen Analysen der Eisen- und Stahl
erzeugnisse, 2. Auflage ( 1974)
Begriffsbestimmung und Einteilung der Stahlsorten, 2. Auflage
Kurzbenennung von Stählen, 3 . Auflage
Warmgewalzter Flachstahl für Blattfedern
Wälzlagerstähle, Gütevorschriften
Kornorientiertes Elektroblech und -band
Kalibrierung von Härtevergleichsplatten für die Untersuchung von Härteprüf
geräten nach Rockwell ( Verfahren B, C, N und T)
Verfahren zur Ermittlung der magnetischen Eigenschaften von Elektroblech
und -band im 25-cm-Epsteinrahmen
Kaltstauch- und Kaltfließpreßstähle (Blatt 1 bis Blatt 5), Gütevorschriften
Untersuchung von Härteprüfgeräten mit Eindringtiefen-Meßeinrichtung (Här
teprüfung nach Rockwell, Verfahren B, C, N und T)
Versuche bei hoher Temperatur , Zeitstandversuch an Stahl

18,90
11,00
15,75
7,85
15,75
31,30

23,50
22,00
56,50

23,50
15,70

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

1-55 Roheisen und Ferrolegierungen
2-57 Zugversuch an Stahl
3-55 Härteprüfung nach Brinell für Stahl
4-55 Härteprüfung nach Rockwell B und C
5-55 Härteprüfung nach Vickers für Stahl
6-55 Faltversuch für Stahl

17,30
11,00
7,85
7,85
7,85
7,85

EURONORM 7-55
EURONORM 8-55
EURONORM 9-55
EURONORM 10-55

Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy
Vergleichszahlen für Härtewerte und Zugfestigkeit bei Stahl
Vergleichszahlen für Bruchdehnungswerte bei Stahl
Vergleichszahlen für Kerbschlagzähigkeitswerte bei Stahl

7,85
7,85
7,85
7,85

EURONORM

11-55

Zugversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke von 0,5 bis 3 mm
ausschließlich

9,45

EURONORM
EURONORM

12-55
13-55

Faltversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke unter 3 mm . . .
Hin- und Herbiegeversuch an Stahlblechen und -bändern mit einer Dicke
unter 3 mm
.
Einbeulversuch mit fest eingespannter Probe

EURONORM

14-67

EURONORM 15-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Prüfung der
Oberfläche

7,85
7,85

7,85
7,85

EURONORM 16-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Sorteneinteilung
EURONORM

und Gütevorschriften
9,45
17-70 Walzdraht aus üblichen unlegierten Stählen zum Ziehen — Maße und
zulässige Abweichungen
20,50

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

18-57
19-57
21-62
22-70

EURONORM 23-71
EURONORM 24-62
EURONORM 25-72
EURONORM 26-63

EURONORM 28-69

Entnahme von Probestücken — Vorbereitung von Proben
7,85
IPE-Träger — I-Träger mit parallelen Flanschflächen
7,85
Allgemeine technische Lieferbedingungen für Stahlerzeugnisse
7,85
Ermittlung und Nachweis der Streckgrenze von Stahl bei höherer Temperatur 9,45
Prüfung der Härtbarkeit von Stahl mit dem Stirnabschreckversuch (Jominy
Versuch )
17,30
Schmale I-Träger, U-Stahl— Zulässige Abweichungen
7,85
Allgemeine Baustähle — Gütevorschriften
23,60
Vereinbarte Härteprüfung nach Rockwell für dünne Bleche und Bänder
aus Stahl
7,85
Stahlbleche und Stahlband aus unlegierten Stählen für Druckbehälter —
Gütevorschriften

.

15,75

EURONORM 29-69 Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Zulässige Maß-, Gewichts
und Formabweichungen

11,00

EURONORM 30-69 Halbzeug zum Schmieden aus allgemeinen Baustählen — Gütevorschriften 12,60
EURONORM 31-69 Halbzeug zum Freiformschmieden — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
abweichungen
EURONORM 32-66 Feinblech und Breitband aus weichem unlegiertem Stahl für Kaltumformung
— Gütevorschriften

EURONORM 33-70 Blech und Breitband unter 3 mm Dicke aus weichen unlegierten Stählen für
Kaltumformung — Zulässige Maß- und Formabweichungen
EURONORM 34-62 Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch
flächen — Zulässige Abweichungen
EURONORM 35-62 Warmgewalzter Stabstahl für allgemeine Verwendung — Zulässige Ab
weichungen

Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
EURONORM 37-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
kohlenstoffgehalts von Stahl und Roheisen — Gasvolumetrische Ermittlung
nach Verbrennung im Sauerstoffstrom
EURONORM 38-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Temper
kohle- und Graphitgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytische

7,85

14,20

9,45
7,85
7,85

EURONORM 36-62

7,85
9,45

und gasvolumetrische Ermittlung nach Verbrennung im Sauerstoffstrom . . ^ 7,85

EURONORM 39-62

Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Man
gangehalts von Stahl und Roheisen — Titrimetrische Verfahren nach Oxy
dation mit Peroxydisulfat
EURONORM 40-62 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Gesamt
siliziumgehalts von Stahl und Roheisen — Gewichtsanalytisches Verfahren . .
EURONORM 41-65 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Phosphorgehalts
von Stahl und Roheisen — Alkalimetrisches Verfahren

7,85

7,85
7,85

EURONORM 42-66 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Schwefelgehalts
von Stahl und Roheisen — Maßanalytisches Verfahren nach Verbrennung im
Sauerstoffstrom

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

9,45

43-72 Blech und Band aus legierten Stählen für Druckbehälter — Gütevorschriften
44-63 Warmgewalzte mittelbreite I-Träger — IPE-Reihe — Zulässige Abweichungen
45-63 Kerbschlagbiegeversuch an einer beidseitig aufliegenden Spitzkerbprobe . . .
46-68 Warmband aus weichen unlegierten Stählen —- Gütevorschriften — Allge

14,20
7,85
7,85

meine Vorschriften
Warmband aus unlegierten Stählen — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
Warmband aus unlegierten Stählen — Zulässige Maß-, Form- und Gewichts
abweichungen

14,20

EURONORM 47-68
EURONORM 48-65

7,85
7,85

EURONORM 49-72 Rauheitsmessungen an kaltgewalztem Flachzeug aus Stahl ohne Uberzug . .
EURONORM 50-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Stickstoff
gehalts von Stahl — Photometrisches Verfahren
11,00
EURONORM 51-70 Warmbreitband von 600 mm Breite an aus unlegierten Stählen — Zulässige
Maß-, Form- und Gewichtsabweichungen
7,85
EURONORM 52-67 Fachausdrücke der Wärmebehandlung
105,50
EURONORM 53-62 Warmgewalzte breite I-Träger (I-Breitflanschträger) mit parallelen Flansch
flächen
.7,85
EURONORM 54-63 Warmgewalzter kleiner U-Stahl
7,85
EURONORM 55-63 Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger T-Stahl
7,85
EURONORM 56-65 Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
7,85
EURONORM 57-65 Warmgewalzter ungleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl
7,85
EURONORM 58-64 Warmgewalzter Flachstahl für allgemeine Verwendung
7,85
EURONORM 59-64 Warmgewalzter Vierkantstahl für allgemeine Verwendung
7,85
EURONORM 60-65 Warmgewalzter Rundstahl für allgemeine Verwendung
7,85
EURONORM 61-71 Warmgewalzter Sechskantstahl
7,85
EURONORM 65-67 Warmgewalzter Rundstahl für Schrauben und Niete
7,85
EURONORM 66-67 Warmgewalzter Halbrundstahl und Flachhalbrundstahl
7,85

EURONORM 67-69 Warmgewalzter Wulstflachstahl

EURONORM 70-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren

EURONORM 71-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Stahl und Roheisen — Elektrometrisches Verfahren

EURONORM 72-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Aluminium
gehalts von Stahl — Gewichtsanalytisches Verfahren

7,85
7,85

7,85

7,85

EURONORM 74-72 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Kupfergehalts
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

von Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
7,85
76-66 Chemische Analyse von Eisen und Stahl — Ermittlung des Siliziumgehalts
von Stahl und Roheisen — Spektralphotometrisches Verfahren
7,85
77-63 Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Gütevorschriften
12,60
78-63 Feinstblech und Weißblech in Tafeln — Zulässige Maßabweichungen . . . > 7,85
79-69 Benennung und Einteilung von Stahlerzeugnissen nach Formen und Ab
messungen

11,00

EURONORM 80-69
EURONORM 81-69

Betonstahl für nicht vorgespannte Bewehrung — Gütevorschriften
14,20
Warmgewalzter glatter runder Betonstahl — Maße, Gewichte, zulässige Ab
weichungen
7,85
EURONORM 83-70 Vergütungsstähle — Gütevorschriften
34,60
EURONORM 84-70 Einsatzstähle — Gütevorschriften
28,30
EURONORM

85-70

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

86-70
87-70
88-71
89-71
90-71
91-70

Nitrierstähle — Gütevorschriften

Stähle für Flamm - und Induktionshärtung — Gütevorschriften
Automatenstähle — Gütevorschriften (Blatt 1 bis Blatt 4 )
Nichtrostende Stähle — Gütevorschriften
Legierte Stähle für warmgeformte vergütbare Federn — Gütevorschriften . .
Stähle für Auslaßventile von Verbrennungskraftmaschinen — Gütevorschriften
Warmgewalzter Breitflachstahl — Zulässige Maß-, Form- und Gewichtsab
weichungen
EURONORM 93-71 Warmgewalzter Rund -, Vierkant-, Flach- und Sechskantstahl — Zulässige
Abweichungen
EURONORM 98-71 Chemische Analyse von Roheisen und Stahl — Ermittlung des Mangangehalts
von Ferromangan — Elektrometrisches Verfahren
EURONORM 100-72 Chemische Analyse der Eisen- und Stahlwerkstoffe — Ermittlung des Chrom
gehalts in Stahl und Roheisen — Photometrisches Verfahren
.
EURONORM 103-71 Mikroskopische Ermittlung der Ferrit- oder Austenitkorngröße von Stählen
EURONORM 104-70 Ermittlung der Entkohlungstiefe von unlegierten und niedrig legierten Bau
EURONORM 105-71
EURONORM 106-71

EURONORM 109-72
EURONORM 113-72

EURONORM 114-72
EURONORM 116-72
EURONORM 120-72
EURONORM 121-72

22,00
28,30
23,60
14,20
11,00
7,85

7,85

7,85
7,85
41,00

stählen

7,85

Ermittlung der Einsatzhärtungstiefe
Kalt- und warmgewalztes nichtkornorientiertes Elektroblech und -band —

7,85

Gütevorschriften

EURONORM 108-72

12,60

22,00

Runder Walzdraht aus Stahl für kaltgeformte Schrauben — Maße und
zulässige Abweichungen
7,85
Vereinbarte Härteprüfverfahren nach Rockwell HRN und HRT — Rockwell
Härteprüfverfahren HRB' und HR 30 T' für dünne Erzeugnisse
14,20
Schweißbare Feinkornbaustähle (Blatt 1 bis Blatt 3 )
28,30
Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter
kristalline Korrosion — Korrosionsversuch in Schwefelsäure-Kupfersulfat
lösung ( Prüfung nach Monypenny-Strauss )
7,85
Ermittlung der Einhärtungstiefe oberflächengehärteter Teile ........ 7,85
Blech und Band aus Stahl für geschweißte Gasflaschen
7,85
Ermittlung der Beständigkeit nichtrostender austenitischer Stähle gegen inter
kristallinen Angriff — Korrosionsversuch in Salpetersäure durch Messung des
Massenverlustes ( Prüfung nach Huey )
7,85
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Forbundsrepublikken Tyskland

Belgien og Luxembourg

Frankrig

Beuth-Vertrieb GmbH

Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30
Institut belge de normalisation — IBN —
29, avenue de la Brabançonne, 1040 Bruxelles
Association française de normalisation — AFNOR —

Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris - La Défense

Italien

Entente Nazionale Italiano di Unificazione — UNI —

Nederlandene

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —

Piazza A. Diaz , 2, Milano

Polakweg 5 , Rijswijk ( ZH)
Det forenede Kongerige

British Standards Institution, BSI ,
2 Park Street, London W1A-2BS

Købere fra tredjelande anmodes om at henvende sig til Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle
Publikationer, postboks 1003 , Luxembourg 1 .

