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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM, EKSF) Nr. 160/80
af 21 . januar 1980
om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber samt

ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fæl
les Råd og en fælles Kommission for De europæiske
Fællesskaber, særlig artikel 24,

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen efter
udtalelse fra vedtægtsudvalget (l),

Tabellerne for de månedlige grundlønninger i artikel
66 i vedtægten og i artikel 20 og 63 i ansættelsesvilkå
rene for de øvrige ansatte, som fastsat i artikel 1 , litra
a), og artikel 2 i forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

3084/78 (6), erstattes af de tabeller, der er anført i hen
holdsvis bilag I, II og III.

tet (2),

under henvisning til udtalelse fra Domstolen (3), og
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (4), se
nest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr.
3085/78 (5), fastsætter i artikel 2 vedtægten for tjeneste
mænd i De europæiske Fællesskaber og i artikel 3 an
sættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesska
berne ; det tilkommer Rådet på forslag af Kommissio
nen og efter høring af de andre berørte institutioner at
ændre denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår med
kvalificeret flertal ;

efter den indførelse af justeringskoefficienten på 157,8
i grundlønstabellerne, der blev vedtaget i december
1976 med virkning fra den 1 . januar 1977 i overens
stemmelse med den metode for tilpasning af lønnin
gerne, der blev vedtaget den 29. juni 1976, er det ble
vet konstateret, at den måde, hvorpå indførelsen blev
gennemført, har ført til utilsigtede forøgelser af de
skyldige beløb ;

det forekommer hensigtsmæssigt at råde bod herpå
ved på ny at justere grundlønstabellerne og derefter at
fastsætte overgangsforanstaltninger for gradvis at korri
gere disse forøgelser uden at forårsage en nedsættelse
af de faktisk modtagne beløb —
(1) EFT nr. C 191 af 30. 7. 1979, s. 5.
(2) Udtalelse afgivet den 18 . 1 . 1980 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).
(3) Udtalelse afgivet den 11 . 7. 1979.
(4) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 1 .
(5) EFT nr. L 369 af 29 . 12. 1978, s. 6.

1 . For så vidt angår de tjenestemænd, øvrige ansatte
eller modtagere af en pension eller godtgørelse i hen
hold til enten artikel 50 i vedtægten, artikel 5 i forord
ning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, artikel 3 i for
ordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2530/72 (7) eller
artikel 3 i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1 543/
73 (8), hvis pekuniære rettigheder indskrænkes som
følge af anvendelsen af artikel 1 i denne forordning :
a) sker der ingen tilbagekrævning af de skyldige be
løb, som er udbetalt mellem den 1 . juli 1979 og
denne forordnings ikrafttrædelsesdato ;
b) foretages afregningen af beløb, der skal udbetales
til de pågældende efter denne forordnings ikrafttræ
delsesdato, som en overgangsordning hver måned i
overensstemmelse med de vederlag, der blev udbe
talt pr. 30 . juni 1979, under hensyn til lønklassen
og løntrinnet den pågældende måned, omfanget af
forsørgerbyrderne i løbet af samme måned og et
hvert nyt forhold, der berettiger til tildeling af nye
pekuniære rettigheder eller ændring af tidligere ret
tigheder ; for så vidt de i dette litra omhandlede be
løb giver anledning til anvendelse af nye justerings
koefficienter, der er fastsat efter den 30. juni 1979,
korrigeres de med den justeringskoefficient, der sva
rer til forskellen mellem den del af justeringskoeffi
(') EFT nr. L 369 af 29. 12. 1978, s. 1 .
(7) EFT nr. L 272 af 5. 12. 1972, s. 1 .
(») EFT nr. L 155 af 11 . 6. 1973, s. 1 .
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cienten, der svarer til udviklingen i leveomkostnin
gerne på tjenestestedet for tjenestemandens ved

kommende og i opholdslandet for modtageren af
en pension eller en godtgørelse, og den del af juste
ringskoefficienten, der svarer til udviklingen i leve
omkostningerne i den medlemsstat, hvor der er
sket den mindste stigning ;
c) udbetales de på grundlag af grundlønstabellerne
beregnede ydelser, der udbetales som et engangsbe
løb, og som ikke beskattes af Fællesskaberne, fort
sat på grundlag af de grundlønstabeller, der var i
kraft den 30. juni 1979, så længe de ydelser, som
beregnes på grundlag af disse tabeller, er større end
de tilsvarende ydelser, som beregnes på grundlag af
de i artikel 1 omhandlede tabeller.

2. Anvendelsen af de i stk. 1 , litra b), anførte afreg
ningsregler ophører endeligt :
— fra og med den måned, i løbet af hvilken den af
regning af skyldige beløb, der finder sted i overens
stemmelse med de i denne forordning fastsatte
grundlønstabeller, sikrer den pågældende et beløb,
der mindst svarer til det, denne ville få efter de ta

beller, der var i kraft den 30 . juni 1979,
— dog senest seks år efter denne forordnings ikraft
trædelsesdato .

3.

26 . 1 . 80

Såfremt en tjenestemand eller øvrig ansat, på

hvem stk . 2, første led, har fundet anvendelse, får tilla

delse til at fratræde før det normale tjenstlige fratrædel
sestidspunkt på grund af alder eller invaliditet, og så
fremt anvendelsen af de tabeller, der var i kraft den

30. juni 1 979, på hans tilfælde har gjort det muligt at
afregne pensionsrettigheder til et nettobeløb, der er
større end det nettobeløb, som følger af anvendelsen
af de tabeller, der trådte i kraft den 1 . juli 1 979, finder
afregningen af det beløb, som skal udbetales til den
pågældende, imidlertid sted i overensstemmelse med
stk. 1 , litra b). Det samme gælder for afregning af efter
ladtepension, som skal udbetales til de ydelsesberetti

gede pårørende til en tjenestemand eller øvrig ansat,
på hvem stk. 2, første led, har fundet anvendelse før
dødsfaldet.

Stk. 1 , litra b) og c), finder ikke anvendelse på tje
nestemænd og øvrige ansatte, der ansættes efter denne
forordnings ikrafttræden .

4.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1979.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . januar 1980.
Pd Rådets vegne
G. MARCORA

Formand
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Nr. L 20/3

BILAG I

Løntrin

Lønklasse
1

i

3

4

A 1

190 408

200 549

210 690

220 831

230 972

241 113

A 2

168 921

178 596

188 271

197 946

207 621

217 296

3
4
5
6

139 808

148 273

156 738

165 203

173 668

117 375

123 982

130 589

137 196

96 656

102418

108 180

113 942

83 435

88 024

92 613

A 7/LA 7
A 8/LA 8

71 757

75 355

78 953

63 410

65 986

B 1

83 435

88 024

B 2

72 234

75 645

B 3

60 504

B 4

52 265

B 5

46 672

A
A
A
A

3/ LA
4/ LA
5/LA
6/LA

5

7

8

182 133

190 598

199 063

143 803

150 410

157 017

163 624

119 704

125 466

131 228

136 990

97 202

101 791

106 380

110 969

115 558

82 551

86 149

89 747

92 613

97 202

101 791

106 380

110 969

115 558

79 056

82 467

85 878

89 289

92 700

96 111

63 341

66 178

69 015

71 852

74 689

77 526

80 363

54 724

57 183

59 642

62 101

64 560

67 019

69 478

48 661

50 650

52 639

6

C 1

53 318

55 489

57 660

59 831

62 002

64 173

66 344

68 515

C 2

46 315

48 304

50 293

52 282

54 271

56 260

58 249

60 238

C 3

43 174

44 877

46 580

48 283

49 986

53 392

55 095

C 4

38 960

40 559

42 158

43 757

45 356

51 689
46 955

48 554

50 153

C 5

35 893

37 382

38 871

40 360

D 1

40 619

42 417

44 215

46 013

47 811

49 609

51 407

53 205

D 2

36 995

38 591

40 187

41 783

43 379

44 975

46 571

48 167

D 3

34 380

35 878

37 376

38 874

40 372

41 870

43 368

44 866

D 4

32 486

33 808

35 130

36 452
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BILAG II

Løntrin
Lønklasse
1

2

3

4

s

6

A 1

190 408

200 549

210 690

220 831

230 972

241 113

A 2

168 921

178 596

188 271

197 946

207 621

217 296

165 203

173 668

182133

A
A
A
A
A
A

3/LA
4/LA
5/ LA
6/ LA
7/ LA
8/LA

3
4
5
6
7
8

7

8

190 598

199 063

139 808

148 273

156 738

117 375

123 982

130 589

137 196

143 803

150 410

157017

163 624

96 656

102 418

108 180

113 942

119 704

125 466

131 228

136 990
115 558

83 435

88 024

92 613

97 202

101 791

106 380

110 969

71 757

75 355

78 953

82 551

86 149

89 747

Il

63 410

65 986

B 1

83 435

88 024

92 613

97 202

101 791

106 380

110 969

115 558

B 2

72 234

75 645

79 056

82 467

85 878

89 289

92 700

96 111

B 3

60 504

63 341

66 178

69 015

71 852

74 689

77 526

80 363

B 4

52 265

54 724

57 183

59 642

62 101

64 560

67 019

69 478

B 5

46 672

48 661

50 650

52 639

l

l

C 1

50 882

52 949

55016

57 083

59 150

61 217

63 284

65 351

C 2

44 219

46 112

48 005

49 898

51 791

53 684

55 577

57 470

C 3

41 265

42 883

44 501

46 119

47 737

49 355

50 973

52 591

C 4

37 278

38 795

40 312

41 829

43 346

44 863

46 380

47 897

C 5

34 359

35 783

37 207

38 631

D 1

38 870

40 570

42 270

43 970

45 670

47 370

49 070

50 770

D 2

35 414

36 929

38 444

39 959

41 474

42 989

44 504

46 019

D 3

32 931

34 353

35 775

37 197

38 619

40 041

41 463

42 885

D 4

31 117

32 372

33 627

34 882

\

BILAG III

Klasse

Kategori

A

B

C

D

Gruppe
1

2

3

4

I

91 190

102 396

113 602

124 808

II

66 238

72 693

79 148

85 603

III

55 663

58 152

60 641

63 130

IV

53 460

58 691

63 992

69 153

V

41 530

44 395

47 260

50 125

VI

39 545

41 898

44 251

46 604

VII

35 396

36 606

37816

39 026

VIII

31 880

33 809

35 738

37 667

31 157

31 607

32 057

IX

30 707
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RÅDETS FORORDNING (EØF, EURATOM, EKSF) Nr. 161/80
af 21 . januar 1980

om tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De
europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og
pensioner

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for
De europæiske Fællesskaber,

under henvisning til protokollen vedrørende De europæiske Fællesskabers privilegier og
immuniteter, særlig artikel 13,
under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og ansæt
telsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber, fastsat ved forordning (EØF, Eura
tom, EKSF) nr. 259/68 (*), senest ændret ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/
80 (2), særlig artikel 63, 64, 65 og 82 i vedtægten samt artikel 20, stk. 1 , og artikel 64 i an
sættelsesvilkårene,

under henvisning til forslag fra Kommissionen med henblik på tilpasning af vederlag og
pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber, og
ud fra følgende betragtninger :

Rådet har ved sin afgørelse af 29 . juni 1976, ændret den 26. juni 1978 , fastsat beregnings
metoden for den periodiske undersøgelse af lønningsniveauet for tjenestemænd og øvrige
ansatte i Fællesskaberne ;

Rådet har ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/80 ændret grundlønstabellen,
som fastsat ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3084/78 (3), med virkning fra den 1 .
juli 1979 ;
det forekommer efter undersøgelsen af vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte på
grundlag af den af Kommissionen udarbejdede rapport hensigtsmæssigt under hensyn til
denne nye tabel at foretage en tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øv
rige ansatte i Fællesskaberne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med virkning fra den 1 . juli 1979 ændres vedtægten for tjenestemænd i De europæiske
Fællesskaber således :

(') EFT nr. L 56 af 4. 3 . 1968, s. 1 .
(2) Se side 1 i denne Tidende.
(>) EFT nr. L 369 af 29. 12. 1978, s. 1 .

Nr. L 20/ 5

Nr. L 20/6
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a) i artikel 66 erstattes tabellen over den månedlige grundløn med følgende tabel :
Løntrin

Lønklasse

A 1

A 2

A
A
A
A
A
A

3/LA
4/LA
5/LA
6/LA
7/ LA
8/LA

3
4
5
6
7
8

1

2

3

4

5

6

206 924

217 945

228 966

239 987

251 008

262 029

183 573

194 088

204 603

215 118

225 633

236 148

151 937

161 136

170 335

179 534

188 733

197 932

7

8

207 131

216 330

127 557

134 737

141 917

149 097

156 277

163 457

170 637

177 817

105 041

1 1 1 303

117 565

123 827

130 089

136 351

142 613

148 875

90 674

95 661

100 648

105 635

110 622

115 609

120 596

125 583

77 983

81 893

85 803

89 713

93 623

97 533

68 908

71 710

B 1

90 674

95 661

100 648

105 635

110 622

115 609

120 596

125 583

B 2

78 500

82 207

85 914

89 621

93 * 28

97 035

100 742

104 449

B 3

65 753

68 836

71 919

75 002

78 085

81 168

84 251

87 334

67 488

70 160

72 832

75 504

B 4

56 800

59 472

62 144

64 816

B 5

50 722

52 883

55 044

57 205

C 1

57 944

60 303

62 662

65 021

67 380

69 739

72 098

74 457

C 2

50 335

52 496

54 657

56 818

58 979

61 140

63 301

65 462

C 3

46 919

48 770

50 621

52 472

54 m

56 174

58 025

59 876

C 4

42 339

44 077

45815

47 553

49 291

51 029

52 767

54 505

C 5

39 006

40 625

42 244

43 863

D 1

44 143

46 097

48 051

50 005

51 959

53 913

55 867

57 821

D 2

40 204

41 939

43 674

45 409

47 144

48 879

50 614

52 349

D 3

37 363

38 991

40 619

42 247

43 875

45 503

47 131

48 759

D 4

35 304

36 741

38 178

39 615

b) — i vedtægtens artikel 67, stk. 1 , litra a), og i artikel 1 , stk. 1 , i bilag VII ændres belø
bet 2 869 bfr. til 3 119 bfr.,

— i vedtægtens artikel 67, stk. 1 , litra b), og i artikel 2, stk. 1 , i bilag VII ændres belø
bet 3 696 bfr. til 4 018 bfr,

— i vedtægtens artikel 69, andet punktum, og i artikel 4, stk. 1 , andet afsnit, i bilag
VII, ændres beløbet 6 603 bfr. til 7 177 bfr.,

— i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 1 , ændres beløbet 3 302 bfr. til 3 589 bfr.

Artikel 2

Med virkning fra den 1 . juli 1979 ændres ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De
europæiske Fællesskaber således :
a) i artikel 20 erstattes tabellen over den månedlige grundløn med følgende tabel :
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Nr. L 20/7

Løntrin

Lønklasse
1

2

3

4

5

6

A 1

206 924

217 945

228 966

239 987

251 008

262 029

A 2

183 573

194 088

204 603

215 118

225 633

236 148

3
4
5
6
7

151 937

161 136

170 335

179 534

188 733

127 557

134 737

141 917

149 097

156 277

105 041

1 1 1 303

117 565

123 827

130 089

90 674

95 661

100 648

105 635

77 983

81 893

85 803

89 713

A 8/LA 8

68 908

71 710

B 1

90 674

95 661

100 648

B 2
B 3

78 500

82 207

85 914

65 753

68 836

B 4

56 800

B 5

7

8

197 932

207 131

216 330

163 457

170 637

177817

136 351

142 613

148 875

110 622

115 609

120 596

125 583

93 623

97 533

105 635

110 622

115 609

120 596

125 583

89 621

93 328

97 035

100 742

104 449

71 919

75 002

78 085

81 168

84 251

87 334

59 472

62 144

64 816

67 488

70 160

72 832

75 504

50 722

52 883

55 044

57 205

C 1

55 294

57 541

59 788

62 035

64 282

66 529

68 776

71 023

C 2

48 056

50 113

52 170

54 227

56 284

58 341

60 398

62 455

C 3

44 846

46 604

48 362

50 120

51 878

53 636

55 394

57 152

C 4

40 511

42 160

43 809

45 458

47 107

48 756

50 405

52 054

C 5

37 341

38 888

40 435

41 982

D 1

42 240

44 088

45 936

47 784

49 632

51 480

53 328

55 176

D 2

38 488

40 134

41 780

43 426

45 072

46 718

48 364

50 010

D 3

35 790

37 335

38 880

40 425

41 970

43 515

45 060

46 605

D 4

33 818

35 181

36 544

37 907

A
A
A
A
A

3/LA
4/LA
5/LA
6/LA
7/LA

b) i artikel 63 erstattes tabellen over den månedlige grundløn med følgende tabel :

Klasse

Kategori

A

B

C

D

Gruppe
1

2

3

4

I

98 778

110 959

123 140

135 321

II

71 651

78 668

85 685

92 702

III

60 157

62 863

65 569

68 275

IV

57 781

63 467

69 153

74 839

V

45 137

48 197

51 257

54 317

VI

42 941

45 498

48 055

50 612

VII

38 431

39 746

41 061

42 376

VIII

34 609

36 706

38 803

40 900

IX

33 344

33 830

34 316

34 802

Nr. L 20/8
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Japan

145,6
171,8
448,3 .

Grækenland

Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsættes den faste
godtgørelse, der er nævnt i vedtægtens bilag VII, arti
kel 4a, til :

— 1 872 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse
C 4 eller C 5,

Tyrkiet

2. Med virkning fra den 1 . januar 1979 er den juste
ringskoefficient, der i henhold til vedtægtens artikel
82, stk. 1 , andet afsnit, anvendes på pensionen, den,
som er fastsat nedenfor for det fællesskabsland, hvor

— 2 870 bfr. pr. måned for tjenestemænd i lønklasse
C 1 , C 2 eller C 3.

den pensionsberettigede erklærer at ville bosætte sig :
Belgien

102,7
138,3
78,8
134,5

Danmark

Tyskland
Frankrig

Artikel 4

1 . De pensioner, der er erhvervet pr. 1 . juli 1979,
beregnes fra denne dato for tjenestemænd og midlerti
digt ansatte — bortset fra de midlertidigt ansatte, der
er omhandlet i artikel 2, litra d), i ansættelsesvilkårene
for de øvrige ansatte — på grundlag af tabellen over
den månedlige grundløn, der er fastsat i vedtægtens
artikel 66, som ændret ved artikel 1 , litra a), i denne
forordning.

2. De pensioner, der er erhvervet pr. 1 . juli 1979,
beregnes fra denne dato for de midlertidigt ansatte,
der er omhandlet i artikel 2, litra d), i ansættelsesvilkå
rene for de øvrige ansatte, på grundlag af tabellen over
den månedlige grundløn, der er fastsat i artikel 20 i
ansættelsesvilkårene, som ændret ved artikel 2, litra a),
i denne forordning.

Irland
Italien

143

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige

157,2
102,7
94,6
149,3 .

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo
sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den
justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.

Artikel 7
I

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1978 fastsættes den
justeringskoefficient, som anvendes på vederlag til tje
nestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i Vene
zuela, således :

Artikel 5

Venezuela

Med virkning fra den 1 . juli 1979 ændres datoen » 1 .
juli 1978 « i vedtægtens artikel 63, stk. 2, til » 1 . juli
1979«.

107,8 .

2. Med virkning fra den 1 . januar 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag til
tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i et af
nedennævnte lande, således :
Venezuela

Artikel 6

1 . Med virkning fra den 1 . januar 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag til
tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i et af
nedennævnte lande, således :

Belgien
Danmark

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forende Kongerige
Schweiz

102,7
138,3
78,8
134,5

Chile

113,1
108,6

Algeriet

125

Tunesien

105,6.

3. Med virkning fra den 1 . april 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag til
tjenestemænd og øvrige ansatte der gør tjeneste i et af
nedennævnte lande, således :

Belgien

143

Danmark

157.2
102,7
94,6
149.3

Tyskland
Frankrig

78

Irland
Italien

Luxembourg

De forenede Stater

136

Nederlandene

Canada

137,1

Det forenede Kongerige

102,7
110,6
99,4
96,4
62,1
75,3
102,7
100,4
64,8
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Schweiz
De forenede Stater
Canada

120,9
88,7
86,1
168,7
91,2
107,3
88,2
74,2
102,4.

Japan
Grækenland

Tyrkiet
Spanien
Portugal
Østrig

4. Med virkning fra den 1 . april 1979 er den juste
ringskoefficient, der i henhold til vedtægtens artikel
82, stk. 1 , andet afsnit, anvendes på pensionen, den,

Nr. L 20/9

Marokko
Tunesien

116

105,6
127,3
111,7
133,9

Egypten
Syrien
Jordan
Libanon
Israel

131

103,3 .

2. Med virkning fra den 1 . juli 1979 er den juste
ringskoefficient, der i henhold til vedtægtens artikel
82, stk. 1 , andet afsnit, anvendes på pensionen, den,
som er fastsat nedenfor for det fællesskabsland, hvor

den pensionsberettigede erklærer at ville bosætte sig :

som er fastsat nedenfor for det fællesskabsland, hvor

den pensionsberettigede erklærer at ville bosætte sig :
Belgien
Danmark

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige

102,7
110,6
99,4
96,4
62,1
75,3
102,7
100,4
64,8 .

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo
sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den
justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.

Belgien

100

Danmark

106,9
99,3
91,3
63,5
70,5

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg

100
97

Nederlandene

Det forenede Kongerige

69,9 .

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo
sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den
justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.

Artikel 9
Artikel 8

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag til
tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i et af
nedennævnte lande, således :
100

Danmark

Irland
Italien

106,9
99,3
91,3
63,5
70,5

Luxembourg

100

Nederlandene

97

Thailand
Chile

69,9
120,5
81,6
74,9
139,2
87,8
94,7
97,6
65,3
111,7
100,3
111,6
108,6

Algeriet

125

Det forenede Kongerige
Schweiz
De forenede Stater
Canada

Japan
Grækenland

Tyrkiet
Spanien
Portugal
Venezuela

Østrig

Belgien
Danmark

Belgien
Tyskland
Frankrig

1 . Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag til
de i artikel 2 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
160/80 omhandlede personer, således :

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige
Schweiz
De forenede Stater
Canada

Japan
Grækenland

Tyrkiet
Spanien
Portugal
Østrig
Venezuela

102,9
114.5
100.6
98,8
65,5
77.9
102,9
100,4
67.8
123,4
93

88.9
170,4
100,1
151,7
92,8
80,4
102,2
116,9 .

2. Med virkning fra den 1 . juli 1979 fastsættes de
justeringskoefficienter, som anvendes på pensioner og
godtgørelser til de i artikel 2 i forordning (EØF, Eura
tom, EKSF) nr. 160/80 omhandlede personer, således :

Nr. L 20/ 10
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Belgien

102,9

Danmark

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo

114,5
100,6
98,8
65,5
77,9
102,9
100,4
67,8 ,

sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige

justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.
2. Fra den 1 . juli til den 30. september 1979 fastsæt
tes de justeringskoefficienter, som anvendes på pensio

ner og godtgørelser til de i stk. 1 i denne arttikel og
de i artikel 2 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
160/80 omhandlede personer, således :

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo
sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den

Belgien

justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.

102,9
143,1
79,7
137,9
150,9
162,7
102,9
94,6
156,3 .

Danmark

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

Artikel 10

Luxembourg
Nederlandene

1 . Fra den 1 . juli til den 30. september 1979 fastsæt
tes de justeringskoefficienter, som anvendes på pensio
ner og godtgørelser til de i artikel 4 i forordning (Eura
tom, EKSF, EØF) nr. 3085/78 (J) omhandlede perso

Det forenede Kongerige

Såfremt den pensionsberettigede erklærer at ville bo
sætte sig i et andet land end de ovennævnte, er den
justeringskoefficient, der anvendes på pensionen, den
for Belgien fastsatte.

ner, således :

Belgien

100
139

Danmark

Tyskland
Frankrig
Irland
Italien

77,4
133,9
146,4
157,9

Luxembourg

100

Nederlandene

91,9
151,7.

Det forenede Kongerige

Artikel 11

Med virkning fra den 1 . juli 1979 affattes den tabel,
der er angivet i vedtægtens bilag VII, artikel 1 0, stk. 1 ,
således :

Tjenestemænd,

Tjenestemænd,

der har ret til

der ikke har ret til

husstandstillæg

husstandstillæg

fra 1 .

til 15. dag

\
Al til A 3 og L A 3

fra 1 6. dag

fra 1 .

til 15. dag

fra 16. dag

bfr. pr. kalenderdag
1 217

572

836

480

B

1 180

535

800

418

Øvrige lønklasser

1 071

500

689

345

A 4 til A 8 og L A 4 til L A 8 og kategori

Artikel 12

De i artikel 7 i forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3084/78 fastsatte tillæg for skifte
holdsarbejde uden afbrydelse eller for arbejde i døgndrift på 4 992 bfr., 8 237 bfr. og
10 528 bfr. ændres med virkning fra den 1 . juli 1979 til henholdsvis 5 426 bfr., 8 954 bfr.
og 12 210 bfr.
(!) EFT nr. L 369 af 29. 12. 1978, s. 6.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26. 1 . 80

Artikel 13

Forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 3084/78, (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1793/79 (!) og
(EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/80 ophæves med virkning fra den 1 . juli 1979 med undta
gelse af artikel 2 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/80.
Artikel 14

Med virkning fra den 1 . juli 1 979 anvendes på de beløb, der er omhandlet i artikel 4 i for
ordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (2), en koefficient på 1,941935.
Med virkning fra den 1 . juli 1979 anvendes på de beløb, der er omhandlet i artikel 4 i for
ordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68, en koefficient på 1,132395 for de personer, for
hvilke artikel 2 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 160/80 finder anvendelse.
Artikel 15

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . januar 1980.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(!) EFT nr. L 206 af 14. 8. 1979, s. 1 .
(2) EFT nr. L 56 af 4. 3. 1968, s. 8.

Nr. L 20/ 11

Nr. L 20/ 12
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 162/80

af 25 . januar 1980
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,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for
de fællesmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige
led ;

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 24. januar

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

1980 ;

ordning for korn (!), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 1 3, stk. 5,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til Rådets forordning nr. 1 29 om reg
ningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal an
vendes inden for den fælles landbrugspolitiks ram
mer (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/
73 (4), særlig artikel 3,

ning (EØF) nr. 1 658/79, på de tilbudspriser og de dags
noteringer, som Kommissionen har kendskab til, fører
til at ændre de for tiden gældende importafgifter i
overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —

under henvisning til udtalelse fra Valutaudvalget, 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.
1658/79 (5) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt
ning :

— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
sving af 2,25 % ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
i) EFT nr. L 188 af 26. 7. 1979, s. 1 .

i) EFT nr. 106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
<) EFT nr. L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .
*) EFT nr. L 193 af 1 . 8. 1979, s. 5.
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Nr. L 20/ 13

BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den faciles
toldtarif

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg
Havre

A
B
C
D
A

11.01 B

1 1.02 A la)
1 1.02 A Ib)

82,29

113,90 0)0
67,09 (')
70,71
73,40

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Afgifterne

Boghvede
Hirse

Sorghum
Andre varer

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Grove og fine gryn af hård hvede
Grove og fine gryn af blød hvede

97,48 (2) (3)
4,14

59,93 (<)
89,51 («)
0 (*)
129,15
107,71
189,77
138,40

(1) For hird hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

(2) For majs med oprindelse i AVS eller OLT, som indføres i Den franske Republiks oversøiske
departementer, nedsættes importafgiften med 7,25 ECU pr. ton i henhold til forordning
(EØF) nr. 706/76.

(') For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesska
bet med 1,81 ECU pr. ton.

(*) For hitse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indfør
sel i Fællesskabet med 50 % .

(5) For hird hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra
dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umid
delbart fra dette land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71

Nr. L 20/ 14
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 163/80
af 25. januar 1980

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for

de fællesmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige
led ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 24. januar

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

1980 ;

ordning for korn (J), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 1 5, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning nr. 1 29 om reg
ningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal an
vendes inden for den fælles landbrugspolitiks ram

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved ter
minskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de
for tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i over
ensstemmelse med bilaget til denne forordning —

mer ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/
73 (4), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Valutaudvalget, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1 659/79 (5) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt
ning :
— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
sving af 2,25 %,

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 om
handlede præmier, hvormed de forudfastsatte importaf
gifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes som
angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

!)
2)
J)
♦)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
L 188 af 26. 7. 1979, s. 1 .
106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .

s EFT nr. L 193 af 1 . 8 . 1979, s. 7.
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Nr. L 20/ 15

BILAG

til Kommissionens forordning af 25 . januar 1980 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3 . term .

1

2

3

4

10.01 A

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

1,05

1,05

0

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0
0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

0

0

0

10.07 C

Sorghum

0

0

0

0

10.07 D

Andre varer

0

0

0

0

11.01 A

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

B. Malt
(ECU / ton)
Position

1 1 .07 A II (b)
11.07 B

1

term .

2. term .

3 . term .

4. term .

2

3

4

5

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

let

0

Varebeskrivelse

toldtarif

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

Løbende
måned
1

i den fælles

\
0

\
0

0

0

\

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 164/80

af 25 . januar 1980
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 oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer (*), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 590/79 (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. 852/78 (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.
1234/77 (6) særlig artikel 9, stk. 4,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Ud

1979 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige
frø (7), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 150/
80(8);

for at sikre at ordningen fungerer normalt, skal der
ved beregningen af verdensmarkedsprisen

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , an
vendes en omregningskurs, der er baseret på disse
valutaers effektive kurs,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vistakurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold
til de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer ;
det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser, at
verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø skal fastsæt
tes som angivet i bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

valg, og

ud fra følgende betragtninger :

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. 2415/79 af 31 . oktober

Artikel 1

Den i artikel 9, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2300/73
omhandlede verdensmarkedspris fastsættes som angi
vet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28 . januar 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(») EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 78 af 30. 3. 1979, s. 1 .
(>) EFT nr. L 167 af 25. 7. 1972, s. 9.
(«) EFT nr. L 116 af 28. 4. 1978, s. 6.

(>) EFT nr. L 236 af 24. 8. 1973, s. 28 .

b) EFT nr. L 143 af 10. 6. 1977, s. 9.

f) EFT nr. L 275 af 1 . 11 . 1979, s. 43.
(«) EFT nr. L 19 af 25. 1 . 1980, s. 39.
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Nr. L 20/ 17

BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 fastsættelse af verdensmarkedsprisen for
raps- og rybsfrø
i ECU/ 100 kg (>)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Verdensmarkedspris

Raps- og rybsfrø

ex 12.01

20,548

[i ECU/ 100 kg (1)/
Verdensmarkedspris i tilfælde af forudsfastsættelse
Position

af støtten for måneden
Varebeskrivelse

i den faciles
toldtarif

ex 12.01

januar

Raps- og rybsfrø

februar
1980

marts

april

maj

juni

1980

1980

1980

1980

1980

20,548

20,548

20,548

20,896

20,896

21,244

(•) Den omregningssats i ECU 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

ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU
ECU

-

2,48208
2,74362
39,7897
5,84700
7,72336
0,668201
0,628966
1 158,77

DM
fl.
bfr./lfr.
ffr.
dkr.
£ Irl.
£ UK
lire

Nr. L 20/ 18
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 165/80
af 25. januar 1980

om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med
undtagelse af frosset oksekød
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 f1), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2916/79 (2), særlig artikel 12, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød,
med undtagelse af frosset oksekød, er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1365/79 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 146/80 (4) ;

ger, som Kommissionen har kendskab til, fører til at

ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød,
med undtagelse af frosset oksekød, fastsættes som angi
vet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1365/79, på de oplysninger og noterin

Denne forordning træder i kraft den 4. februar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(!)
(2)
(3)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 24.
329 af 24. 12. 1979, s. 15.
163 af 2. 7. 1979, s. 30.
19 af 25. 1 . 1979, s. 29.
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Nr. L 20/ 19

BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 om fastsættelse af importafgifter for le
vende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød f1) for den periode, som
begynder den 4. februar 1980
( ECU/100 kg)
Position i den fælles toldtarif

Østrig/Sverige/Schweiz

Andre tredjelande

— Levende vægt —

01.02 A II a) (a)
01.02 A II b) (b)

60,649
67,784

16,980
— Nettovægt —

02.01 A II a) 1 aa) (a)
02.01 A II a) 1 bb)
02.01 All a) 2 aa) (a)
02.01 A II a) 2 bb)
02.01 All a) 3 aa) (a)
02.01 A II a) 3 bb)
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 All a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

115,233

32,263
—

128,790

92,187

25,810

103,032

—

138,280

38,716

154,549

48,394

193,186

55,356

220,978

48,394

193,186

55,356

220,978

55,356

220,978

(i) I henhold til forordning (EØF) nr. 706/76 opkræves ingen importafgifter ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet eller i oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske departementer.

(a) Importafgiften er fastsat i henhold til bestemmelserne i bilag I til handelsoverenskomsten mellem EØF og Jugoslavien.
(b) Den forordning, der er gældende for ungtyre bestemt til opfedning af en levende vegt, der er mindre end eller lig med 300 kg. im
porteret under de betingelser, der ei fastsat i artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 805 /68 af 27. juni 1968 og i medfør af de be
stemmelser, der er truffet til dens gennemførelse, er helt eller delvis sat ud af kraft i overensstemmelse med disse bestemmelser.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 166/80
af 25 . januar 1980
om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ger og noteringer, som Kommissionen har kendskab

FÆLLESSKABER HAR —

til, fører til at fastsætte importafgifterne som angivet i
bilaget til nærværende forordning —

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 (J), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2916/79 (2), særlig artikel 12, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :
De afgifter, der skal anvendes ved indførsel af frosset
oksekød, er fastsat i forordning (EØF) nr. 1 366/79 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2942/79 (4) ;
anvendelsen af de regler og bestemmelser, der er
nævnt i forordning (EØF) nr. 1366/79, på de oplysnin

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for frosset oksekød fastsættes som
angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. februar 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980 .

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(>)
(2)
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
329
163
334

af
af
af
af

28 . 6. 1968, s. 24.
24. 12. 1979, s. 15.
2. 7. 1979, s. 34.
28 . 12. 1979, s. 30.
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Nr. L 20/21

BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 om fastsættelse af importafgifterne for
frosset oksekød (*) for den periode, som begynder den 4. februar 1980
( ECU/100 kg)
Position i den fælles toldtarif

Beløb

— Nettovægt —

02.01 A II b) 1
02.01 A II b) 2
02.01 All b) 3
02.01 A II b) 4 aa)
02.01 All b) 4 bb) 11
02.01 All b) 4 bb) 22 (b)
02.01 All b) 4 bb) 33

109,657

87,725 (a)
137,071
164,485

137,071 (a)
137,071 (a)
1 88,610 (a)

(') I henhold til forordning (EØF) nr. 706/76 opkræves ingen importafgifter ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika,
Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske departementer.
(a) Importafgiften der er anvendelig pi disse varer, indført under de betingelser, som er fastsat i artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr.
805/68 af 27. juni 1968, og i henhold til de for deres anvendelse fastsatte bestemmelser, sættes helt eller delvis ud af kraft i overens
stemmelse med disse bestemmelser.

(b) Henførsel under denne underposition er betinger af, at der fremlægges et certifikat, der opfylder de betingelser, der er fastsat af de
kompetente myndigheder i EF.

Nr. L 20/22
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 167/80

af 24. januar 1980
om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1761 /78 (2), særlig artikel 6, stk. 7,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 939/
79 af 8. maj 1979 om fastsættelse af almindelige regler
for levering af mælkefedt til visse udviklingslande og
specialiserede organisationer inden for fødevarehjælpe
programmet for 1979 (3), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger :

Som led i de fødevarehjælpeprogrammer, der er vedta
get ved de rådsforordninger, som er nævnt i bilaget,
har visse tredjelande og modtagerorganisationer anmo
det om levering af de i bilaget anførte mængder

af skummetmælkspulver og butteroil som fødevare
hjælp (4), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1488/79 (5); det er bl. a. nødvendigt at præcisere leve
ringsfristerne og -betingelserne samt hvilken proce
dure, interventionsorganerne skal anvende ved bestem
melse af omkostningerne i forbindelse hermed ;

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

Artikel 1

I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning
(EØF) nr . 303/77 lader de i bilaget nævnte interven
tionsorganer gennemføre levering af butteroil som fø
devarehjælp på de særlige betingelser, der er anført i
bilaget.

butteroil ;
Artikel 2

der bør følgelig gennemføres levering i overensstem
melse med de regler, der er fastsat i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 303/77 af 14. februar 1977 om
almindelige gennemførelsesbestemmeler for levering

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(») EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.
(2) EFT nr. L 204 af 28. 7. 1978, s. 6.
P) EFT nr. L 119 af 15. 5. 1979, s. 5.

(4) EFT nr. L 43 af 15. 2. 1977, s. 1 .
(») EFT nr. L 181 af 18 . 7. 1979, s. 20.
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Nr. L 20/23

BILAG (»)
Partierts betegnelse

A

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

( EØF) nr. 939 / 79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF ) nr. 940 / 79

2 . Modtager
?

Indien

I

3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde
5. Interventionsorgan, der ska)
gennemføre leveringen

6. Butteroilens oprindelse (2)

500 t

Vil fremgå, når den i pkt. 12 anførte procedure er afsluttet

Fremstilles af interventionssmør og - fløde eller opkøbt på Fællesskabets marked ( højst
6 måneder gammelt)

7 . Særlige egenskaber
særlig emballage (3)

og/ eller

Udelukkende i dåser på 5 kg, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller har

undergået en behandling, som giver de samme garantier (s)

8 . Angivelser på emballagen

Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the
European Economic Community / Calcutta

9 . Leveringsfrist

Levering i marts 1980

Fællesskabshavn , som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet (6)

10 . Leveringstrin og -sted
11 . Repræsentant

for

modtage

ren ( 4)
12 . Procedure , der skal anvendes

I
Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

11 . februar 1980

Nr. L 20/24
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Partiets betegnelse

B
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C

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

( EØF) nr . 939 / 79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF) nr. 940 / 79

2. Modtager
Indien
3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde

5 . Interventionsorgan , der
gennemføre leveringen

500 t

skal

6 . Butteroilens oprindelse ( 2 )

400 t

Vil fremgå, når den i pkt. 12 anførte procedure er afsluttet

Fremstilles af interventionssmør og -fløde eller opkøbt på Fællesskabets marked ( højst
6 måneder gammelt)

7 . Særlige egenskaber
særlig emballage (J)

og/eller

8 . Angivelser på emballagen

Udelukkende i dåser på 5 kg, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller har
undergået en behandling, som giver de samme garantier (s)
Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the
European Economic Community /
efterfulgt af følgende angivelse :
Bombay

9 . Leveringsfrist

Levering i maj 1980

Fællesskabshavn , som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet (é)

10 . Leveringstrin og -sted

11 . Repræsentant

Calcutta

for

modtage

ren (4)

12 . Procedure , der skal anvendes

Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

11 . februar 1980
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Partiets betegnelse

D

Nr. L 20/25

E

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

(EØF) nr. 939 / 79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF) nr. 940 / 79

2 . Modtager
>■

Indien

3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde
5 . Interventionsorgan, der skal
gennemføre leveringen
6. Butteroilens oprindelse (J)

1 000 t i7)

200 t

Vil fremgå, når den i pkt. 12 anførte procedure er afsluttet

Fremstilles af interventionssmør og -fløde eller opkøbt på Fællesskabets marked (højst 6 måneder
gammelt)

7 . Særlige egenskaber
særlig emballage (3)

og/eller

8 . Angivelser på emballagen

(5) (8)

Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European
Economic Community /

efterfulgt af følgende angivelse :

Bombay
9. Leveringsfrist

Fællesskabshavn, som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet (6)

for

modtage

ren O

12 . Procedure , der skal anvendes

Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

Madras

Levering i juni 1980

10 . Leveringstrin og -sted
1 1 . Repræsentant

j

11 . februar 1980

Nr. L 20/26

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Partiets betegnelse
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F

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

(EØF) nr. 939/79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF) nr. 940 / 79

2 . Modtager

L

Indien

J

3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde
5 . Interventionsorgan, der skal
gennemføre leveringen
6. Butteroilens oprindelse (J)

1 000 t(7)

Vil fremgå, når den i pkt. 1 2 anførte procedure er afsluttet
Fremstilles af interventionssmør og -fløde eller opkøbt på Fællesskabets marked (højst 6 måneder
gammelt)

7. Særlige egenskaber
særlig emballage (s)

og/eller

8 . Angivelser på emballagen

Udelukkende i dåser pi 5 kg, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller har undergået en
behandling, som giver de samme garantier (s)

Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European
Economic Community / Bombay

9. Leveringsfrist

Levering i juli 1980

Fællesskabshavn, som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet (6)

10. Leveringstrin og -sted
1 1 . Repræsentant

for

modtage

ren (4)

12 . Procedure, der skal anvendes

Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

11 . februar 1980
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Partiets betegnelse

Nr. L 20/27

G

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

( EØF) nr. 939/ 79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF) nr. 940 / 79

2 . Modtager
r

J

3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde
5 . Interventionsorgan , der
gennemføre leveringen

500 t

skal

6 . Butteroilens oprindelse (2)
7 . Særlige egenskaber
særlig emballage (')

og/eller

8 . Angivelser på emballagen
9 . Leveringsfrist

Tysk
Fremstilles af interventionssmør

Udelukkende i dåser på 5 kg, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller har
undergået en behandling, som giver de samme garantier
Butteroil / Gift of the European Economic Community to Pakistan
Levering i marts 1980

10 . Leveringstrin og -sted

11 . Repræsentant

Pakistan

for

Fællesskabshavn , som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet
modtage

ren o

12 . Procedure , der skal anvendes

Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

11 . februar 1980

Nr. L 20/28

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Partiets betegnelse

H
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i

1 . Rådets forordninger,
der er anvendt :

a) retsgrundlag

( EØF) nr. 939 / 79 (program 1979)

b) fordeling

( EØF) nr. 940 / 79

|

2 . Modtager
3 . Bestemmelsesland

4 . Partiets samlede mængde
5 . Interventionsorgan , der
gennemføre leveringen

skal

6 . Butteroilens oprindelse (2)
7 . Særlige egenskaber
særlig emballage (5)

500 t

2 500 t (')

Britisk

Tysk
Fremstilles af interventionssmør

og/eller

Udelukkende i dåser på 5 kg, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller har
undergået en behandling, som giver de samme garantier

8 . Angivelser på emballagen

Butteroil / Gift ot the European Economic Community to Bangladesh

9 . Leveringsfrist

Levering i marts 1980

10 . Leveringstrin og -sted
11 . Repræsentant

Bangladesh

for

Fællesskabets lastehavn

modtage

ren o

12 . Procedure , der skal anvendes

Licitation

ved fastlæggelsen af leverings
omkostningerne
i

13 . Ved licitation : dato for udløbet

!

af fristen for indgivelse af bud ,
kl . 12.00 den

i
j

11 . februar 1980

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Noter :

(x) Dette bilag fungerer sammen med bekendtgørelsen i EFT nr. C 95 af 19. 4. 1977, s. 7, som licita
tionsbekendtgørelse for de berørte interventionsorganer, hvis der i henhold til pkt. 12 skal afhol
des licitation.

(2) Såfremt produkterne stammer fra interventionslagre, skal en supplerende bekendtgørelse med an
givelse af hvor produktet er oplagret, offentliggøres i EFT, C-udgaven.
(3) Bortset fra de i bilag II til forordning (EØF) nr. 303/77 nævnte

(4) Kun i tilfælde af levering »i lossehavn« eller »frit bestemmelsessted«, jf. artikel 5 og 13, stk. 1 , sid
ste led, i forordning (EØF) nr. 303/77.
(5) Frie fedtsyrer : højst 0,3 % (udtrykt i oliesyre) ; peroxidindeks/kg : højst 0,5 enhed (i milliækviva
lent aktiv ilt pr. kg) ; thio-barbitursyretest : højst 0,22 % ; indhold af kobber : 0,05 ppm ; indhold
af jern : højst 0,2 ppm.
(6) Leveringen anses for at have fundet sted, og risikoen overgår fra tilslagsmodtageren til modtage
ren, når produkterne har passeret skibets ræling i den til leveringen udpegede indskibningshavn.
(7) Såfremt den totale varemængde er delelig med 500 t, kan det afgivne tilbud inden for rammerne
af en licitation vedrøre en delmængde på 500 t eller en mængde, der er delelig med 500 t, se arti
kel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 303/77.
(8) I nye metalfade, med spuns, som indvendig er belagt med konservesdåselak eller undergået en
behandling, som giver de samme garantier, på 190 til 200 kg netto (at angive i tilbudet). Fadene
skal fyldes helt og lukkes hermetisk under nitrogenatmosfære. Fadene skal være tilstrækkelig
stærke til at kunne modstå forsendelser pr. skib. Metalfadenes beskaffenhed må ikke kunne være
til skade for den menneskelige sundhed og heller ikke kunne påvirke indholdets farve, smag eller
lugt. Fadene skal lukkes fuldstændig hermetisk.

(9) Et enkelt bud kan kun omfatte en delmængde på 500 t som omhandlet i den meddelelse om yder
ligere licitation, som offentliggøres samtidigt med denne forordning i EFT, C -udgaven, med angi
velse af de steder, hvor produktet er oplagret.

Nr. L 20/29

Nr. L 20/30
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 168/80
af 25 . januar 1980

om åbning af en licitation med henblik p& tilvejebringelse af mel af blød hvede
som støtte til republikken Guinea
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

ordnings for korn (l), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1547/79(2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

for at sikre den bedst mulige sammenlignelighed mel
lem de forskellige bud, bør den virkning tages i be
tragtning, som de monetære forhold i den medlems
stat, hvor toldformaliteterne ved udførsel opfyldes, har
på hvert bud ;

licitationstilslaget bør gives den bydende, som har gi
vet det bedste tilbud ;

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

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

dende transaktion inden for de fastsatte frister ;

rier for tilvejebringelse af korn til fødevarehjælp (3),
særlig artikel 6,

der bør fastsættes en sikkerhedsstillelse, der skal sikre

overholdelsen af de forpligtelser som følger af deltagel
under henvisning til Rådets forordning nr. 1 29 om reg
ningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal an
vendes inden for den fælles landbrugspolitiks ram
mer ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/
73 (5), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Valutaudvalget, og

ud fra følgende betragtninger :

sen i licitationen ;

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

Den 8 . maj 1979 har Rådet for De europæiske Fælles
skaber udtrykt sin hensigt til inden for rammerne af
en fællesskabsaktion at yde det, der svarer til 3 000
tons blød hvede, nemlig 1 986 tons mel af blød hvede
til republikken Guinea i henhold til dets fødevarehjæl
peprogram 1978/79 ;

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

teen for Korn —

Artikel 1

den planlagte licitation bør angå levering af produktet
anbragt på kajen eller i givet fald på lægter i udskib
ningshavnen ;

1.

Inden for rammerne af en fællesskabsaktion med

henblik på fødevarehjælp til republikken Guinea udby

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
(')
(3)
(})
(<)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
L 188 af 26. 7. 1979, s. 1 .
L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 89.
106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .

des 1 986 tons mel af blød hvede i licitation .

2.

Licitationen iværksættes i Det forenede Konge

rige i et parti.

3.

Varerne tilvejebringes på Fællesskabets marked.

4.

Lastningen foretages fra en fællesskabshavn .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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5. Den licitation, der er nævnt i stk. 1 angår leverin
gen af produktet anbragt på udskibningshavnens kaj
eller i givet fald på lægter i havnen i Conakry.
6. De i stk. 1 nævnte produkter skal leveres af kon
traktmodtageren i nye jutesække å 50 kg netto.

Nr. L 20/31

Artikel 4

Licitationstilslaget gives den bydende, som under hen

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

Sækkene skal påtrykkes følgende angivelse :

Såfremt licitationsbudene ikke syntes at svare til de pri
ser og de omkostninger, som er normale på markedet,

»Farine de froment — Don de la Communauté écono

kan interventionsorganet annullere licitationen.

mique européenne à la République de Guinée«.
For at muliggøre en genopfyldning i sække skal til
slagsmodtageren levere 2 % tomme sække, nye og af
samme kvalitet som dem hvori varen leveres, men

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

1.

Den licitation, der er nævnt i artikel 1 , finder

sted den 8 . februar 1980 .

2.

Den sidste dato for indgivelse af tilbud fastsættes

til den 8. februar 1980, kl. 12.

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

Artikel 5

1.

ton af produktet.

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

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

Artikel 3

2.

1.

Budene skal afgives i den medlemsstats valuta,

hvor licitationen er åben .

2. Budene skal navnlig indeholde angivelse af den
medlemsstat, hvor den bydende, såfremt han bliver
kontraktmodtager, beslutter at opfylde toldformalite
terne ved udførsel af de pågældende produkter.
3. Af hensyn til budenes sammenlignelighed korri
geres hvert bud i givet fald med det monetære udlig
ningsbeløb, der var gældende den dag, der var sidste
frist for indgivelse af bud, ved udførsel fra den med
lemsstat, der angives i henhold til stk. 2. Korrektionen
foretages ved :
— at forhøje de bud, der angiver en medlemsstat med
nedskrevet valuta,

— 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 højst
2,25 % — at anvende den omregningskurs, der føl
ger af deres centralkurs ;
— ved — i andre tilfælde — at anvende det gennem
snit af a vista-valutakurserne mellem de pågæl
dende valutaer, som er konstateret i den medlems
stat, hvor licitationen åbnes i det tidsrum, der

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

Den bydende stiller en sikkerhed på 12 ECU pr

Sikkerheden i henhold til stk. 1 kan stilles kon

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

opfylder de kriterier, der gælder i den pågældende
medlemsstat

Artikel 6

1 . Det mel af blød hvede, der er nævnt i artikel 1 ,
og som er bestemt til levering til republikken Guinea
skal svare til de nedenfor nævnte karakteristika :

— fugtighed : højst 14 % ,
— proteinindhold : mindst 10,5 % (N x 6,25 i for
hold til tørstoffet),
— askeindhold : højst 0,52 % i forhold til tørstoffet.
Såfremt melet ikke svarer til de nævnte karakteristika,

accepteres det ikke.
2.

Tilbudene vedrørende det mel af blød hvede der

er nævnt i artikel 1 , bestemt til levering til republik
ken Guinea skal gives, så de svarer til de nedennævnte
karakteristika :

— fugtighed : højst 14 % ,
— proteinindhold : mindst 10,5 % (N X 6,25 i for
hold til tørstoffet),
— askeindhold : højst 0,52 i forhold til tørstoffet.
Artikel 7

1 . Det forenede Kongeriges interventionsorgan
overdrages gennemførelsen af alle foranstaltninger i
forbindelse med den licitation, der er genstand for
denne forordning.

Nr. L 20/32
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2. Der meddeler omgående Kommissionen nav
nene på de firmaer, der har afgivet tilbud, med angi
velse af budet for hvert af disse såvel som kontrakt

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
gen til kontraktmodtageren, til denne medlemsstats
interventionsorgan.
Når interventionsorganet har udpeget tilslagsmodtage
ren, giver det i ovennævnte tilfælde straks
interventionsorganet 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 at beløbet er ble
vet omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 3,
andet afsnit, nævnte valutakurser.

4. Interventionsorganet skal anmode kontraktmod
tageren om følgende oplysninger :
a) efter hver forsendelse, en fortegnelse over de la
stede mængder, produkternes kvalitet og emballe
ring ;

26. 1 . 80

b) skibenes afsejlingsdato samt den dato, som er fast
sat for produkternes ankomst til bestemmelsesste
det ;

c) enhver begivenhed, som måtte indtræffe under
transporten af produkterne.

Interventionsorganet fremsender ved modtagelsen de
nævnte oplysninger til Kommissionen.

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

Artikel 8

For nærværende licitation bemyndiges interventionsor
ganet til at udbetale tilslagsmodtageren 80 % a conto
på værdien af de kvantum, der figurerer i konosse
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 offenlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 20/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 169/80
af 25. januar 1980

om åbning af en licitation med henblik på tilvejebringelse af langkornet delvis
sleben ris bestemt som fødevarehjælp til De forenede Nationers højkommissa
riat for Flygtninge
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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 det bedste tilbud ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris (1), ændret ved forordning (EØF) nr. 113/
(2 ),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.

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 på
gældende transaktion inden for den fastsatte frist ;

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

rier for tilvejebringelse af korn til fødevarehjælp ^),
særlig artikel 6,
under henvisning til Rådets forordning nr. 1 29 om reg
ningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal an
vendes inden for den fælles landbrugspolitiks ram
mer ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/
73 (5), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Valutaudvalget, og

der bør fastsættes en sikkerhedsstillelse for at sikre

overholdelse af de forpligtelser, der følger af deltagelse
i licitationen

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

ud fra følgende betragtninger :

Den 8. maj 1979 har Rådet for for De europæiske Fæl
lesskaber udtrykt sin hensigt til inden for rammerne
af en fællesskabsaktion at yde det, der svarer til 12 1 68
tons afskallet ris, nemlig 9 000 tons langkornet delvis
sleben ris til De forenede Nationers højkommissariat
for Flygtninge i henhold til dets fødevarehjælpepro
gram for 1978/79 ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

den planlagte licitation bør angå levering af produktet
på kajen i udskibningshavnen ;
på grund af forskellige valutamæssige forhold i de en
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,
(i)
(2)
P)
(<)
(s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
L 16 af 22. 1 . 1980, s. 1 .
L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 89.
106 af 30. 10. 1962, s. 2553/62.
L 263 af 19. 9. 1973, s. 1 .

Artikel 1
1.

Inden for rammerne af den fællesskabsaktion

med henblik på fødevarehjælp til De forenede Natio
ners højkommissariat for Flygtninge udbydes 9 000
tons langkornet delvis sleben ris i licitation.
2. Licitationen gennemføres i Italien i 6 partier.
Produkterne stilles til rådighed på Fællesskabets mar
ked. Afskibningen sker fra en af Fællesskabets havne.
3.

Den licitation der er nævnt i stk. 1 , angår leverin

gen af produktet på udskibningshavnens kaj i de
havne, der er nævnt i bilaget.

Nr. L 20/34
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4. De i stk. 1 nævnte produkter skal leveres af kon
traktmodtageren i nye jutesække foret med bomulds
sække å 50 kg netto.

Sækkene skal på emballagen bære følgende påtrykte
angivelse :
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forløb af de transaktioner, der er nævnt i artikel 1 .

Denne sikkerhedsstillelse er endelig erhvervet såfremt

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

»Rice — Gift of the European Economic Community
— Action of the United Nations High Commissioner
for Refugees«.

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

2.

Den sikkerhed der er nævnt i stk. 1 stilles i kon

tanter eller i form af en garanti, der stilles af et kredi
tinstitut, som svarer til de kriterier der er fastsat af
medlemsstaten .

samme kvalitet som dem, hvori varen leveres, men

Artikel 6

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

1.

Den licitation, der er nævnt i artikel 1 finder

sted den ti . februar 1980.

2.

Den sidste dato for indgivelse af bud, fastsættes

til den 11 . februar 1980 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.

Budene skal afgives i den medlemsstats valuta,

hvor licitationen er åben .

2. De kurser, der skal anvendes ved omregning af
de i national valuta afgivne bud til ECU er :
— 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 ind
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

1 . Den langkornede delvis slebne ris, der er nævnt i
artikel 1 , og som er bestemt til De forenede Nationers
højkommissariat for Flygtninge skal svare til de neden
for nævnte 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 % .

Såfremt risen ikke svarer til den ovennævnte karakteri

stika, accepteres den ikke.

2. Bud med henblik på den langkornede delvis
slebne ris, der er nævnt i artikel 1 , bestemt til levering
til De forenede Nationers højkommissariat for Flygt
ninge skal gives, så de svarer til den nedennævnte ka
rakteristika :

—
—
—
—
—
—
—
—

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

Licitationstilslaget gives den bydende, som har givet
det bedste tilbud.
Artikel 7

Såfremt licitationsbudene ike synes at svare de priser

og de omkostninger, som er normale på markedet,
kan interventionsorganet annullere licitationen.
Artikel 5

1 . En sikkerhedsstillelse på 12 ECU pr. ton stilles
af den antagne budgiver : den sikrer et tilfredsstillende

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
tagerens navn og firmanavn.
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Nr. L 20/35

c) enhver begivenhed, som måtte indtræffe under
transporten af produkterne.

bragte produkt opfyldes i en anden medlemsstat end
den, hvor licitationen er åben, overdrages forretnin

Interventionsorganet fremsender ved modtagelsen de

gerne i forbindelse med licitationen, herunder betalin
gen til kontraktmodtageren, til denne medlemsstats
interventionsorgan.

nævnte oplysninger til Kommissionen.

Når interveterventionsorganet har udpeget tilslagsmod

forretningerne i forbindelse med licitation, ikke er det

5.

tageren, giver det i ovennævnte tilfælde straks interven
tionsorganet i den pågældende medlemsstat medde

Såfremt det interventionsorgan, der skal udføre

interventionsorgan, der har udpeget kontraktmodtage
ren, skal det hurtigst muligt meddele denne sidste de

lelse herom og giver det alle de oplysninger, som det
måtte have brug for.

nødvendige oplysninger med henblik på frigørelse af
sikkedsstillelse svarende til acontobeløbet.

Det tilslåede bud betales af kontraktmodtageren i den
medlemsstats valuta, hvor forretningerne i forbindelse
med licitationen gennemføres, efter at beløbet er ble

Artikel 8

For nærværende licitation bemyndiges interventionsor
ganet til at udbetale tilslagsmodtageren 80 % a conto
på værdien af de kvantum, der figurerer i konnosse
menter ved præsentation af en kopi af dette samme

vet omregnet ved anvendelse af de i artikel 3, stk. 2,
nævnte valutakurser.

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

dokument og ved en sikkerhedsstillelse svarende til
acontobeløbet.

Artikel 9

sat for produkternes ankomst til bestemmelsesste

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig

det :

gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

BILAG

Partiets

1

2

4

5
6

Minimumskapacitet, des skal
overholdes ved losning

Udskibningshavn

nummer

Mængde til
levering cif

V

660 t

) Tanjung-Pinang-Bintan

)

1 320 t

> (Riau Islands)

>

Manille

\ via Singapore
Vientiane via Bangkok

Havnesædvane

1 000 t
1 000 t
1 000 t

'

4 020 t
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 170/80
af 25. januar 1980

om forlængelse af midlertidig suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitu
tioner for smør, butteroil og skummetmælkspulver
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

de forhold, der forårsagede denne suspension, gælder
stadig, og denne foranstaltning bør derfor opretholdes
i en begrænset periode for de pågældende produkter,
med undtagelse af skummetmælkspulver i små paknin
ger, således at situationen kan følges, og der kan foreta

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/
68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
mælk og mejeriprodukter (l), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1761 /78 (2),

ges en eventuel tilpasning af reglerne for udførsel af
de pågældende produkter ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 876/
68 af 28 . juni 1968 om fastsættelse af de almindelige
regler for ydelse af eksportrestitutioner for mælk og
mejeriprodukter og om kriterierne for fastsættelse af
restitutionsbeløbet (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2429/72 (4), særlig artikel 5, stk. 4, første af

fastsatte frist —

Forvaltningskomiteen for Mælk og Mejeriprodukter
har ikke givet udtalelse inden for den af formanden

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

snit, og

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 79/80 af
16. januar 1980 (5) blev den midlertidige suspension af
forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for smør og
butteroil forlænget ; ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 131 /80 af 22. januar 1980 (6) blev forudfast
sættelsen af eksportrestitutioner for skummetmælks
pulver midlertidigt suspenderet ;

Forudfastsættelsen af restitutioner for produkter hen
hørende under pos. 04.02 A II b) 1 og 04.02 B I b) 2
aa) samt pos. 04.03 i den fælles toldtarif forbliver
suspenderet i perioden fra den 26. januar til den 1 . fe
bruar 1980 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(!)
(2)
(3)
(«)
(5)
')

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 13.
204 af 28 . 7. 1978, s. 6.
155 af 3. 7. 1968, s. 1 .
264 af 23. 11 . 1972, s. 1 .
12 af 17. 1 . 1980, s. 12.
17 af 23. 1 . 1980, s. 19.
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Nr. L 20/37

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 171/80

af 25 . januar 1980

om ændring af restitutionerne for sukker og for roe- eller rørsirup udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3330/74 af 19 . december 1974 om den fælles markeds

ordning for sukker ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1396/78 (2), særlig artikel 19, stk. 2, sjette af
snit, andet punktum, og
ud fra følgende betragtninger :
De restitutionssatser, som fra 1 . januar 1980 skal an
vendes for sukker, for roe- eller rørsirup og for me
lasse udført i form af varer, som ikke henhører under

bilag II til traktaten, er fastsat i forordning (EØF) nr.
2996/79 (3) ;
anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i

forordning (EØF) nr. 2996/79 på de oplysninger, som

Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser med hen
syn til sukker og roe- eller rørsirup i overensstem
melse med bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De

i

forordning

(EØF)

nr.

2996/79

fastsatte
restitutionssatser for hvidt sukker, råsukker og roe- el
ler rørsirup med et indhold i tørvægt på 98 % saccha
rose eller derover og udført i form af varer, som er
nævnt i bilaget til forordning (EØF) nr. 3330/74, æn
dres i overensstemmelse med bilaget til denne forord
ning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Étienne DAVIGNON

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 359 af 31 . 12. 1974, s. 1 .
(2) EFT nr. L 303 af 28. 11 . 1977, s. 1 .
(3) EFT nr. L 337 af 29. 12. 1979, s. 37.

Nr. L 20/38
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BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 om ændring af restitutionerne for sukker
og for roe- eller rørsirup udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktatens
Tabel I

Restitutionssatser i ECU/100 kg :

Hvidt sukker :

7,95

Råsukker :

0,58'

Roe- eller rørsirup med et indhold i tør
tilstand på 98 vægtprocent saccharose
eller derover (herunder invertsukker,
beregnet på basis af saccharose) :

S (1)

7,95 X 100

Melasse :

Tabel D

Restitutionssatser i ECU/100 kg :

Hvidt sukker :
Råsukker :

Roe- eller rørsirup med et indhold i tør
tilstand på 98 vægtprocent saccharose
eller derover (herunder invertsukker,
beregnet på basis af saccharose) :

12,06
4,36

S (»)
12,06 X 100

Melasse :

(') »Sc angiver saccharoseindholdet i vægtprocent (herunder invertsukker udregnet i saccharose) pr. 100 kg sirup .
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Nr. L 20/39

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 172/80
af 25 . januar 1980
om ændring af restitutionssatsen for isoglucose udført i form af varer, som ikke
henhører under bilag II til traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en

FÆLLESSKABER HAR —

ændring af den nugældende restitutionssats for isoglu
cose i overensstemmelse med bilaget til denne forord

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

ning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1111 /77 af 17. maj 1977 om indførelse af fælles be
stemmelser for isoglucose (!), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 293/79 (2), særlig artikel 4, stk. 2,
tredje afsnit, anden sætning, og stk. 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i forordning (EØF) nr. 2997/79 fastsatte restitu
tionssats for isoglucose udført i form af varer, som er
nævnt i bilaget til forordning (EØF) nr. 1111 /77, æn
dres i overensstemmelse med bilaget til denne forord
ning.

ud fra følgende betragtninger :
Den restitutionssats, som fra 1 . januar 1980 skal anven
des for isoglucose udført i form af varer, som ikke hen
hører under bilag II til traktaten, er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 2997/79 (>) ;

Artikel 2

anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EØF) nr. 2997/79, på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980 .

På Kommissionens vegne
Étierme DAVIGNON

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 134 af 28 . 5. 1977, s. 4.
(2) EFT nr. L 162 af 30. 6. 1979, s. 10.
EFT nr. L 337 af 29. 12. 1979, s. 39.
BILAG

til Kommissionens forordning af 25 . januar 1980 om ændring af restitutionssatsen for isog
lucose udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten
(i ECU)
Position i
den fælles toldtarif

17.02 D I

Varebeskrivelse

Isoglucose

Restitutionssats

pr. 100 kg tørstof

12,06
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 173/80
af 25. januar 1980
om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 146/80 om fastsættelse af importafgif
terne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød
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 (x), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2916/79 (2), særlig artikel 12, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød,
med undtagelse af frosset oksekød, er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1365/79 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 146/80 (4) ;
på grund af en fejl svarer datoen for anvendelse af bi
lag II til forordning (EØF) nr. 146/80 ikke til ikrafttræ

delsesdatoen for de afgifter, der følger af »aftalen med
Jugoslavien«, forlænget ved forordning (EØF) nr. 121 /
80 (5), det er derfor, nødvendigt at ændre den pågæl
dende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 146/80 æn
dres »den 3. februar 1980« til »den 24. januar 1980«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(!)
(2)
(»)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 24.
329 af 24. 12. 1979, s. 15.
163 af 2. 7. 1979, s. 30.
19 af 25. 1 . 1980, s. 29.

(») EFT nr. L 17 af 23. 1 . 1980, s. 1 .
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Nr. L 20/41

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 174/80
af 25. januar 1980

om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

missionen har kendskab til, fører til at ændre det for

tiden gældende basisbeløb for importafgiften i overens
stemmelse med denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

ordning for sukker (*), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1396/78 (2), særlig artikel 15, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger :

Basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse
andre sukkerprodukter er fastsat ved forordning (EØF)
nr. 2990/79 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
138/80 (4) ;

Artikel 1

Basisbeløbet for importafgiften for de i artikel 1 , stk.
1 , litra d), i forordning (EØF) nr. 3330/74 nævnte pro
dukter fastsættes for 100 kilogram af et produkt til
0,1488 ECU for hver hele procent saccharoseindhold.
Artikel 2

anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2990/79 på de oplysninger, som Kom

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

(1)
(2)
P)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

359 af 31 . 12. 1974, s. 1 .
170 af 27. 6. 1978, s. 1 .
337 af 29. 12. 1979, s. 25.
18 af 24. 1 . 1980, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 175/80
af 25. januar 1980

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
missionen har kendskab til, fører til at ændre de for

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tiden gældende importafgifter i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3330/74 af 19 . december 1974 om den fælles markeds

ordning for sukker ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1396/78 (2), særlig artikel 15, stk. 7, og

Artikel 1

De i artikel 15, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3330/74

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1328/79 (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1 56/80 (4) ;

omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af
standardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bila
get.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1328/79 på de oplysninger, som Kom

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1980.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 1980.

På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH

Næstformand

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

I2) EFT nr. L 170 af 27. 6. 1978, s. 1 .

(') EFT nr. L 162 af 30. 6. 1979, s. 85.
W EFT nr. L 19 af 25. 1 . 1980, s. 51 .
BILAG

til Kommissionens forordning af 25. januar 1980 om fastsættelse af importafgifterne for

hvidt sukker og råsukker
(ECU / 100 kg)
Position i den

Varebeskrivelse

fælles toldtarif

17.01

Importafgifts
beløb

Roe- og rørsukker i fast form :

A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
B. Råsukker

14,88

8,84 (!)

(!) 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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Nr. L 20/43

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD

RÅDETS DIREKTIV
af 17. december 1979

om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer
(80/68/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100
og 235,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (x),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

stoffer i Fællesskabets vandmiljø (6), er det i artikel 4
forudset, at der skal gennemføres et særligt direktiv
om grundvand ;

forskelle mellem de bestemmelser, som allerede finder

anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige
medlemsstater for så vidt angår udledning af visse far
lige stoffer i grundvandet, kan skabe ulige konkurren
cevilkår og dermed indvirke direkte på fællessmarke

tet (2),

dets funktion ; der bør derfor på dette område foreta
ges en indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne som

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og

fastsat i artikel 100 i traktaten ;

ud fra følgende betragtninger :

det synes nødvendigt, at denne indbyrdes tilnærmelse
af lovgivningerne ledsages af en fællesskabsaktion ved
rørende miljøbeskyttelse og forbedring af livskvalite
ten ; der bør derfor med henblik herpå fastsættes visse
særlige bestemmelser ; da traktaten ikke indeholder
fornøden hjemmel hertil, må traktatens artikel 235
bringes i anvendelse ;

Det er påkrævet at indlede en aktion med henblik på
beskyttelse af grundvandet i Fællesskabet mod forure
ning, navnlig den, der forårsages af visse toksiske og
persistente stoffer, som kan akkumuleres i levende or
ganismer ;

i handlingsprogrammet for De europæiske Fællesska
ber på miljøområdet af 1973 (4), suppleret med pro
grammet af 1977 (5), er der fastlagt en række foranstalt
ninger med henblik på at beskytte grundvandet mod
visse forurenende stoffer ;

i Rådets direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om foru
rening, der er forårsaget af udledning af visse farlige

fra anvendelsesområdet for dette direktiv bør udeluk

kes dels udledning af husspildevand, der stammer fra
visse isolerede beboelser, dels udledninger, der inde
holder stoffer nævnt i liste I og II i meget ringe mæng
der eller koncentrationer, på grund af den begrænsede
forureningsrisiko og vanskeligheden ved at føre kon
trol med disse udledninger ; endvidere bør udledning
af materiale, der indeholder radioaktive stoffer, holdes

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

C
C
C
C
C

37 af 14. 2. 1978, s. 3.
296 af 11 . 12. 1978, s. 35.
283 af 27. 11 . 1978, s. 39.
112 af 20. 12. 1973, s. 3.
139 af 13 . 6. 1977, s. 3.

udenfor, idet denne udledning vil blive omfattet af sær
lige fællesskabsregler ;
(') EFT nr. L 129 af 18 . 5. 1976, s. 23.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 20/44

for at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet i
Fællesskabet må udledning i grundvandet af stoffer
nævnt i liste I forhindres og udledning af stoffer
nævnt i liste II begrænses ;

ste I eller II«, samt at nedbringe eller fjerne følgerne af
den hidtidige forurening af grundvandet i videst mu
ligt omfang.
2.

der bør sondres mellem direkte udledning af farlige
stoffer i grundvandet på den ene side og handlinger,
som kan medføre indirekte udledning af sådanne stof
fer, på den anden side ;

med undtagelse af direkte udledning af stoffer nævnt i
liste I, som a priori er forbudt, skal der indhentes tilla
delse til enhver udledning ; en sådan tilladelse må
først udstedes efter en undersøgelse af recipientmi
ljøet ;

der bør fastsættes undtagelser fra ordningen med for
bud mod udledning i grundvandet af stoffer nævnt i
liste I, efter en undersøgelse af recipientmiljøet og ef
ter forudgående tilladelse, hvis udledningen altid sker
i grundvand, som er uegnet til enhver anden brug,
blandt andet i husholdningen eller landbruget ;

I dette direktiv fortsås ved :

a) grundvand : alle former for vand under jordens over
flade, i mætningszonen og i direkte kontakt med
jordoverfladen eller undergrunden ;
b) direkte udledning : tilførsel til grundvandet af stof
fer nævnt i liste I eller II uden gennemsivning af
jordoverfladen eller undergrunden ;
c) indirekte udledning : tilførsel til grundvandet af
stoffer nævnt i liste I eller II efter gennemsivning
af jordoverfladen eller undergrunden ;
d) forurening : af mennesker direkte eller indirekte
foretaget udledning af stoffer eller energi i grund
vandet med så skadelige virkninger, at den menne
skelige sundhed eller vandforsyningen bringes i
fare, at levende ressourcer og det akvatiske økosy
stem skades, eller at der lægges hindringer i vejen
for anden retmæssig anvendelse af vandet.

der bør fastsættes en særlig ordning for genopbygning
af grundvand til forsyning af befolkningen ;

medlemsstaternes komptente myndigheder fører kon
trol med, at de i tilladelsen fastsatte betingelser over
holdes, samt med udledningens virkninger på grund
vandet ;

det er vigtigt, at der føres en foretegnelse over tilladel
serne til udledning i grundvandet af stoffer nævnt i li
ste I og til direkte udledning i grundvandet af stoffer
nævnt i liste II, samt en fortegnelse over tilladelsen til
kunstig genopbygning af grundvandet med henblik på
offentlig forvaltning af dette ;
i det omfang Den hellenske Republik den 1 . januar
1981 bliver medlem af Det europæiske økonomiske
Fællesskab i overensstemmelse med akten vedrørende

vilkårene for Den hellenske Republiks tiltrædelse og
tilpasningerne af traktaterne, vil det under hensynta
gen til landets utilstrækkelige tekniske og administra
tive infrastruktur være nødvendigt at forlænge den

frist på to år, der er indrømmet medlemsstaterne med
henblik på at sætte de nødvendige administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efter

komme dette direktiv, til fire år for Den hellenske

Republiks vedkommende —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :
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Artikel 2

Dette direktiv finder ikke anvendelse på :
a) udledning af husspildevand, der stammer fra isole
rede beboelser, som ikke er tilsluttet et kloaksy
stem, og som ligger uden for beskyttede områder
til indvinding af vand til forsyning af befolknin
gen ;

b) udledninger, i hvilke den kompetente myndighed i
den pågældende medlemsstat konstaterer indhold
af stoffer nævnt i liste I eller II i mængder og kon
centrationer, der er så ringe, at enhver risiko for øje
blikkelig eller senere forringelse af det modtagende
grundvands kvalitet er udelukket ;
c) udledning af materialer, der indeholder radioaktive
stoffer .

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltnin
ger for at :

a) forhindre tilførsel til grundvandet af stoffer nævnt i
liste I , og
b) begrænse tilførsel til grundvandet af stoffer nævnt i
liste II, for at undgå forurening af grundvandet
med disse stoffer.

Artikel 4

Artikel 1

1.

1 . For at opfylde den i artikel 3, litra a), omhand
lede forpligtelse skal medlemsstaterne :

lier og grupper af stoffer, der er opført på liste I eller

— forbyde enhver direkte udledning af stoffer nævnt

Dette direktiv har til formål at forbygge forure
ning af grundvandet med stoffer, som tilhører de fami

II i bilaget, i det følgende benævnt »stoffer nævnt i li

i liste I ;
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— på forhånd foretage en undersøgelse af sådanne
aktioner til bortskaffelse eller deponering med hen
blik på bortskaffelse af disse stoffer, som vil kunne
medføre indirekte udledning ; på grundlag af un
dersøgelsens resultater forbyder medlemsstaterne
den pågældende aktion eller udsteder en tilladel
seise på betingelse af, at alle tekniske sikkerhedsfo
ranstaltninger, der er nødvendige for at hindre en
sådan udledning, overholdes ;
— træffe de hensigtsmæssige foranstaltninger, som de
skønner nødvendige for at undgå enhver indirekte
udledning af sotffer nævnt i liste I, der skyldes an
dre aktioner på eller i jorden end dem, der er

ning af stoffer nævnt i liste II, der skyldes andre aktio
ner på eller i jorden end dem, der er nævnt i stk. 1 .
Artikel 6

Uanset artikel 4 og 5 kræver kunstig genopbygning af
grundvandet med henblik på offentlig forvaltning af
dette, i hvert enkelt tilfælde en særlig tilladelse ud
stedt af medlemsstaterne. En sådan tilladelse udstedes

kun, såfremt der ikke er risiko for forurening af grund
vandet.

nævnt i andet led ; de underretter Kommissionen

herom, og denne kan på grundlag af oplysnin
gerne forelægge Rådet forslag om ændring af dette
direktiv.

2. Medlemsstaterne kan dog, hvis en forudgående
undersøgelse viser, at det grundvand, i hvilket det på
tænkes at udlede stoffer nævnt i liste I, konstant er

uanvendeligt til enhver anden brug, blandt andet i hus
holdningen eller landbruget, tillade udledning af disse
stoffer, såfremt deres forekomst ikke hindrer udnyttel
sen af jordbundens ressourcer.
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Artikel 7

De i artikel 4 og 5 nævnte forudgående undersøgelser
skal omfatte en undersøgelse af de hydrogeologiske
forhold i det pågældende område, af jordoverfladens
og undergrundens eventuelle rensende evne, af risi
koen for forurening og forringelse af grundvandets kva
litet som følge af udledningen og fastslå, om udled
ning i grundvandet er en passende løsning ud fra et
miljømæssigt synspunkt.
Artikel 8

Disse tilladelser kan kun udstedes, såfremt alle tekni

ske sikkerhedsforanstaltninger overholdes, således at
disse stoffer ikke kan komme i berøring med andre
akvatiske systemer eller skade andre økosystemer.
3.

Medlemsstaterne kan efter forudgående undersø

gelse tillade udledning, der skyldes tilbageførsel til
samme vandførende lag af vand fra geotermisk anven
delse, af grubevand fra miner og stenbrud, eller pum
pevand fra visse bygge- og anlægsarbejder.

Artikel 5

1 . For at opfylde den i artikel 3, litra b), omhand
lede forpligtelse foretager medlemsstaterne på forhånd
en undersøgelse af :
— enhver direkte udledning af stoffer nævnt i liste II,

med henblik på at begrænse sådan udledning ;
— sådanne aktioner til bortskaffelse eller deponering

med henblik på bortskaffelse af disse stoffer, som
vil kunne medføre indirekte udledning.

På grundlag af undersøgelsens resultater kan medlems
staterne udstede en tilladelse på betingelse af, at alle
tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der gør det mu
ligt at undgå forurening af grundvandet med disse stof
fer, overholdes.

2.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun
udstede de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede tilladelser,
når det er godtgjort, at tilsynet med grundvandet og
navnlig med dets kvalitet er sikret.

Medlemsstaterne træffer desuden de hensigtsmæs

sige foranstaltninger, som de skønner nødvendige,
med henblik på at begrænse enhver indirekte udled

Artikel 9

Når en tilladelse til direkte udledning udstedes i hen
hold til artikel 4, stk, 2 og 3, eller artikel 5, eller når
en aktion til bortskaffelse af spildevand, som uundgåe
ligt vil medføre indirekte udledning, tillades i henhold
til artikel 5, skal tilladelsen navnlig angive :
— stedet for udledningen ;
— udledningsmetoden ;
— de sikkerhedsforanstaltninger, der er uomgængelig
nødvendige, navnlig under hensyntagen til arten
og koncentrationen af de stoffer, som er indeholdt
i det udledte materiale, til karakteristika for recipi
entmiljøet samt til afstanden til indvindingssteder
for vand, navnlig drikkevand, termalvand og mine
ralvand ;

— den største tilladte mængde af et stof i det udledte
materiale i en eller flere angivne perioder og pas
sende bestemmelser vedrørende koncentrationen
af disse stoffer ;

— foranstaltninger til kontrol af det materiale, der ud
ledes i grundvandet ;
— om nødvendigt foranstaltninger, der muliggør til
syn med grundvandet og navnlig med dets kvali
tet.
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Artikel 10

Artikel 13

Når de i henhold til artikel 4 eller 5 gives tilladelse til
en sådan aktion til bortskaffelse eller deponering med
henblik på bortskaffelse, som vil kunne medføre indi
rekte udledning, skal tilladelsen navnlig angive :

Medlemsstaternes kompetente myndigheder fører kon
trol med, at de i tilladelsen fastsatte betingelser over
holdes, samt med udledningens virkninger på grund
vandet.

— stedet, hvor ovennævnte aktion finder sted ;
Artikel 14

— bortskaffelses- og deponeringsmetoderne ;

— de sikkerhedsforanstaltninger, der er uomgængelig
nødvendige, navnlig under hensyntagen til arten
og koncentrationen af de stoffer, som er indeholdt
i det materiale, der skal bortskaffes eller deponeres,
til karakteristika for recipientmiljøet samt til afstan
den til indvindingssteder for vand, navnlig drikke
vand, termalvand og mineralvand ;

For udledning af stoffer nævnt i liste I eller II, som
finder sted på tidspunktet for meddelelsen af dette di
rektiv, kan medlemsstaterne fastsætte en frist på højst
fire år efter ikrafttrædelsen af bestemmelserne i artikel

21 , stk. 1 , ved udløbet af hvilken denne udledning
skal være i overensstemmelse med dette direktiv.

— den i en eller flere angivne perioder største tilladte
mænde af materiale, der indeholder stoffer nævnt i

liste I eller II, og om muligt af selve dissse stoffer,
som skal bortskaffes eller deponeres, samt pas
sende bestemmelser vedrørende koncentrationen

af disse stoffer ;

— i de artikel 4, stk. 1 , og i artikel 5, stk. 1 , omhand
lede tilfælde, de tekniske sikkerhedsforanstaltnin

Artikel 15

Medlemsstaternes kompetente myndigheder fører en
fortegnelse over de i artikel 4 omhandlede tilladelser
til udledning af stoffer nævnt i liste I, over de i artikel
5 omhandlede tilladelser til direkte udledning af stof
fer nævnt i liste II og over de tilladelser, der er om
handlet i artikel 6.

ger, som skal iværksættes for at hindre enhver ud
ledning i grundvandet af stoffer nævnt i liste I, og
for at undgå enhver forurening af dette vand med

Artikel 16

stoffer nævnt i liste II ;

— om nødvendigt foranstaltninger, der muliggør til
syn med grundvandet og navnlig med dets kvali
tet.

Artikel 11

1 . Med henblik på anvendelsen af dette direktiv
skal medlemsstaterne på anmodning af Kommissio
nen, fremsat i hvert enkelt tilfælde, give denne alle
nødvendige oplysninger, navnlig vedrørende :
a) resultaterne af de i artikel 4 og 5 omhandlede forud
gående undersøgelser ;
b) enkeltheder med hensyn til de meddelte tilladel

De i artikel 4 og 5 omhandlede tilladelser kan kun
meddeles for en begrænset periode ; de skal behandles
på ny mindst hvert fjerde år. De kan forlænges, æn
dres eller inddrages.

ser ;

c) resultaterne af tilsynet og kontrollen ;
d) indholdet af de i artikel 15 omhandlede fortegnel
ser.

Artikel 12

2. De oplysninger, som modtages i medfør af
denne artikel, må kun anvendes til det tilsigtede for
mål.

1.

Hvis den, der ansøger om en tilladelse i henhold

til artikel 4 eller 5, erklærer, at han ikke er i stand til

at overholde de betingelser, som vil blive foreskrevet
ham, eller hvis den pågældende medlemsstats kompe
tente myndighed finder, at dette er tilfældet, kan tilla

3. Kommissionen og medlemsstaternes kompe
tente myndigheder samt deres embedsmænd og øv

rige ansatte må ikke videregive oplysninger, som de
modtager i medfør af dette direktiv, og som ifølge

delsen ikke meddeles.

deres natur er omfattet af tjenestelig tavshedspligt.

2. Hvis de i en tilladelse foreskrevne betingelser
ikke overholdes, træffer den kompetente myndighed i

den pågældende medlemsstat hensigtsmæssige foran
staltninger for at sikre, at disse betingelser opfyldes ;

4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 er ikke til hinder
for offentliggørelse af generelle redegørelser eller un
dersøgelser, der ikke indeholder særskilte oplysninger
om virksomheder eller sammenslutninger af virksom

om nødvendigt inddrager den tilladelsen .

heder.
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Artikel 17

I tilfælde af udledning i grundvandet på tværs af lande
grænserne underretter den i medlemsstaten kompe
tente myndiged, der agter at tillade denne udledning,
de øvrige berørte medlemsstater, inden tilladelsen ud
stedes. På anmodning af en af de berørte medlemssta
ter, og inden tilladelsen udstedes, skal der finde sam
råd sted, eventuelt med deltagelse af Kommissionen .
Artikel 18

Gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes i hen
hold til dette direktiv, må i intet tilfælde medføre en

direkte eller indirekte forurening af det i artikel 1
omhandlede vand.

Artikel 19

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

Nr. L 20/47

at efterkomme dette direktiv inden for en frist på to år
fra dets meddelelse. De underretter straks Kommissio
nen herom .

Denne frist forlænges til fire år for så vidt angår Den
hellenske Republik, under forbehold af dennes tiltræ
delse den 1 . januar 1981 .
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommisionen tek

sten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de
udsteder på det område, der er omfattet af dette direk
tiv.

3.

Når de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger træ

der i kraft i en medlemsstat, finder bestemmelserne i

direktiv 76/464/ EØF vedrørende grundvand ikke læn
gere anvendelse i denne stat.
Artikel 22
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 20

Rådet træffer på forslag af Kommissionen afgørelse
om revision og, om nødvendigt, supplereing af liste I
og II under hensyn til den indvundne erfaring, i givet

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1979.

fald ved at overføre visse stoffer fra liste II til liste I.
Artikel 21

På Rådets vegne
S. BARRETT

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige admini

strativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for

Formand
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BILAG

LISTE I OVER FAMILIER OG GRUPPER AF STOFFER

Liste I omfatter de enkeltstoffer, som indgår i de nedenfor anførte familier og grupper af stoffer, bort
set fra stoffer, der må anses for irrelevante for liste I på grund af deres ringe risiko for toksicitet, persi
stens og evne til bioakkumulation.

Sådanne stoffer, der med hensyn til toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation er relevante for
liste II, skal opføres på liste II.

1 . Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljø.
2. Organiske phosphorforbindelser.

3. Organiske tinforbindelser.

4. Stoffer, der virker kræftfremkaldende, eller som har mutagene og teratogene egenskaber, i eller
gennem vandmiljø (').
5. Kviksølv og kviksølvforbindelser.
6. Cadmium og cadmiumforbindelser.

7. Mineralolier og carbonhydrider.

8. Cyanider.

x
LISTE II OVER FAMILIER OG GRUPPER AF STOFFER

Liste II omfatter enkeltstoffer og kategorier af stoffer, som indgår i de nedenfor anførte familier og
grupper af stoffer, og som vil kunne have skadelig virkning på grundvandet.
1 . Følgende metalloider og metaller samt deres forbindelser :
1 . zink

11 . tin

2. kobber

12. barium

3 . nikkel

13. beryllium

4. chrom

14. bor

5. bly

15. uran

6. selen

16. vanadium

7. arsen

17. cobolt

8 . antimon

18 . thallium

9. molybdæn

19 . tellur

10 . titan

20 . sølv

2. Biocider og deres derivater, som ikke er opført på liste I.
3. Stoffer, som har en skadelig virkning på grundvandets smag og/eller lugt, samt forbindelser, som
kan bevirke dannelse af sådanne stoffer i grundvandet og derved gøre dette uegnet til drikkevand.
4. Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer, som kan bevirke dannelse af
sådanne forbindelser i grundvandet, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller
som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer.
5. Uorganiske phosphorforbindelser samt elementært phosphcr.
6 . Fluorider.

7. Ammoniak og nittritter.

(') Såfremt visse stoffer på liste II virker kræftfremkaldende eller har mutagene og teratogene egenskaber, medtages de under kategori 4
på nærværende liste.
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RÅDETS AFGØRELSE

af 21. januar 1980

om udnævnelse af en suppleant til Det rådgivende udvalg for vandrende
arbejdstageres sociale Sikring
(80/69/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse
af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter
inden for Fællesskabet (l), særlig artikel 82,

under henvisning til Rådets afgørelse af 15. oktober 1979 om udnævnelse for perioden
indtil 14. oktober 1981 af medlemmer af og suppleanter til Det rådigvende udvalg for
vandrende arbejdstageres sociale Sikring,

i betragtning af, at der som følge af fru Lambert-Beaufils' tilbagetræden, som Rådet er ble
vet underrettet om den 22. oktober 1979, er en plads ledig som suppleant i ovennævnte
udvalg i kategorien arbejdsgiverrepræsentanter, og

under henvisning til den kandidatur, der er indgivet den 8 . januar 1980 —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Frk. Liliane Dekeyser udnævnes til suppleant i Det rådgivende udvalg for vandrende ar
bejdstageres sociale Sikring som efterfølger for fru Lambert-Beaufils for resten af dennes
mandatperiode, dvs. indtil den 14. oktober 1981 .
Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . januar 1980.
På Rådets vegne
G. MARCORA

Formand

(») EFT nr. L 149 af 5. 7. 1971 , s. 2.
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Nr. L 20/50

BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 2923/79 af 20. december 1979 om ændring af
forordning (EØF) nr. 1180/77 om indførsel til Fællesskabet af visse landbrugsprodukter
med oprindelse i Tyrkiet (1979/80)
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 333 af 27. december 1979)
Side 14, artikel 1 , litra b) 3. linje :

i stedet for : ». . . 11 ECU . .
låses :

»... 10,88 ECU . . .«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 39/80 af 10. januar 1980 om levering
af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 9 af 12. januar 1980)
Bilag I, side 7, parti P, 2 og 3 :

i stedet for : »Nigeria«,
læses :
»Niger«.
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