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Nr. L 262/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2664/81
af 14. september 1981

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse vævede
polyesterstoffer med oprindelse i Amerikas Forenede Stater
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
3017/79 af 20. december 1979 om beskyttelse mod
dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der
ikke er medlemmer af Det europæiske økonomiske
Fællesskab ^), særlig artikel 12,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, frem
sat efter konsultation i det rådgivende udvalg, der er
nedsat i henhold til artikel 6 i nævnte forordning, og
ud fra følgende betragtninger :

ved forordning (EØF) nr. 1337/81 (2) indførte Kommis
sionen en midlertidig antidumpingtold på 38 % på
importen af visse vævede polyesterstoffer med oprin
delse i Amerikas Forenede Stater ; toldsatsen er imid

lertid nedsat til 30,8 % for så vidt angår importen af
varer, der fremstilles og eksporteres af Frank Ix and
Sons, New York og til 3,9 % for varer, der fremstilles
og eksporteres af Texfi Industries Inc., Greensboro,
North Carolina, af Burlington Industries Inc., Greens
boro, North Carolina, af Bloomsburg Mills Inc ., New
York, der ligeledes afsætter sine varer under navnet
Penn Weaving, og af Milliken and Co., Spartanburg,
South Carolina ; denne told finder ikke anvendelse på
importen af tilsvarende varer, der fremstilles og ekspor
teres af Greenwood Mills, Inc., Greenwood, South Ca
rolina ;

efter at Kommissionen havde indført den midlertidige

antidumpingtold er visse eksportører, nemlig Milliken
and Co., J. P. Stevens and Co. Inc., Texfi Industries
0) EFT nr. L 339 af 31 . 12. 1979 , s . 1 .
(2) EFT nr. L 133 af 20 . 5. 1981 , s . 17.

Inc. og Burlington Industries Inc., efter anmodning,
dels skriftligt, dels mundtligt, blevet underrettet om de
vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag
af hvilke man havde til hensigt at anbefale en endelig
afgørelse ; nogle af disse eksportører, nemlig Texfi In
dustries Inc ., Burlington Industries Inc. og Blooms
burg Mills, Inc . Penn Weaving, har givet deres me
ning til kende ;
de oplysninger, der er indgivet til Kommissionen, er
med undtagelse af oplysningerne fra Burlington Indu
stries Inc. og fra Texfi Industries Inc . dog ikke af en
sådan art, at de berettiger en ændring af de vejede gen
nemsnitlige dumpingmargener, der blev fastsat på
grundlag af den foreløbige undersøgelse ; disse marge
ner, med undtagelse af dem, der vedrører Burlington
Industries, Inc . og Texfi Industries Inc ., anses således
for endelige ;

af de oplysninger, der er indgivet af Burlington Indu
stries Inc. fremgår det imidlertid, at den vejede gen
nemsnitlige dumpingmargen, der blev fastsat for dette
selskab i forbindelse med indførelsen af den midlerti

dige told, som følge af en ukorrekt vurdering af visse
transportomkostninger og visse generalomkostninger
hos Burlington (Ireland) Ltd, bør nedsættes, og at den
margen, der anses for endelig, er lig med 0,64 % ;
endvidere fremgår det af de supplerende oplysninger,
der er indgivet af Texfi Industries Inc., at den normale
værdi for de af dette selskab eksporterede varer har
været ansat for højt, og at den dumpingmargen, der
anses for at være den endelige, som følge heraf er lig
med 0,61 % ;

endvidere har et andet eksportselskab, How Industries
Ltd Aberdeen, North Carolina, som ikke gav sig til
kende før indførelsen af den midlertidige antidum
pingtold, anmodet Kommissionen om at blive undta
get fra denne tolds anvendelsesområde, idet det gør
gældende, at selskabets leverancer til Fællesskabet
ikke er blevet afsat til dumpingpriser ;
med henblik på at fastslå, om der har fundet dumping
sted for dette firmas vedkommende, har Kommissio

nen fra firmaet indhentet alle nødvendige oplysnin
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ger ; denne undersøgelse viste, at gennemsnitspriserne
for vævede polyesterstoffer, afsat af denne eksportør på
hjemmemarkedet i den af undersøgelsen omfattede
periode, dvs. kalenderåret 1980, har været lavere end
de faste og variable omkostninger, der normalt løber
på ved fremstillinger af disse varer ; den normale
værdi er derfor beregnet ved en tilpasning af de priser,
der er lavere end produktionsomkostningerne, for såle
des at gøre det muligt at undgå tab og opnå en rime
lig fortjeneste ; Kommissionen har skønnet, at den for
tjenstmargen på 5 % , som blev valgt i forbindelse
med den midlertidige fastsættelse, kunne anses for
rimelig ;
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og eksporteres af disse selskaber, undtages fra anven
delsen af ovennævnte endelige antidumpingtold ;

af samme grunde, som de i foregående stykke anførte,
bør de beløb, der er stillet som sikkerhed i form af

midlertidig told, opkræves endeligt med undtagelse af
beløb, der vedrører leverancer fra Texfi Industries Inc.

og Bulington Industries Inc. idet disse beløb bør frigi
ves ; hvad angår importen af varer, der er fremstillet
og eksporteret af How Industries Ltd, bør det beløb,
der skal opkræves, dog begrænses til et beløb, der er
lig med den endelige told, dvs. 10,2 % af de beløb,
der er stillet som sikkerhed i form af midlertidig
told —

Kommissionen har samenlignet den saledes fastlagte
normale værdi med de priser, der i samme reference
periode faktisk blev betalt ved eksport til Fællesskabet
af tilsvarende varer ; ved disse sammenligninger er an
vendt priser ab fabrik ; eksportpriserne er justeret, når
det har vist sig påkrævet, for således at gøre det muligt
at tage hensyn til forskelle i varens fysiske egenskaber,
såsom tråd og færdigbehandling, og i salgsbetingel
serne ;

resultaterne af undersøgelsen vedrørende How Indu
stries Ltd viser, at dette selskabs pris ved eksport til
Fællesskabet har været lavere end den normale værdi,

og at den gen'nemsnitlige dumpingmargen er lig med
3,9 % ; denne eksportør er blevet underrettet om de
væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af jivilke man havde til hensigt at anbefale
en endelig afgørelse ;

hvad angar faktorer vedrørende de skadelige virknin
ger for fællesskabsproduktionen, har Kommissionen
efter vedtagelsen af forordning (EØF) nr. 1337/81 ikke
modtaget oplysninger, der kan foranledige den til at
tage de i nævnte forordning herom anførte konklusio
ner op til fornyet overvejelse ; Kommissionen har der
for endelig fastslået, at dumpingimporten har forvoldt
væssentlig skade for den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Der indføres en endelig antidumpingtold på im
porten af stoffer, der udelukkende består af vævede
polyesterfibre med en vægt pr. m2 på mellem 175
gram og 200 gram, inklusive, for ubleget stof og mel
lem 200 gram og 225 gram, inklusive, for farvede stof
fer, henhørende under pos. ex 51.04 A IV i den fælles
toldtarif og svarende til NIMEXE-nummer ex 51.04
21 og 25, med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.
Denne told pålægges ikke import af ovennævnte varer
fremstillet og eksporteret af Greenwood Mills Inc.,
Greenwood, South Carolina, og af Texfi Industries
Inc ., Greensboro, North Carolina samt af Burlington
Industries Inc., Greensboro, North Carolina.

2. Med forbehold af stk. 3 fastsættes den endelige
antidumpingtold til 38 % .
3. Den endelige antidumpingtold, der pålægges
import af de i stk. 1 nævnte varer, som fremstilles og
eksporteres af Frank Ix and Sons, New York, fastsæt

tes til 30,8 % ; den endelige antidumpingtold, som
skal finde anvendelse på import af tilsvarende varer,
der fremstilles og eksporteres af Bloomsburg Mills Inc .
Penn Weaving, New York, af Milliken and Co ., Spar
tanburg, South Carolina og af How Industries Ltd,
Aberdeen, North Carolina, fastsættes til 3,9 % .

under disse omstændigheder er det for at beskytte Fæl
lesskabets interesser nødvendigt at indføre en endelig
antidumpingtold på importen af visse vævede poly
esterstoffer med oprindelse i Amerikas Forenede Sta
ter ; i betragtning af omfanget af den forvoldte skade
bør denne told svare til de fastsatte dumpingmarge
ner ; da dumpingmargenerne for så vidt angår ekspor
ten fra Greenwood Mills Inc . og Texfi Industries Inc .
samt Burlington Industries Inc. er minimale, bør im
porten af visse vævede polyesterstoffer, der fremstilles

4.

Den i stk. 2 og 3 anførte told beregnes på grund

lag af den toldværdi, der fastsættes i overensstemmelse
med Rådets forordning (EØF) nr. 1224/80 af 28 . maj
1980 om varers toldværdi (1 ).

5. Gældende bestemmelser for toldafgifter finder
anvendelse på den endelige antidumpingtold.
(!) EFT nr. L 134 af 31 . 5 . 1980, s . 1 .
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Artikel 2

1 . Med forbehold af stk. 2 opkræves de beløb, der
er stillet som sikkerhed i form af midlertidig told i
henhold til forordning (EØF) nr. 1337/81 , endeligt
med undtagelse af beløb, der vedrører importen af va
rer, fremstillet og eksporteret af Texfi Industries Inc .
og af Burlington Industries Inc ., idet disse beløb frigi
ves i fuldt omfang.

Nr. L 262/3

2. Et beløb pa 10,2 % af de beløb, der er stillet
som sikkerhed i form af midlertidig told på import af
varer, der er fremstillet og eksporteret af How Indu
stries Ltd, opkræves endeligt, og restbeløbene frigives.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 1981 .
På Rådets vegne
CARRINGTON

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2665/81
af 15 . september 1981

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1949/81 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (4), særlig

til Rådets forordning nr. 129 om
værdi og de vekselkurser, der skal
for den fælles landbrugspolitiks
ændret ved forordning (EØF) nr.
artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

— en omregningskurs baseret pa den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et
udsving af 2,25 % ,
— 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 14.

september 1981 ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2196/81 , på de tilbudspriser og de
dagsnoteringer, som Kommissionen har kendskab til,
fører til at ændre de for tiden gældende importafgifter
i overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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.
2196/81 (*) og de senere forordninger, der ændrer

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.

denne ;

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. september
1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 281
L 198
106 af
L 263
L 214

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 20. 7. 1981 , s. 2.
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19 . 9 . 1973 , s. 1 .
af 1 . 8 . 1981 , s. 7.
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Nr. L 262/5

BILAG

til Kommissionens forordning af 15 . september 1981 om fastsættelse af importafgifterne
for korn , mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Afgifterne

'

10.01 A

Bl'ød hvede og blandsæd af hvede

10.01 B

og rug
Hård hvede

.

10.02

10.03
10.04
10.05 B

Rug
Byg
Havre

A
B
C
D
A

11.01 B

1 1 .02 Ala)
1 1.02 A I b)

30,82 i6)
66,48
33,84

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

68,60

1 27,69 (') 0

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

82,68 (2) 0
0

48,79 (4)
69,12 Π
o
o
109,26
56,39
210,99
117,73

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte
fra dette land til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60
ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importaf
gift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestin
dien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de
franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften
ved indførsel a i Fællesskabet med 1,81 ECU pr. ton .
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes
importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 50 % .
(^ For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transpo
teret umiddelbart fra dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften
med 0,60 ECU pr. ton.
(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i
Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesskabet, er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77. og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2622/71 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2666/81
af 15 . september 1981

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,

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

ordning for korn ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1949/81 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning
regningsenhedens
anvendes inden
rammer (3), senest
2543/73 (4), særlig

til Rådets forordning nr. 129 om
værdi og de vekselkurser, der skal
for den fælles landbrugspolitiks
ændret ved forordning (EØF) nr.
artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger :

de præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
2197/81 (*) og de senere forordninger, der ændrer

— en omregningskurs baseret pa den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et

udsving af 2,25 % ,
— en omregningskurs for de andere 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 14.

september 1981 ;

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

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede

præmier, hvormed de

forudfastsatte

importafgifter for korn og malt skal forhøjes, fastsættes
som angivet i bilaget.

denne ;

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. september
1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1981 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281
L 198
106 af
L 263

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 20. 7. 1981 , s. 2.
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19. 9 . 1973, s. 1 .

n EFT nr. L 214 af 1 . 8 . 1981 , s . 10 .
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Nr. L 262/7

BILAG

til Kommissionens forordning af 15 . september 1981 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ ton)
Position
i den fælles

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 , term .

2, term .

3 , term .

9

10

11

12

toldtarif

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

Rug
Byg

0

0

0

0

10.03

0

0

0

0

10.04

Havre

0

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

0,94
0,47

0

10.05 B

0,94
0,47

10.07 A

Boghvede

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

0

B. Malt

(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 , term.

2, term .

3 , term .

4, term .

9

10

11

12

1

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

formalet

0

0

0

0

0

1 1.07 A II (b)

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke

11.07 B

formalet

0

0

0

0

0

Brændt malt

0

0

0

0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2667/81
af 15. september 1981

om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sionen har faet kendskab til, fører til at ændre de for

FÆLLESSKABER HAR —

tiden gældende importafgifter i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

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
akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse (2), særlig
artikel 14, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger :
importafgifterne for mælk og mejeriprodukter er
fastsat ved forordning (EØF) nr. 921 /8 1 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2514/81 (4) ;
anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 921 /81
nævnte bestemmelser på de priser, som Kommis

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede importafgifter fastsættes som angivet i
bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. september
1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
O EFT nr. L 291 af 19 . 11 . 1979, s. 17.
(3) EFT nr. L 93 af 6 . 4. 1981 , s. 1 .
4 EFT nr. L 246 af 29 . 8 . 1981 , s. 7.
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Nr. L 262/9

BILAG

til Kommissionens forordning af 15 . september 1981 om fastsættelse af importafgifterne
for mælk og mejeriprodukter
(i ECU/100 kg nettovagt, medmindre andet er angivet)
Position i den fælles toldtarif

04.01
04.01
04.01
04.01
04.01
04.01

Ala)
A I b)
Alla) 1
All a) 2
All b) 1
A II b) 2

Kode

17,85
15,44
15,44
18,83
14,23
17,62
37,04
78,36

0110

0120
0130

0140
0150
0160

04.01 B I

0200

04.01 B II

0300

04.01 B III

0400

04.02 A I

0500

04.02 A II a) 1
04.02 A II a) 2
04.02 A II a) 3
04.02 A II a) 4
04.02 A II b) 1
04.02 A II b) 2
04.02 A II b) 3
04.02 A II b) 4
04.02 A III a) 1
04.02 A III a) 2
04.02 A III b) 1
04.02 A III b) 2
04.02 Bla)
04.02 B I b) 1 aa)
04.02 B I b) 1 bb)
04.02 B I b) 1 cc)
04.02 B I b) 2 aa)
04.02 B I b) 2 bb)
04.02 B I b) 2 cc)
04.02 B II a)
04.02 B II b) 1
04.02 B II b) 2

Importafgiftens beløb

121,11
11,73
65,55
115,75
118,17

0620
0720
0820

134,06
58,30
108,50
110,92
126,81
34,79
46,97
78,36

0920
1020
1120
1220

1320
1420

1520
1620
1720

121,11
36,27

1820
2220
2320
2420
2520

2620
2720

pr. kg

0,5830 (")

pr.
pr.
pr.
pr.

1,2681 (")
0,5830 C2)
1,0850 C 2)
1,2681 (12)

pr. kg
kg
kg
kg
kg

2820
2910
3010

1,0850 j11)

52,92

pr. kg
pr. kg

0,7836 C 2)
1,2111 (,2)

04.03 A

3110

04.03 B

3210

04.04 A I a) 1
04.04 A I a) 2
04.04 A I b) 1 aa)
04.04 A I b) 1 bb)
04.04 A I b) 2

3321

142,48
173,83
18,13

3420

159,39 C 3)

3521
3719

1 59,39 j13)

04.04 A II

3800

159,39

04.04 B

3900

165,40 Π

04.04 C

4000

04.04 D I

4120

04.04 D II a) 1
04.04 D II a) 2
04.04 D II b)
04.04 E I a)
04.04 E I b) 1 aa) 1 1 )
04.04 E I b) 1 aa) 22) aaa)
04.04 E I b) 1 aa) 22) bbb)
04.04 E I b) 1 bb)

4410
4510

139,03
36,27
130,48
129,74

4610

226,46

4710

165,40

4840

174,25 H
174,25 ('»)
174,25 H
174,25 H

3619

4850
4860
4870

18,13

159,39 C 3)
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(i ECU/100 kg nettovagt, medmindre andet er angivet)
Position i den fælles toldtarif

04.04 E I b) 1 cc)
04.04 E I b) 1 dd)
04.04 E I b) 2 aa)

Kode

Importafgiftens beløb

4880

174,25 (19)

4890

174,25

4922

139,09 (l5)
139,09 (l6)
139,09 (l7)
139,09 H
139,09 H

04.04 E 1 b) 2 bb)

5022

04.04 E I b) 3
04.04 E I b) 4
04.04 E I b) 5 aa)
04.04 E I b) 5 bb)
04.04 E I c) 1
04.04 E I c) 2
04.04 E II a)
04.04 E II b)
17.02 A II C 8)

5030

21.07 F I

5600

23.07
23.07
23.07
23.07

5700

B
B
B
B

I a) 3
I a) 4
I b) 3
I c) 3

23.07 B II

5060

5130
5140

5210
5250
5310
5410
5500

5800
5900

6000

6100

139,09
104,32
235,81
165,40
235,81
36,59
36,59
46,15
59,55
55,84
46,19
59,55

Fodnoterne (') — (10) : Se fodnoterne (') — (l0) i Rådets forordning (EØF) nr. 1691 /80 (EFT nr. L 166 af
1 . 7. 1980).

(") Importafgiften for 100 kg af en vare, der henhører under denne position, er lig med summen af
følgende delbeløb :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i
100 kg af varen,
b) 7,25 ECU,
c) 8,04 ECU .
(u) Importafgiften for 100 kg af en vare, der henhører under denne position, er lig med summen af
følgende delbeløb :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i
100 kg af varen,
b) 8,04 ECU .
(l3) Importafgiften er begrænset til 9,07 ECU pr. 100 kg nettovægt.
(M) Importafgiften er begrænset til 6 % af toldværdien.
(15) Importafgiften er begrænset til 75,33 ECU pr. 100 kg nettovægt for indførsel fra, alt efter tilfældet,
Østrig, Finland, Rumænien og Schweiz (forordning (EØF) nr. 1054/68 med ændringer).
(,é) Importafgiften er begrænset til 99,51 ECU pr. 100 kg nettovægt for indførsel fra, alt efter tilfældet,
Østrig, Finland, Rumænien og Schweiz (forordning (EØF) nr. 1054/68 med ændringer).
(17) Importafgiften er begrænset til 63,24 ECU pr. 100 kg nettovægt for indførsel fra, alt efter tilfældet,
Bulgarien, Ungarn, Rumænien og Tyrkiet (forordning (EØF) nr. 1054/68 med ændringer).
C 8) Lactose og lactosesirup, der henhører under position 17.02 A I, er i henhold til forordning (EØF)
nr. 2730/75 undergivet den samme importafgift som den, der anvendes for lactose og lactosesirup,
der henhører under position 17.02 A II .
(") Inden for de i artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2915/79 omhandlede toldkontingenter er
importafgiften pr. 100 kg nettovægt lig med 12,09 ECU.
NB : For sa vidt angar pos. 04.04 : Den vekselkurs, der skal anvendes ved omregningen fra ECU til
nationale valutaer, til hvilke der henvises i teksten til inddelingerne af denne position, er uanset
den almindelige bestemmelse C 3 i del I, afsnit I, i den fælles toldtarif den repræsentative kurs,
såfremt en sådan kurs er fastsat i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 129 om ECU'ens
værdi og de vekselkurser, der skal anvendes inden for den fælles landbrugspolitiks rammer (EFT
nr. 106 af 30 . 10 . 1962, s . 2553/62).
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Nr. L 262/ 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2668/81
af 11 . september 1981

om levering af forskellige partier skummetmælkspulver 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
akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse (2), særlig
artikel 7, stk . 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1399/81 af 19 . maj 1981 om fastsættelse af almindelige
regler vedrørende levering af skummetmælkspulver til
visse udviklingslande og specialiserede organisationer
inden for fødevarehjælpeprogrammet for 1981 (3),
særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :

gennemførelsesbestemmelser for levering af skummet
mælkspulver og butteroil som fødevarehjælp (4), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3474/80 (*) ; det er
bl.a. nødvendigt at præcisere, hvilke frister og vilkår
der gælder i forbindelse med leveringen, samt hvilken
procedure, interventionsorganerne skal anvende ved
bestemmelsen af omkostninger 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 forordning (EØF) nr. 303/77
lader de i bilaget nævnte interventionsorganer

som led i de fødevarehjælpeprogrammer, der er
vedtaget ved de af Rådets forordninger, som er nævnt i
bilaget, har visse tredjelande og modtagerorganisa
tioner anmodet om levering af de i bilaget anførte
mængder skummetmælkspulver ;

gennemføre leveringer af skummetmælkspulver som

der bør følgelig ske levering i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 303/77 af 14. februar 1977 om almindelige

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

fødevarehjælp på de særlige betingelser, der er nævnt i
bilaget.
Artikel 2

Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . september 1981 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13 .
(2) EFT nr. L 291 af 19 . 11 . 1979 , s . 17.
3 EFT nr. L 141 af 25 . 5 . 1981 , s . 1 .

(4) EFT nr. L 43 af 15. 2. 1977, s. 1 .
O EFT nr. L 363 af 31 . 12. 1980 , s . 50 .

Nr. L 262/ 12
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BILAG (')
A

Partiets betegnelse

B

1 . Rådets forordninger, der er anvendt :
a) retsgrundlag
b) fordeling
2. Modtager
3 . Bestemmelsesland

C

(EØF) nr. 1399/81 (program 1981 )
(EØF) nr. 1400/81

i

Egypten

4. Partiets samlede mængde

2 000 t (3)

5. Interventionsorgan, der skal gennem
føre leveringen

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

6. Skummetmælkspulverets oprindelse

Opkøb på Fællesskabets marked

7. Særlige egenskaber og/eller særlig
emballage (2)

Jf. note (4)

8 . Angivelser på emballagen
9. Leveringsfrist
10. Leveringstrin og -sted

2 000 1 0

2 000 t (3)

»Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community to Egypt«
Levering

Levering

Levering

i oktober 1981

i november 1981

i december 1981

Fællesskabshavn, som har regelmæssig forbindelse med modtagerlandet (^

1 1 . Repræsentant for modtageren
1 2. Procedure, der skal anvendes ved fast

Licitation

læggelsen af leverings
omkostningerne
13 . Ved licitation : dato for udløbet af

28 . september 1981

fristen for indgivelse af bud, kl. 1 2.00
den

Noter

i

(>) Dette bilage fungerer sammen med bekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C
95 af 19. april 1977, s. 7, som licitationsbekendtgørelse for de berørte interventionsorganer, hvis
der i henhold til pkt. 12 skal holdes licitation .
(2) Bortset fra de i bilaget til forordning (EØF) nr. 625/78 nævnte ; jf. artikel 6, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 303/77.
(3) Såfremt den totale varemængde er delelig med 500 t, kan det afgivne tilbud inden for rammerme
af en licitation vedrøre en delmængde på 500 t eller en mængde, der er delelig med 500 t, se
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 303/77.
(4) Mælkepulveret skal fremstilles ved »low heat temperature expressed whey protein nitrogen, not less
than 6,0 mg/gm« proces og opfylde karateristika som nævnt i bilag I til forordning (EØF) nr.
625/78 (EFT nr. L 84 af 31 . 3. 1978, s. 19).
(5) Leveringen anses for at have fundet sted, og risikoen overgår fra tilslagsmodtageren til modtageren,
når produkterne har passeret skibets ræling i den til leveringen udpegede indskibningshavn.
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Nr. L 262/ 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2669/81
af 14. september 1981

om syvende ændring af forordning (EØF) nr. 3075/78 om nærmere bestemmelser
vedrørende særforanstaltninger for ærter og bønner, herunder hestebønner, til
foderbrug
»Artikel 13

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Bortset fra tilfælde af force majeure kan ærter og
bønner, herunder hestebønner, hvis indlevering til

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

virksomheden er kontrolleret i henhold til artikel

12, ikke mere forlade nævnte virksomhed i uforar

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1119/78 af 22. maj 1978 om fastsættelse af særforan
staltninger for ærter og bønner, herunder hestebønner,
til foderbrug ( ! ), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1459/80 (2), særlig artikel 2, stk. 6, og

bejdet stand. Undtaget fra denne bestemmelse ef
ter tilladelse fra den pågældende medlemsstats
kompetente organ er ærter og bønner, herunder

ud fra følgende betragtninger :

— som skal forarbejdes til flager bestemt til at

hestebønner,

blandes i foderstoffer,

i artikel 13 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3075/78 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
25/81 (4), fastsættes de undtagelsestilfælde, hvor ærter
og bønner herunder hestebønner, kan forlade virksom
heden ; det bør fastsættes, at ærter og bønner, herun
der hestebønner, der skal undergå en ristningsproces
(toastage) omfattes af disse undtagelsestilfælde ; forord
ning (EØF) nr. 3075/78 bør derfor ændres ;

eller

— som formales i en anden virksomhed,
eller

— som skal undergå en ristningsproces (toastage)
på betingelse af, at de fremstillede produkter
sendes tilbage til samme virksomhed, hvorfra
ærterne og bønnerne, herunder hestebønnerne,

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

kommer.«

teen for tørret Foder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 13 i forordning (EØF) nr. 3075/78 affattes såle

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

des :

dende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 142 af 30 . 5 . 1978 , s. 8 .
(2) EFT nr. L 146 af 12. 6. 1980, s. 3.
(3) EFT nr. L 367 af 28 . 12. 1978 , s . 9 .
4 EFT nr. L 2 af 1 . 1 . 1981 , s . 18 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2670/81
af 14. september 1981
om gennemførelsesbestemmelser for produktion udover kvoterne inden for suk
kersektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ordning (EØF) nr. 1785/81 anses som afsat på det in
terne marked ; af samme årsager bør der til denne be
visførelse anvendes de dokumenter, der er fastsat for

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ^), særlig artikel 26, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :
ved artikel 26 i forordning (EØF) nr. 1785/81 er det
fastsat, at C-sukker, som ikke overføres til det føl

gende produktionsår i medfør af artikel 27 i nævnte
forordning, og C-isoglucose skal udføres i uforarbejdet
stand uden restitution eller afgift inden den 1 . januar i
det følgende produktionsår ; dersom disse mængder
afsættes helt eller delvis på det interne marked, eller
hvis de ikke udføres inden den fastsatte dato, op
kræves der for de pågældende mængder et beløb, der
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 41 i forord
ning (EØF) nr. 1785/81 ; gennemførelsesbestemmel
serne inden for dette område blev fastsat ved Kommis

sionens forordning (EØF) nr. 2645/70 af 28 . december
1970 om bestemmelser, der finder anvendelse på den
ud over maksimalkvoten producerede sukker
mængde (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1367/78 (3), samt ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1700/80 af 30 . juni 1980 om gennemførel
sesbestemmelser vedrørende produktionskvoter for
isoglucose, der produceres i perioden 1 . juli 1980 til
30 . juni 1981 (4) ; forordning (EØF) nr. 2645/70 er alle
rede blevet ændret flere gange og nye ændringer viser
sig nødvendige på grund af de grundlæggende bestem
melser i forordning (EØF) nr. 1785/ 81 , der er fælles
for sukker og isoglucose, som tilsammen udgør et en

udførsel i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2630/
81 af 10 . september 1981 om særlige gennemførelses
bestemmelser for import- og eksportlicenser for suk
ker (5) og i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3183/80 af 3 . december 1980 om fælles gennemførel
sesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt
forudfastsættelsesattester for landbrugsvarer (6), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2646/ 81 (7) ;

det er ved fastsættelsen af afgiftsbeløbet ved afsætning
på det interne marked nødvendigt at behandle C-suk
ker og C-isoglucose, der ikke udføres, på samme måde
som sukker og isoglucose, der indføres fra tredje
lande ; afgiftsbeløbet bør derfor fastsættes under hen
syntagen til dels størrelsen af den højeste importafgift
for sukker eller for isoglucoses vedkommende størrel
sen af det højeste variable element som omhandlet i
artikel 16, stk . 6, i forordning (EØF) nr. 1785/ 81 , der
er gældende i en periode, der omfatter det produk
tionsår, hvori det pågældende sukker eller den pågæl
dende isoglucose er produceret, og de seks måneder,
der følger efter dette produktionsår, dels et fast beløb,
fastsat på grundlag af afsætningsomkostningerne for
sukker, indført fra tredjelande ;
som udførsel bør ikke anses de besemmelser, der er

angivet i artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2730/79 af 29 . november 1979 om fælles gennem
førelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for land

brugsprodukter (8), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2646/81 ;

hedsmarked for sødemidler ; det er bl . a. for overskue

det er hensigtsmæssigt at fastsætte, at den pågældende
fabrikant kan udføre sukker eller isoglucose, der ikke
er fremstillet af fabrikanten selv ; det er nødvendigt at

lighedens skyld derfor nødvendigt at samle de gen
nemførelsesbestemmelser for C-sukker og C-isoglu
cose i en ny og tilpasset forordning ;

alle tilfælde kan anses som udligning for fordele, der
kan opstå som følge af en sådan substitution ;

det bør af administrative årsager præciseres, at den
mængde C-sukker eller C-isoglucose, for hvilken fabri

det er nødvendigt, at der for C-sukker og C-isoglucose
fastsættes visse foranstaltninger i tilfælde af force ma

kanten ikke i tide har ført bevis for, at den er udført

jeure, der gør udførsel umulig ; det er i denne hen
seende berettiget at give disse foranstaltninger tilbage

inden en nærmere angivet dato, efter artikel 26 i for
(>)
(2 )
(3 )
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
283
166
166

af
af
af
af

1 . 7 . 1981 , s . 4 .
29 . 12. 1970 , s . 48
23 . 6 . 1978 , s . 24 .
1 . 7 . 1980 , s . 90 .

fastsætte at der i så fald skal betales et fast beløb, der i

(5) EFT nr. L 258 af 11 . 9 . 1981 , s. 16 .
(6) EFT nr. L 338 af 31 . 12 . 1980 , s . 1 .
( 7) EFT nr. L 259 af 12. 9 . 1981 , s . 10 .
8 EFT nr. L 317 af 12 . 12. 1979 , s . 1 .
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virkende kraft, saledes at de sjældne tilfælde af denne

den fabrikant, etableret på samme medlemsstats om

art, som hidtil er indtruffet, kan løses til fordel for de

råde . I så fald skal den førstnævnte fabrikant betale

pågældende, særlig ved at de ikke skal betale det skyl
dige beløb, når det omhandlede produkt ikke er blevet
udført af denne grund ;

1,25 ECU/ 100 kg, når det drejer sig om sukker, og
1,25 ECU/ 100 kg tørstof, når det drejer sig om isoglu

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

cose .

For så vidt angår C-sukker, anses forarbejdning af si
rup eller råsukker til hvidt sukker i henhold til en løn
forarbejdningskontrakt med henblik på senere udfør
sel ikke som erstatning som omhandlet i foregående
afsnit.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Det i artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1785/81 omhandlede C-sukker og C-isoglucose skal
udføres fra den medlemsstat, på hvis område det er

3.

Det i artikel 1 omhandlede bevis kan kun føres

inden den 1 . februar, som følger efter den i artikel 1 ,
stk. 1 , omhandlede 1 . januar.

Vedkommende organ i den pågældende medlemsstat
kan dog i særlige tilfælde indrømme en længere frist.

fremstillet.

Artikel 3

Fabrikanter af C-sukker eller C-isoglucose skal føre
bevis for, at dette er udført :
— som hvidt sukker eller ikke-denatureret råsukker

eller som uforarbejdet isoglucose ;
— uden restitution eller afgift ;

— fra den medlemsstat, på hvis område det er frem
stillet.

Dersom der ikke den 1 . januar efter udgangen af det
poduktionsår, i hvilket C-sukkeret eller C-isoglucosen
er fremstillet, føres bevis for, at det er udført fra Fælles

skabet, anses den pågældende mængde som afsat på
det interne marked .

Artikel 2

Det i artikel 1 omhandlede bevis føres over for

vedkommende organ i den medlemsstat, på hvis om
råde C-sukkeret eller C-isoglucosen er fremstillet.
2.

a) for så vidt angår C-sukker, for hver 100 kg af det
omhandlede sukker :

— den højeste importafgift, der er gældende pr.
100 kg hvidt sukker eller råsukker alt efter om
stændighederne i den periode, der omfatter det
produktionsår, hvori det omhandlede sukker er

fremstillet, og de seks måneder, der følger efter
dette produktionsår, og
— 1,25 ECU ;

2. Bestemmelserne i artikel 5 i forordning (EØF)
nr. 2730/79 kan ikke gøres gældende i forbindelse
med nærværende forordnings anvendelse.

1.

1 . For de mængder, som efter artikel 1 , stk. 1 , afsæt
tes på det interne marked, opkræver den pågældende
medlemsstat et beløb, som er lig med summen af

Beviset føres ved fremlæggelse af

a) en eksportlicens, udstedt i overensstemmelse med
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2630/81 til den på
gældende fabrikant af vedkommende organ i den i
stk. 1 nævnte medlemsstat ;

b) de i artikel 30 i forordning (EØF) nr. 3183/80 om
handlede dokumenter, der er nødvendige for at få
sikkerheden frigivet ;
c) en erklæring fra fabrikanten, hvori han attesterer, at
C-sukkeret eller C-isoglucosen er fremstillet af
ham .

Den pågældende fabrikant kan dog erstatte det C-suk
ker eller den C-isoglucose, der skal udføres, med suk
ker henholdsvis isoglucose, der er fremstillet af en an

b) for så vidt angår C-isoglucose, for hver 100 kg tør
stof :

— det højeste af det i artikel 16, stk. 6, i forord
ning (EØF) nr. 1785/81 omhandlede variable
element, der er gældende pr. 100 kg tørstof i
den periode, der omfatter det produktionsår,
hvori den pågældende isoglucose er fremstillet,
og de seks måneder, der følger efter dette pro

duktionsår, og
— 1,25 ECU.

2. Den pågældende medlemsstat meddeler inden
den 1 . marts, som følger efter den i artikel 1 omhand
lede 1 . januar, de fabrikanter, som er forpligtet til at
betale det i stk. 1 omhandlede beløb, hvilket samlet
beløb der skal betales .

De pågældende fabrikanter betaler dette samlede be
løb inden den 20 . marts samme år.

3.
Dersom vedkommende organ imidlertid i med
før af artikel 2, stk. 3, andet afsnit, har forlænget den
frist, inden for hvilken beviset skal føres, erstattes de i
stk. 2 omhandlede datoer med datoer, som fastsættes

af vedkommende organ på grundlag af den indrøm
mende forlængelse.
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4. For de mængder C-sukker og C-isoglucose, som
inden udførselen er blevet destrueret eller beskadiget
uden at kunne genindvindes, opkræves det i stk. 1
omhandlede tilsvarende beløb ikke i de tilfælde, der af

vedkommende organ i den pågældende medlemsstat
anerkendes som tilfælde af force majeure.
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Artikel 5

Forordning (EØF) nr. 2645/70 ophæves.
Den gælder dog fortsat for sukker, der fremstilles udo
ver maksimumskvotaen i sukkerproduktionsåret 1980/
81 .

Artikel 4

1 . Den pågældende medlemsstat meddeler inden
den 15. januar, som følger efter den i artikel 1 om
handlede 1 . januar, de fabrikanter, som er forpligtet til
at betale det i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, omhand
lede beløb, hvilket samlet beløb der skal betales.

2.

Artikel 6

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

De pågældende fabrikanter betaler dette samlede

beløb inden den 1 . februar samme år.

Artikel 3, stk. 4, anvendes fra den 1 . juli 1979 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 1981 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 262/ 17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2671 /81

af 14 . september 1981
om ændring af forordning (EØF) nr. 1998/78 om gennemførelsesbestemmelser
til ordningen med udligning af lageromkostninger for sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker (*), særlig artikel 8 , stk. 5, og

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1998/78 foretages følgende
ændringer :

1 . I artikel 3, stk. 1 , indsættes følgende som andet af
snit :

ud fra følgende betragtninger :

»Lagrene skal være bygninger eller dele af bygnin
nyaffattelsen af de grundlæggende bestemmelser vedrø
rende sukker i forordning (EØF) nr. 1785/81 nødven
diggør visse tekniske tilpasninger af Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1998 /78 (2), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2377/78 (3),

ger.«

2. (Vedrører ikke den danske version).
3 . I artikel 3, stk. 2, indsættes som andet afsnit :

det bør især af hensyn til kontrolkravene præciseres,
hvilke betingelser der gælder for godkendelse af et la
ger ; lagerkapaciteter, der primært fungerer som trans
portmidler, som f.eks. godsvogne, lastbiler skibe, con
tainere osv., bør ikke kunne godkendes ;

» De i stk. 1 omhandlede kriterier for godkendelse
af et lager gælder ikke for den i første afsnit
nævnte foreløbige godkendelse.«
4. Artikel 1 1 , stk. 1 , affattes således :

ved artik,el 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr.
1358 /77 af 20 . juni 1977 om fastlæggelse af alminde
lige regler for udligning af lageromkostninger for så

vidt angår sukker (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3042/78 (5), er det fastsat, at der under sær
lige omstændigheder kan træffes specielle foranstalt
ninger for sukker, der er under transport i begyndel

» 1 . Når råsukker eller hvidt sukker fra et god
kendt lager er under anden transport end den i arti
kel 10 omhandlede den første dag i en måned kl .
10.00 og ved ankomsten oplagres på et andet god
kendt lager, refunderes lageromkostningerne, der
som afgiften ikke allerede er forfalden .«

sen af en måned ; der bør i denne henseende som sær

lig omstændighed henvises til muligheden af, at en
fabrikant bliver nødt til at flytte sit sukker og oplagre
det uden for fabrikken, inden det afsættes ;

der bør fastsættes visse foranstaltninger for sukker, der

destrueres eller beskadiges inden afsætningen ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi

5. I artikel 12, stk. 1 , andet afsnit, litra c), indsættes føl
gende punktum :
»En kontraktlig forpligtelse med henblik på finansi
ering af sukker betragtes ikke som afsætning, så
fremt den pågældende bevarer sin ret til at dispo
nere over den pågældende sukkermængde .«
6. Artikel 14, stk. 3 affattes således :

teen for Sukker —

(!)
(2)
P)
(')
5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
231
287
156
361

af
af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
23 . 8 . 1978, s. 5.
13. 10 . 1978, s. 9 .
25. 6. 1977, s . 4.
23 . 12. 1978 , s . 8 .

»3 . Når en mængde C-sukker ved udførsel erstat
tes af en tilsvarende mængde A- eller B-sukker, be
tragtes den erstattede mængde med hensyn til refu
sion som A-sukker fra den dag, hvor toldformalite
terne ved udførsel afsluttes .«

Nr. L 262/ 18
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7. I artikel 16 indsættes som stk. 4 :

»4. Sukkermængder, der er destrueret, og sukker
mængder, der er beskadiget, og som ikke har kun
net genindvindes inden afsætning eller raffinering,
anses som afsat eller raffineret efter artikel 12, jf.
dog stk. 1 .«
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8 . Artikel 18 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . oktober 1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 1981 .
Pd Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 262/ 19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2672/81
af 15 . september 1981
om ændring af støttebeløbet for bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Grækenlands
tiltrædelse, særlig stk. 3 og 10 i protokol nr. 4 om
bomuld,

anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser,
som indeholdes i forordning (EØF) nr. 2544/81 på de
oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder
inde med, medfører ændring af det nugældende støtte
beløb i overensstemmelse med angivelserne i artikel 1
til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2169/81 af 27. juli 1981 om fastsættelse af almindelige
regler for støtteordningen vedrørende bomuld (*), sær
lig artikel 5, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

det i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede tillægsstøttebeløb er fastsat i forordning
(EØF) nr. 2544/81 (2) ;

Artikel 1

Det i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2169/81 om
handlede støttebeløb for ikke-egreneret bomuld fast
sættes til 26,758 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. september
1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

( i ) EFT nr. L 21 1 af 31 . 7. 1981 , s. 2.
(2 EFT nr. L 248 af 1 . 9 . 1981 , s . 48 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2673/81
af 15 . september 1981

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

FÆLLESSKABER HAR —

for tiden gældende importafgifter i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), særlig artikel 16, stk. 8, og

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af
standardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bila

ud fra følgende betragtninger :

importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved forordning (EØF) nr. 1808/81 (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2662/81 (3) ;

get.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1808/81 på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 16. september

Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de

1981 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 1981 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 181 af 2. 7. 1981 , s. 24.

(3) EFT nr. L 261 af 15. 9. 1981 , s. 23.
BILAG

til Kommissionens forordning af 15. september 1981 om fastsættelse af importafgifterne
for hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
Position i den
fælles toldtarif

17.01

Varebeskrivelse

Importafgifts
beløb

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

29,56

B. Råsukker

20,73 (')

(•) Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 92 % . Hvis udbytteværdien af det
indførte råsukker afviger fra 92 % , anvendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestem
melserne i artikel 2, i forordning (EØF) nr. 837/68 .
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Nr. L 262/ 21

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅD
RÅDETS AFGØRELSE

af 15 . juni 1981

om efterfølger for et medlem af Det rådgivende udvalg for faglig Uddannelse
(81 /737/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets afgørelse af 18 . december 1963 om fastlæggelse af vedtægten
for Det rådgivende udvalg for faglig Uddannelse (*), ændret ved afgørelse af 9 . april
1968 (2), særlig artikel 4,

under henvisning til Rådets afgørelse af 16. oktober 1978 om udnævnelse for perioden
indtil den 15 . oktober 1980 af medlemmerne af og suppleanterne til Det rådgivende ud
valg for faglig Uddannelse, og
ud fra følgende betragtninger :

en plads som medlem i dette udvalg i kategorien af arbejdsgiverrepræsentanter er blevet
ledig efter hr. Tomlinsons fratræden, som blev meddelt Rådet den 8 . maj 1981 ;
mandatet for medlemmerne af dette udvalg er fortsat gyldigt, så længe Rådet ikke har ud
peget deres efterfølgere ;

der blev den 8 . maj 1981 foretaget indstilling af en efterfølger —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

T.P. Lyons udpeges til medlem af Det rådgivende udvalg for faglig Uddannelse som efter
følger for hr. Tomlinson, indtil efterfølgerne for udvalgets medlemmer er udpeget.
Udfærdiget i Luxembourg, den 15. juni 1981 .

På Rådets vegne
G. BRAKS

Formand

( i ) EFT nr. 190 af 30 . 12. 1963 , s . 3090/ 63 .

V) EFT nr. L 91 af 12. 4. 1968, s. 26.
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KOMMISSION

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31 . juli 1981
om en støtte, som den nederlandske regering agter at yde med henblik på at
skabe supplerende produktionskapacitet i en virksomhed inden for den petroke
miske industri (aromatiske opløsningsmidler)
( Den nederlandske tekst er den eneste autentiske)

(81 /738/E0F)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

lem medlemsstaterne eller pa konkurrencen og såle
des vurdere, om den var forenelig med fællesmarke
det :

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 93,
stk. 2, første afsnit,
efter i overensstemmelse med nævnte artikel at have

givet de interesserede parter en frist til at fremsætte
deres bemærkninger, og
ud fra følgende betragtninger :

hvad sadanne generelle støtteordninger angår, er det
Kommissionens praksis at acceptere dem , når en af
følgende to betingelser er opfyldt : medlemsstaten
anmelder til Kommissionen enten en regional eller
erhvervsmæssig plah for ordningens anvendelse eller,
hvis den ikke finder dette muligt, vigtige enkelttil
fælde, hvor ordningen anvendes ;
i overensstemmelse med dette standpunkt anmodede
Kommissionen om , at alle enkelttilfælde af anven

I

delse af »den supplerende præmie for store projekter« i

betragtning af de pågældende investeringers omfang
ved artikel 6 i den nederlandske lov af 29 . juni 1978
har Wet Investeringsrekening (WIR) ( l) vedrørende sti
mulering og styring af investeringerne indført en sup

plerende præmie til store projekter ; tilskuddet skal
ydes til investeringsprojekter, der overstiger 30 mio fl .
og det kan være på op til 4 % af det pågældende inve
steringsbeløb, afhængigt af antallet af nyoprettede ar
bejdspladser ;

på forhånd og betids, jf. EØF-traktatens artikel 93 , stk .
3 , blev anmeldt til den ;

under drøftelser med de nederlandske myndigheder
meddelte Kommissionen, at den ville tage stilling til
præmiens ydelse fra sag til sag og under hensyntagen
til de hermed forbundne fordele og til de principper,
der er nedfældet i artikel 92 ff., eller som er udviklet i

ved undersøgelsen af nævnte lovforslag i overensstem
melse med proceduren i EØF-traktatens artikel 93,
stk. 3, anførte Kommissionen, at den »supplerende
præmie til store projekter« udgjorde en generel støtte

ordning, da det ikke indeholdt noget erhvervsmæssigt
eller regionalt mål ; da ordningen finder anvendelse
på alle investeringer uden skelnen mellem virksomhe
der, regioner eller erhvervsgrene, kunne den ikke nyde
godt af undtagelserne i EØF-traktatens artikel 92, stk.
3, litra a) eller c) ; uden en nærmere specifikation af
industrielle eller regionale mål kunne Kommissionen
ikke vurdere ordningens virkninger på handelen mel
(!) Staatsblad 1978 , nr. 368 .

forbindelse med den praktiske anvendelse af disse be
stemmelser ; af den omstændighed, at Kommissionen
har krævet systematisk forhåndsmeddelelse om hvert
enkelttilfælde, kan den nederlandske regering ikke ud
lede, at Kommissionen på forhånd har udtrykt noget
positivt standpunkt over for ordningen med den sup
plerende præmie ;
den nederlandske regering har imødekommet Kom
missionens anmodning ved i artikel 6, stk. 7, og i arti
kel 7, stk. 3, i kapitel V i nævnte nederlandske lov af
29 . juni 1978 at indføre regler om en sådan forhånds
meddelelse ;
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II

ved skrivelse af 21 . marts 1979 har den nederlandske

regering i overensstemmelse med denne procedure
meddelt Kommissionen, at den har til hensigt at yde
»den supplerende præmie til store projekter« til en
virksomhed inden for den petrokemiske industri ;
der er tale om ved en støtte til en virksomhed at bi

drage til i årene indtil 1985 at skabe en supplerende
produktionskapacitet på 230 000 t aromatiske opløs
ningsmidler i Rotterdam/Pernis-området, som indebæ
rer oprettelsen af 90 nye arbejdspladser samt at er
statte anlæg, der er blevet forældede ;

Nr. L 262/ 23

ifølge EØF-traktatens artikel 92, stk. 1 , er støtte som
opfylder de i samme artikel anførte kriterier principi
elt uforenelig med fællesmarkedet ; i de i EØF-trakta
tens artikel 92, stk. 3 anførte undtagelser fra denne
uforenelighed nævnes de mål, der skal søges nået i
Fællesskabets og ikke i den enkelte støttemodtagende
virksomheds interesser ; disse undtagelser skal fortol
kes snævert i forbindelse med en gennemgang af en
hver regional eller erhvervsmæssig støtteordning eller
ethvert enkelttilfælde, hvor generelle støtteordninger
finder anvendelse ; navnlig kan der kun indrømmes
undtagelse, hvor Kommissionen selv kan fastslå, at
uden støtten kan markedskræfternes frie spil ikke i sig
selv føre til, at de pågældende virksomheder handler
til virkeliggørelse af et af de i nævnte undtagelsesbe
stemmelser anførte mål ;

den samlede investering vurderes til 79 mio fl., og der
vil til projektet blive ydet et tilskud på 1,1 mio fl . i
henhold til WIR-ordningen (supplerende præmie til
store projekter) ; da projektet skal gennemføres i Per
nis-området, ydes der ikke regionalstøtte til det ;
den virksomhed, der allerede er etableret i Rotterdam/

Pernis, anser denne investering som en fordelagtig dis
position , da den vil sætte den i stand til at imøde
komme en øget efterspørgsel på det pågældende pro
dukt ;

III

Kommissionen har i henhold til EØF-traktatens arti

kel 93 givet den nederlandske regering en frist til at
fremsætte sine bemærkninger, hvilket den gjorde den
27. august 1979, idet den understregede, at WIR-ord
ningen finder anvendelse automatisk og ikke gør det
muligt at yde støtten selektivt afhængigt af den pågæl
dende investerings nytteværdi ; formålet med den på
gældende investering er hovedsagelig at fremstille aro
matiske opløsningsmidler, som i fremtiden skal er
statte de opløsningsmidler, der produceres for tiden ;
en del af denne investering skal bruges til at færdig
gøre et eksisterende anlæg og til at udskifte et andet ;
under høringen af de interesserede parter har regerin
gerne for to medlemsstater understreget, at den øgede
produktionskapacitet for aromatiske opløsningsmidler
vil kunne påvirke samhandelen på en måde, der stri
der mod den fælles interesse ;

at indrømme en undtagelse, nar det drejer sig om
støtte, for hvilke der ikke er nogen modydelse, ville
svare til, at det accepteredes, at handelen mellem med
lemsstater blev påvirket og konkurrencen fordrejet,
uden at der ville tilflyde Fællesskabet nogen fordel
heraf, samtidig med at det ville være en godkendelse
af, at visse medlemsstater fik urimelige fordele ;

når Kommissionen anvender ovennævnte principper i
forbindelse med sin undersøgelse af enkelttilfælde,
hvor generelle støtteordninger bringes i anvendelse,
skal den finde det godtgjort, at der fra den støttemodta
gende virksomheds side foreligger en modydelse, såle
des at forstå, at ydelsen af støtten skal fremme opnåel
sen af et af de i EØF-traktatens artikel 92, stk. 3 , fast

satte mål ; kan en sådan modydelse ikke påvises, og
navnlig hvor den støttede investering alligevel ville
være blevet foretaget, er det klart, at støtten ikke bidra
ger til at opnå de i undtagelserne nævnte mål, men tje
ner til at øge den pågældende virksomheds finansielle
styrke ;

i nærværende tilfælde synes der ikke at foreligge en
sådan modydelse fra den støttemodtagende virksom
heds side ;

den nederlandske regering har nemlig ikke kunnet
give — og Kommissionen har ikke kunnet finde —
nogen begrundelse for, at den pågældende støtte opfyl
der betingelserne for at kunne falde ind under en af
de i EØF-traktatens artikel 92, stk . 3, fastsatte undtagel
ser ;

IV

den af den nederlandske regering foreslåede støtte vil
derfor kunne påvirke handelen mellem medlemssta
terne og fordreje eller true med at fordreje konkurren
cen ved at begunstige den pågældende virksomhed el
ler dens produktion, jf. EØF-traktatens artikel 92, stk.
1 ;

for så vidt angår de i artikel 92, stk. 3, litra a) og c),
indeholdte undtagelsesbestemmelser angående støtte
til fremme af udviklingen af visse områder, må det an
tages, at området i Rotterdam/Pernis ikke er et om
råde, hvor levestandarden er »usædvanlig lav, eller
hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse«, som
anført i undtagelsesbestemmelsen i litra a) ; hvad an

Nr. L 262/24
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går undtagelsesbestemmelsen i litra c), har den neder
landske regering ikke medtaget området blandt de,
som kræver speciel regional udviklingsstøtte ; den ne
derlandske regering har i sine bemærkninger til Kom
missionen understreget, at »den supplerende præmie
til store projekter« ikke ydes på grundlag af regionale
betragtninger ;

for så vidt angår undtagelserne i EØF-traktatens arti
kel 92, stk. 3 , litra b), er de pågældende investeringer
under alle omstændigheder underlagt de normale mar
kedskræfter ; desuden er der ikke ved den pågældende
investering noget, der specielt giver den karakter af »et
projekt af fælleseuropæisk interesse«, eller »et projekt,
der kan afhjælpe alvorlig forstyrrelse i en medlems
stats økonomi «, hvis fremme berettiger til, at der i hen
hold til EØF-traktatens artikel 92, stk. 3 , litra b), gøres
undtagelse fra EØF-traktatens artikel 92, stk. 1 ; da
Kommissionen tog stilling til WIR-støtteordningen,
påpegede den i øvrigt, at Nederlandene er en del af
Fællesskabets centrale regioner, dvs . regioner, der i fæl
lesskabssammenhæng ikke har de alvorligste sociale
og økonomiske problemer, samtidig med at de udgør
en region, hvor der er en reel fare for, at der vil finde
et overbud af støtte sted, og hvor enhver støtte i højere
grad end andetsteds vil kunne påvirke samhandelen
mellem medlemsstaterne ; endvidere findes der i de

foreliggende socio-økonomiske oplysninger for Neder
landene intet, der giver anledning til at slutte, at der i
traktatens forstand hersker en alvorlig forstyrrelse i lan
dets økonomi ; det er ikke formålet med »den supple
rende præmie til store projekter«, således som den
ydes i konkrete tilfælde, at afhjælpe en sådan situa
tion ; hvis man antog et andet standpunkt, ville Neder
landene i den nuværende situation med langsom
vækst og stor arbejdsløshed i hele Fællesskabet få mu
lighed for til egen fordel at tiltrække investeringer fra
andre, mindre gunstigt stillede medlemsstater ; den
seneste økonomiske og sociale udvikling i Fællesska
bet taler for, at dette standpunkt fastholdes både over
for præmien som sådan og over for de enkelte til
fælde, hvor den kan ydes ;

hvad endelig angår undtagelsesbestemmelserne i EØF
traktatens artikel 92, stk. 3 , litra c), om »støtte til
fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene« har un
dersøgelsen af udviklingen i sektoren aromatiske op
løsningsmidler navnlig i sammenligning med progno
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serne vedrørende efterspørgselen efter det pågældende
produkt, vist, at markedsforholdene i sig selv uden of
fentlige indgreb kan sikre en normal udvikling af
denne erhvervsgren ; den omstændighed, at en væsent
lig del af den produktion, der bliver resultatet af den

påtænkte kapacitetsforøgelse efter al sandsynlighed vil
blive eksporteret til de øvrige medlemsstater og det i
en markedssituation, der præges af en stærk konkur
rence, gør det ikke muligt at antage, at samhandelsvil

kårene ikke vil blive ændret ved denne støtte på en
måde, der strider mod den fælles interesse ;

det nederlandske støtteprojekt opfylder således ikke
de nødvendige betingelser for at kunne falde ind un
der en af undtagelsesbestemmelserne i EØF-traktatens
artikel 92, stk. 3 —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Kongeriget Nederlandene undlader at gennemføre det

projekt, hvorom den nederlandske udenrigsminister
gav Kommissionen meddelelse ved skrivelse af 21 .

marts 1979, og som går ud på at yde en »supplerende
præmie til store projekter« i forbindelse med investe
ringer, der foretages i Rotterdam/Pernis af et neder
landsk selskab inden for den petrokemiske industri .
Artikel 2

Kongeriget Nederlandene underretter inden to måne
der efter meddelelsen af denne beslutning Kommissio
nen om de foranstaltninger, som den har truffet med
henblik på at efterkomme beslutningen .
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til kongeriget Nederlan
dene .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1981 .

På Kommissionens vegne
F.H.J.J. ANDRIESSEN

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 262/25

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31 . august 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie, der udbydes til salg i for
bindelse med licitationen, som er fastsat ved forordning (EØF) nr. 2239/81
(Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(81 /739/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles
markedsordning for fedtstoffer ( 1 ), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.
4, og

Artikel 1

Tildelingen af partierne udføres i følgende række
følge :
— parti
— parti
— parti
— parti
— parti
— parti

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

5,
6,
2,
4,
3,
1.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 2239/81 om fornyet salg ved lici
tation af olivenolie, som det italienske interventionsor

gan ligger inde med (3), udbyder dette en samlet
mængde på 33 000 t olivenolie, stammende fra inter
ventioner i olieproduktionsåret 1977/78 til salg ;
ifølge artikel 6 i ovennævnte forordning skal der for
hvert enkelt parti på grundlag af de modtagne bud fast
sættes en minimumssalgspris ;

på grundlag af de bud, der er indkommet bør mini
mumssalgsprisen fastsættes for hvert enkelt parti som
anført i det følgende ;

De i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 2239/81 omhand
lede minimumssalgspriser for olivenolie, som udbydes
til salg, således :
— parti nr. 1
235 000 lire/ 100 kg,
— parti nr. 2
238 500 lire/ 100 kg,
— parti nr. 3
237 500 lire/ 100 kg,
— parti nr. 4
237 900 lire/ 100 kg,
— parti nr. 5
— parti nr. 6

239 000 lire/ 100 kg,
238 800 lire/ 100 kg.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . august 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DÅLSAGER

Forvaltningskomiteen for Fedtstoffer har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

(!) EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025/ 66.
(2) EFT nr. L 360 af 31 . 12. 1980, s . 16.
(3) EFT nr. L 218 af 4. 8 . 1981 , s . 28 .

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1 . september 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie, der udbydes til salg
i forbindelse med den 4. del-licitation, som er fastsat ved forordning
(EØF) nr. 1238/81
( Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(81 /740/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

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. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.
4, og

ud fra følgende betragtninger :
i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1238/81 om åbning af en lø
bende licitation med henblik på udbud til salg af
olivenolie, som det italienske interventionsorgan lig
ger inde med (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1508/81 (4), udbyder dette en samlet mængde på ca.

Artikel 1

I forbindelse med den 4. del-licitatipn fastsættes den i

artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1238/81 omhandlede
minimumssalgspris for olivenolie, som udbydes til
salg, således :
jomfruolie, ekstra :
jomfruolie, fin :

260 880 lire/ 100 kg,
250 326 lire/ 100 kg,

bomolie 5° :

—
—

olie af presserester 5

lire/ 100 kg,
lire/ 100 kg.

Artikel 2

30 000 t olivenolie, stammende fra interventioner i oli

eproduktionsårene 1975/76 til 1980/81 til salg fra maj
1981 ;

ifølge artikel 6 i ovennævnte forordning skal der på
grundlag af de modtagne bud fastsættes en minimums
salgspris ;
på grundlag af de bud, der er indkommet i forbindelse
med den 4. del-licitation, bør minimumssalgsprisen
fastsættes som anført i det følgende ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fedtstoffer —

(!) EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66.
(2) EFT nr. L 360 af 31 . 12. 1980, s. 16.
(3) EFT nr. L 125 af 9. 5. 1981 , s. 9 .
4 EFT nr. L 148 af 5 . 6 . 1981 , s . 10 .

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . september 1981 .
Pa Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 262/ 27

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1 . september 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie for eksport, der udbydes
til salg i forbindelse med den 2. del-licitation , som er fastsat ved forordning
(EØF) nr. 1878/81
(Den italienske tekst er den eneste autentiske)

(8 1 /741 /EØF)
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. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.
4, og

ud fra følgende betragninger :
i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1878/81 om åbning af en lø
bende licitation med henblik på udbud til salg af
olivenolie, som det italienske interventionsorgan lig
ger inde med (3), udbyder dette en samlet mængde på
ca. 12 000 t jomfruolie, ekstra, stammende fra interven
tioner i olieproduktionsåret 1980/81 , til salg fra juli

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse mpd udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fedtstoffer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I forbindelse med den 2. del-licitation fastsættes den i

artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1878/81 omhandlede
minimumssalgspris for olivenolie, som udbydes til
salg, således :

— jomfruolie, ekstra, 157 010 lire/ 100 kg.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Repu
blik.

1981 ;

ifølge artikel 5 i ovennævnte forordning skal der på
grundlag af de modtagne bud fastsættes en minimums
salgspris ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . september 1981 .

På Kommissionens vegne

på grundlag af de bud, der er indkommet i forbindelse

Poul DALSAGER

med den 2. del-licitation , bør minimumssalgsprisen
fastsættes som anført i det følgende ;

Medlem af Kommissionen

(») EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 360 af 31 . 12 . 1980 , s . 16 .
P ) EFT nr. L 187 af 9 . 7 . 1981 , s . 16 .

Nr. L 262/ 28
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1 . september 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie, der udbydes til salg i for
bindelse med den 3 . del-licitation , som er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1363 / 81

(Den græske tekst er den eneste autentiske)

(81 /742/E0F)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

Artikel 1

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. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.

I forbindelse med den 3 . del-licitation fastsættes den i

4, og

ud fra følgende betragtninger :
i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1363/81 om åbning af en lø
bende licitation med henblik på udbud til salg af
olivenolie, som det græske interventionsorgan ligger
inde med (3), udbyder dette en samlet mængde på ca.
20 000 t olivenolie, stammende fra interventioner i

artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1363/81 omhandlede
minimumssalgspris for olivenolie, som udbydes til
salg, således :
jomfruolie, ekstra :
jomfruolie, fin :

—
—

jomfruolie, sædvanlig
handelsmæssig kvalitet :

drc./ lOO kg,
drc./ lOO kg,

11 200 drc./ lOO kg,
10 251 drc./ lOO kg.

bomolie 5° :

Artikel 2

olieproduktionsårene 1980/81 til salg fra juni 1981 ;
ifølge artikel 6 i ovennævnte forordning skal der på
grundlag af de modtagne bud fastsættes en minimums
salgspris ;

på grundlag af de bud, der er indkommet i forbindelse
med den 3 . del-licitation, bør minimumssalgsprisen
fastsættes som anført i det følgende ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fedtstoffer —

(!) EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s . 3025/66 .
(2 ) EFT nr. L 360 af 31 . 12. 1980 , s . 16 .
(3 ) EFT nr. L 135 af 22. 5 . 1981 , s . 17.

Denne beslutning er rettet til Den græske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende

16 . 9 . 81

Nr. L 262/29

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1 . september 1981

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for olivenolie for eksport, der udbydes
til salg i forbindelse med den 2. del-licitation , som er fastsat ved forordning
(EØF) nr. 1879/81
(Den græske tekst er den eneste autentiske)

(81 /743/EØF)
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. 3454/80 (2), særlig artikel 12, stk.

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Fedtstoffer —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

4, og

I forbindelse med den 2 . del-licitation fastsættes den i

ud fra følgende betragtninger :

artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1879/81 omhandlede
minimumssalgspris for olivenolie, som udbydes til
salg, således :

i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1879/81 om åbning af en lø
bende licitation med henblik på udbud til salg af
olivenolie, som det græske interventionsorgan ligger
inde med (3), udbyder dette en samlet mængde på ca.
12 000 t jomfruolie, ekstra, stammende fra interventio
ner i olieproduktionsåret 1980/ 81 , til salg fra juli

— jomfruolie, ekstra, 7 863 drc./ lOO kg
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den græske Republik.

1981 ;

ifølge artikel 5 i ovennævnte forordning skal der på
grundlag af de modtagne bud fastsættes en minimums
salgspris ;
på grundlag af de bud, der er indkommet i forbindelse
med den 2. del-licitation, bør minimumssalgsprisen
fastsættes som anført i det følgende ;

(!) EFT nr. 172 af 30 . 9 . 1966, s. 3025/66.

I2) EFT nr. L 360 af 31 . 12. 1980, s. 16.
P) EFT nr. L 187 af 9. 7 . 1981 , s . 19 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 262/30

De Europæiske Fællesskabers Tidende

16 . 9 . 81

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. september 1981
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 6 . del-licitation under den løbende hovedlicitation omhand

let i forordning (EØF) nr. 2041 /81
(81 /744/ E0F)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Forvaltningskomiteen for Sukker har ikke afgivet udta
lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/ 81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ( !), særlig artikel 19, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2041 /81 af 16. juli 1981 om en løbende hovedlicita
tion med henblik på fastsættelse af en eksportafgift
og/eller eksportrestitution for hvidt sukker (2), foran
staltes del-licitationer med henblik på eksport af dette
sukker ;

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

For den 6 . del-licitation for hvidt sukker i henhold til

forordning (EØF) nr. 2041 /81 fastsættes det maksi
male restitutionsbeløb til 27,991 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i for

ordning (EØF) nr. 2041 /81 fastsættes der i påkom
mende tilfælde for den pågældende del-licitation et
maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen
til situationen og den forventede udvikling på marke
det for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

efter gennemgang af tilbudene bør de bestemmelser,

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 1981 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

der er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den 6. del-licita
tion :

(!) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s . 4.
2 EFT nr. L 200 af 21 . 7 . 1981 , s . 22 .

Medlem af Kommissionen

lé. 9 . 81

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 262/ 31

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2 . september 1981
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb i forbindelse med den 4 . del

licitation for råsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 2235/81
(81 /745/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), særlig artikel 19, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi
teen for Sukker —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1
For den 4. del-licitation for råsukker i henhold til for

i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2235/81 af 31 . juli 1981 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eks
portrestitution for råsukker (2), foranstaltes del-licitatio
ner med henblik på eksport af dette sukker ;

ordning (EØF) nr. 2235/81 fastsættes det maksimale

i henhold til bestemmelserne i artikel 9 , stk . 1 , i for

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

restitutionsbeløb til 20,95 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

ordning (EØF) nr. 2235/81 fastsættes der i påkom
mende tilfælde for den pågældende del-licitation et
maksimalt restitutionsbeløb især under hensyntagen
til situationen og den forventede udvikling på marke
det for sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. september 1981 .

På Kommissionens vegne

efter gennemgang af tilbudene bør de bestemmelser,

Poul DALSAGER

der er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den 4 . del-licita
tion ;

Medlem af Kommissionen

(•) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s . 4 .
2 EFT nr. L 218 af 4. 8 . 1981 , s . 19 .

