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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2663/83
af 23 . september 1983
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,

— en omregningskurs baseret pa den centralkurs 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 ;

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. 1451 /82 (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

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 22.

september 1983 ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2157/83, 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.
2157/83 Q 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 24. september
1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983 .
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 164
106 af
L 263
L 206

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 14. 6 . 1982, s . 1 .
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19 . 9 . 1973 , s. 1 .
af 30 . 7. 1983 , s . 47.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om fastsættelse af importafgifterne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position
i den fælles
toldtarif

10.01 B I

Varebeskrivelse

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug

10.01 Bil

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 A la)
1 1.02 A Ib)

85,90

105.89 (') 0

57,76 h

50,92
64,97

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

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

41,19 00
0

11,29 (<)
52,90 (4)
0 (0
133,54
94,11
176,18
143.90

(') For hård 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 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 transpor
teret 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 umiddelbart fra dette land til Fællesskabet, er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77 og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2622/71 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2664/83

af 23. september 1983

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. 1451 /82 (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.
2158 /83 Q og de senere forordninger, der ændrer

— en omregningskurs baseret pa den centralkurs 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 22.

september 1983 ;

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 24. september
1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 281
L 164
106 af
L 263

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 14. 6. 1982, s. 1 .
30. 10. 1962, s. 2553/62.
af 19. 9. 1973, s. 1 .

O EFT nr. L 206 af 30 . 7. 1983 , s. 50 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 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 .

9

10

11

12

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

0

0

0

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0,75

0,75

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

0

3,67

3,67

4,61

10.07 A

Majs, anden end hybridmajs til udsæd
Boghvede

0

0

0

0

10.07 B

Hirse

0

5,90

5,90

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
i den fælles
toldtarif

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

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3 . term.

4. term .

9

10

11

12

1

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

1,34

1,34

0

0

formalet

0

1,00

1,00

0

0

Brændt malt

0

1,16

1,16

0

0

Malt af andet end hvede, ikke brændt, ikke
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2665/83

af 22. september 1983
om ændring af forordning (EØF) nr. 1245/83 om fastsættelse af monetære udlig

ningsbeløb, for så vidt angår koefficienterne for skummetmælkspulver, der
sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 368/77, (EØF) nr. 443/77 og (EØF) nr.
1844/77

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
974/71 af 12. maj 1971 om visse konjunkturpolitiske
foranstaltninger, der skal træffes inden for landbrugs
sektoren som følge af den midlertidige udvidelse af
grænserne for kursudving i visse medlemsstaters valu

I del 5 i bilag I til forordning (EØF) nr. 1245/83 :

taer ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2025/83 (2), særlig artikel 6, og

1 . affattes andet afsnit i bemærkning (') således :

Artikel 1

»Ved samhandel inden for Fællesskabet af skum

ud fra følgende betragtninger :

metmælkspulver, der sælges i uændret stand i
medfør af forordning (EØF) nr. 368/77 (EFT nr. L
52 af 24. 2. 1977) og forordning (EØF) nr. 443/77
(EFT nr. L 58 af 3 . 3 . 1977), multipliceres det
nævnte beløb med koefficienten 0,18 .«.

De monetære udligningsbeløb, der blev indført ved
forordning (EØF) nr. 974/71 , blev fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 1245/83 af 20. maj
1983 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2417/83 (4);

de monetære udligningsbeløb for skummetmælkspul

ver, der opkøbes på de betingelser, der er fastsat i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 368/77 (*), (EØF)
nr. 443/77 (*) og (EØF) nr. 1 844/77 Q, beregnes under
hensyntagen til de mindstesalgspriser, der er fastsat for
licitationerne, eller følger af de støttebeløb, der er

2. affattes fjerde afsnit i bemærkning (6) således :
»I samhandelen mellem medlemsstaterne og med
tredjelande multipliceres de ovennævnte tillægs
beløb med en koefficient på 0,31 , når produkterne
indeholder skummetmælkspulver, der er indkøbt
på de i forordning (EØF) nr. 368/77 (EFT nr. L 52
af 24. 2. 1977), forordning (EØF) nr. 443/77 (EFT
nr. L 58 af 3 . 3 . 1977) og forordning (EØF) nr.
1844/77 (EFT nr. L 205 af 11 . 8 . 1977) fastsatte
betingelser, samt over 9,0 g jern og/eller over 1,2 g
kobber pr. 100 kg produkt.

fastsat i samme forbindelse ;

Ovennævnte bestemmelser gælder for handels
transaktioner,

i løbet af de seneste uger er priserne pa skummet
mælkspulver, der opkøbes i henhold til ovennævnte

der finder sted

indtil

den

31 .

december 1983, når produkterne indeholder fiske
mel «.

forordninger, steget ; de tilknyttede koefficienter bør
derfor revideres ;
Artikel 2

(')
(2)
(3)
(«)
O
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

106 af 12. 5. 1971 , s. 1 .
199 af 22. 7. 1983, s. 11 .
135 af 23. 5. 1983, s. 3.
239 af 29 . 8 . 1983, s. 1 .
52 af 24. 2. 1977, s. 19.
58 af 3. 3 . 1977, s. 16.

O EFT nr. L 205 af 11 . 8 . 1977, s. 11 .

Denne forordning træder i kraft på dagen for offenlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 3 . oktober 1983 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 1983.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2666/83
af 22 . september 1983
om levering af korn og ris til Den internationale Røde Kors Komité som fødeva
rehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

5 343 tons korn til Den internationale Røde Kors

FÆLLESSKABER HAR —

Komité i henhold til sit fødevarehjælpeprogramm for

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. 1451 /82 (2), særlig artikel 28,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1418 /76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1566/83 (4), særlig artikel 25,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2750/75 af 29 . oktober 1975 om fastsættelse af kriterier

1983 ;

gennemførelsen af denne aktion bør ske i overens
stemmelse med de regler, der er fastsat i Kommissio

nens forordning (EØF) nr. 1974/80 af 22. juli 1980 om
almindelige bestemmelser for gennemførelse af føde
varehjælpeaktioner i form af 1 korn og ris (9), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3323/81 (10) ; med
henblik på den forudsete fællesskabsaktion må egen
skaberne ved de produkter, der skal leveres, præciseres
såvel som leveringsbetingelserne, der er gengivet i bila
gene til denne forordning ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomi

for tilvejebringelse af korn til fødevarehjælp (*), ændret
ved forordning (EØF) nr. 3331 /82 (6), særlig artikel 6,

teen for Korn —

under henvisning til Rådets forordning nr. 129 af 23 .
oktober 1962 om regningsenhedens værdi og de

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

vekselkurser, der skal anvendes inden for den fælles

landbrugspolitiks rammer Q, senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2543/73 (8), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære
Udvalg, og

De i bilagene anførte interventionsorganer iværksætter
procedurerne for tilvejebringelse og levering efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1974/80 på de
i bilagene anførte betingelser.

ud fra følgende betragtninger :
Den 29 . juli 1983 har Kommissionen for De europæ
iske Fællesskaber givet udtryk for, at det har til hensigt
inden for rammerne af en fællesskabsaktion at yde

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 1983 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O
i6)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L 281
L 164
L 166
L 163
L 281
L 352
106 af

af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
af 14. 6. 1982, s. 1 .
af 25. 6. 1976, s. 1 .
af 22. 6. 1983, s. 5.
af 1 . 11 . 1975, s. 89 .
af 14. 12. 1982, s. 1 .
30. 10 . 1962, s. 2553/62.

O EFT nr. L 263 af 19 . 9 . 1973, s. 1 .

nr. L 192 af 26. 7. 1980, s. 11 .
T nr. L 334 af 21 . 11 . 1981 , s. 27 .
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BILAG la

1 . Program : 1983.

2. Modtager : Den internationale Røde Kors Komité (IRKK).
3 . Bestemmelsessted eller -land : Gaza og Vestjordan.
4. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.

5. Samlet mængde : 1 000 tons (1 370 tons korn).

6. Antal partier : 1 (i 2 delpartier : 500 tons : Gaza / 500 tons Vestjordan).
7. Interventionsorgan, der er ansvarlig for fremgangsmåden :
VIB, Kouvenderstraat 229, NL-6430 AZ Hoensbroek (telex 56396).
8 . Måden, hvorpå produktet tilvejebringes : intervention.
9. Varespecifikation :

—:
—
—
—

melet skal være sundt, sædvanlig og handelsmæssig, med sund lugt og fri for skadedyr,
fugtighed : højst 14 % ,
proteinindhold : mindst 10,5 % (N x 6,25 i forhold til tørstoffet),
askeindhold : højst 0,62 % i forhold til tørstoffet.

10. Emballering :

— i nye sække ('), (i 20 fods containere),
— jutesække, foret med bomuldssække, med en minimumsvægt på 600 g, eller
— kombinerede jute/polypropylensække med en minimumsvægt på 335 g,
— sækkenes nettovægt : 50 kg,
— påskrift på sække :
sækkene skal på emballagen påtrykkes et rødt kors på 15 x 15 cm samt angivelse (med
bogstaver af mindst 5 cm højde) :
500 tons : Gaza :

» ISR-22 / G / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
/ ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR
FREE DISTRIBUTION «.

500 tons : Vestjordan :
» ISR-22 / WB / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMU
NITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS /
FOR FREE DISTRIBUTION «.

1 1 . Afskibningshavn : en af Fællesskabets havne.

12. Leveringstrin : cif.
13 . Lossehavn : Ashdod .

14. Fremgangsmåde til bestemmelse af leveringsomkostninger : licitation.
15. Datoen for udløbet af fristen for indgivelse af bud : den 11 . oktober 1983, kl. 12.00.
16. Indskibningsperiode : 1 . — 30. november 1983.
17. Sikkerhed : 12 ECU/ton .

(') Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme eks

tra sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter
påskriften .
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Nr. L 263/9

BILAG Ib — ANHANG Ib — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 — ANNEX Ib — ANNEXE Ib — ALLEGATO Ib — BIJLAGE Ib
Partiets nummer

Mængde (t)

Nummer der Partie

Menge (t)

Αριθμός παρτίδων

Τόνοι

Number of lot

Numero della partita
Nummer van de partij

Tonnage
Tonnage
Tonnellaggio
Hoeveelheid (t)

1

1 370

Numéro du lot

I

Lagerindehaverens navn og adresse
Name und Adresse des Lagerhalters
Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού

Lagerplads
Ort der Lagerhaltung
Τόπος αποθηκεύσεως

Address of store

Town at which stored

Nom et adresse du stockeur
Nome e indirizzo del detentore

Lieu de stockage
Luogo di accantonamento

Naam en adres van de depothouder

Adres van de opslagplaats

Pand Latenstein BV
Rotterdam

I
Rotterdam
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BILAG II

1 . Program : 1983 .

2. Modtager : Den internationale Røde Kors Komité (IRKK).
3. Bestemmelsessted eller -land : Gaza og Vestjordan.
4. Produkt, der skal tilvejebringes : langkornet sleben ris.
5. Samlet mængde : 220 tons (638 tons korn).

6. Antal partier : 1 (i 2 delpartier : 1 1 0 tons Gaza og 1 1 0 tons Vestjordan).
7. Interventionsorgan, der er ansvarlig for fremgangsmåden :
ENTERISI, Ente Nazionale Risi, Piazzo Pio XI, 1 , I-Milano (telex : 334 032).
8 . Måden, hvorpå produktet tilvejebringes : Fællesskabets marked.
9 . Varespecifikation :

— risen skal være sund, sædvanlig og handelsmæssig, med sund lugt og fri for skadedyr,
—
—
—
—
—
—
—
—

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 % .

10 . Emballering :

— i sække (') (i 20 fods containere),
— sækkenes kvalitet : nye jutesække, 600 g,
— sækkenes nettovægt : 50 kg,

— påskrift på sække : et rødt kors 15 x 15 cm, fulgt at følgende tekst (afmærkning med
bogstaver af mindst 5 cm højde :
1 1 0 tons : Gaza

» ISR — 19 / G / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION«

1 1 0 tons : Vestjordan
» ISR — 19 / WB / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMU
NITY / ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS /
FOR FREE DISTRIBUTION«

11 . Afskibningshavn : en af Fællesskabets havne.
12. Leveringstrin : cif.
13 . Lossehavn : Ashdod .

14. Fremgangsmåde til bestemmelse af leveringsomkostninger : licitation.
15. Datoen for udløbet af fristen for indgivelse af bud : den 10. oktober 1983, kl. 12.00.

16. Indskibningsperiode : 1 . — 30. november 1983.
17. Sikkerhed : 12 ECU/t.

(>) Med henblik på evntuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme eks

tra sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter
påskriften.
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BILAG III

1 . Program : 1983.

2. Modtager : Den internationale Røde Kors Komité (IRKK).
3 . Bestemmelsessted eller -land : Filipinerne.
4. Produkt, der skal tilvejebringes : langkornet sleben ris.
5. Samlet mængde : 650 tons (= 1 885 tons korn).
6. Antal partier : 1 .

7. Interventionsorgan, der er ansvarlig for fremgangsmåden :
Ente Nazionale Risi, Piazzo Pio XI, 1 , I-Milano (telex : 334 032).
8 . Maden, hvorpå produktet tilvejebringes : Fællesskabets marked.
9 . Varespecifikation :

— risen skal være sund, sædvanlig og handelsmæssig, med sund lugt og fri for skadedyr,
—
—
—
—
—
—
—
—

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 % .

10 . Emballering :
— i sække (')

— jutesække, foret med bomuldssække, med en minimumsvægt på 600 g, eller
— kombinerede jute/polypropylensække med en minimumsvægt på 335 g
— sækkenes nettovægt : 50 kg,
— påskrift på sække : et rødt kors 15 x 15 cm, fulgt at følgende tekst (afmærkning med
bogstaver af mindst 5 cm højde) :
» PHL-20 / MILLED RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY /

ACTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE
DISTRIBUTION «.

1 1 . Afskibningshavn : en af Fællesskabets havne.
12. Leveringstrin : cif.
13 . Lossehavn : Manila.

14. Fremgangsmåden til bestemmelse af leveringsomkostninger : licitation.
15. Datoen for udløbet af fristen for indgivelse af bud : den 10 . oktober 1983, kl. 12.00.

16. Indskibningsperiode : 1 . til 30. november 1983.
17 . Sikkerhed : 12 ECU/t.

18 . På forlangende af IRKK leverer tilslagsmodtageren ved varens levering til den begunstigede
følgende dokumenter :
— oprindelsescertifikat,
— phytosanitært certifikat,
— fumigeringscertificat,
— proformafaktura.

(') Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme eks

tra sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter
påskriften .
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BILAG IV

1 . Program : 1983.

2. Modtager : Den internationale Røde Kors Komité (IRKK).
3 . Bestemmelsessted eller land : El Salvador.

4. Produkt, der skal tilvejebringes : langkornet sleben ris.
5. Samlet mængde : 500 tons ( = 1 450 tons korn)
6. Antal partier : 1 .

7. Interventionsorgan, der er ansvarlig for fremgangsmåden :
Ente Nazionale Risi — Piazzo Pio XI, 1 — I-Milano (telex : 33 40 32).

8 . Måden, hvorpå produktet tilvejebringes : Fællesskabets marked.
9. Varespecifikation :

— risen skal være sund, sædvanlig og handelsmæssig, med sund lugt og fri for skadedyr.
—
—
—
—
—
—
—
—

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 % .

10 . Emballering :
— . i sække (')
— sækkens kvalitet : vævede, syntetiske,

— sækkenes nettovægt : 50 kg,

— påskrift på sække : et rødt kors 15 x 15 cm, fulgt af følgende tekst (afmærkning med
bogstaver af mindst 5 cm højde) :
» ELS-29 / ARROZ / DONACION DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA /

ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA
DISTRIBUCIÓN GRATUITA / ACAJUTLA«.
11 . Afskibningshavn : en af Fællesskabets havne.

12. Leveringstrin : cif.
13. Lossehavn : Acajutla.

14. Fremgangsmåde til bestemmelse af leveringsomkostninger : licitation.
15. Datoen for udløbet af fristen for indgivelse af bud : den 10. oktober 1983, kl. 12.00.
16. Indskibningsperiode : 1 . til 30. november 1983.
17. Sikkerhed : 12 ECU/t.

18 . På forlangende af IRKK leverer tilslagsmodtageren ved varens levering til den begunstigede
følgende dokumenter :

—
—
—
—

oprindelsescertifikat,
phytosanitært certifikat,
fumigeringscertificat, (desinfektion af ris ved hjælp af metylbromid).
proformafaktura, med påtegningen :
»Los productos mencionados llegan a El Salvador corno donativo al pueblo de este pais. Según
el acuerdo de sede firmado el 12 de septiembre de 1980 (Art. n° 11 ) el Gobierno autoriza su
introducción libre de todo tipo de impuestos«.

(') Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme eks

tra sække af samme kvalitet som ae sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter
påskriften.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2667/83
af 23. september 1983

om indstilling af sildefiskeri fra fartøjer, som fører Det forenede Kongeriges flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2057/82 af 29 . juni 1983 om fastsættelse af visse foran
staltninger til kontrol med fiskeri fra fartøjer hjemme
hørende i medlemsstaterne ('), ændret ved forordning
(EØF) nr. 1729/83 (2), særlig artikel 10, stk. 3, og

fangsterne af sild taget af fartøjer, som fører det fore
nede Kongeriges flag, i farvandene i ICES-afsnit VII a)
(Mourne-bestand) har nået den foreløbigt tildelte kvote
for 1983 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 198/83 af 25. januar 1983
om fiskeri i de farvande, der hører under medlemssta

ternes højhedsområde eller jurisdiktion, truffet som
midlertidig ordning indtil TAC og kvoterne for 1983
er fastsat (3), bestemmer, at indtil Rådet har taget stil
ling til Kommissionens forslag om TAC og kvoter for
1983, udøver de fartøjer, der fører medlemsstaternes
flag, deres fiskeri på grundlag af de sædvanlige sæson
bestemte perioder i overensstemmelse med Rådets
forordning (EØF) nr. 172/83 (4) ;

Sildefangsterne i ICES-afsnit VII a) (Mourne-bestand

fra fartøjer, der fører Det forenede Kongeriges flag
eller er registreret i Det forenede Kongerige, må
antages at have opbrugt de kvoter, der foreløbigt er
tildelt Det forenede Kongerige .

Fiskeri efter sild i ICES-afsnit VII a) (Mourne-bestand),
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
sild, fanget i dette afsnit, fra fartøjer, der fører Det
forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det fore
nede Kongerige, er forbudt.

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er
det nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning
fastsætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget
af fiskerifartøjer, som fører en en medlemsstats flag,
må antages at have opbrugt den tildelte kvote ;

Artikel 2

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 23 . september 1983 .

Pd Kommissionens vegne
Giorgios CONTOGEORGIS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 220 af 29. 7. 1982, p. 1 .
O EFT nr. L 169 af 28 . 6 . 1983 , s. 14.
(3) EFT nr. L 25 af 27. 1 . 1983, s. 32.

b) EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983, s. 30.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2668/83
af 23 . september 1983

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 ('), senest ændret ved akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse (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. 1714/83 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2414/83 (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
angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1714/83 på de oplysninger og noterin

Denne forordning træder i kraft den 3 . oktober 1983.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
291
166
236

af
af
af
af

28 .
19.
25.
26.

6. 1968, s. 24.
11 . 1979, s. 17.
6. 1983, s. 24.
8 . 1983, s. 38 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om fastsættelse af importafgifter for
levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød (•), for den periode,
som begynder den 3. oktober 1983
(ECU/100 kg)
Position i den fælles toldtarif

Jugoslavien (2)

Østrig/Sverige/Schweiz

Andre tredjelande

— Levende vægt —

01.02 A II (a)

50,185

18,613

114,422

— Nettovægt —

02.01 All a) 1
02.01 A II a) 2
02.01 All a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
1 6.02 B III b) 1 aa)

95,352
76,281
114,422
—^
—

—

—

—

35,364
28,291
42,438
53,046
60,678
53,046
60,678
60,678

217,401
173,921
260,882
326,103
373,015
326,103
373,015
373,015

(') I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 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.
(2) Denne afgift gælder kun for produkter, der er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr.
1725/80 (EFT nr. L 170 af 3. 7. 1980, s. 4.)

(a) Den forordning, der er gældende for ungtyre bestemt til opfedning af en levende vægt, der er
mindre end eller lig med 300 kg, importeret under de betingelser, der er fastsat i artikel 13 i
Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 og i medfør af de bestemmelser, der er truffet
til dens gennemførelse, er helt eller delvis sat ud af kraft i overensstemmelse med disse bestem
melser.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2669/83
af 23 . september 1983
om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ninger og noteringer, som Kommissionen har kend

FÆLLESSKABER HAR —

skab til, fører til at ændre 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 ('), senest ændret ved akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse (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. 1715/83 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 241 5/83 (4) ;
anvendelsen af de regler og bestemmelser, der er
nævnt i forordning (EØF) nr. 1715/83, på de oplys

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 3. oktober 1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
f) EFT nr. L 291 af 19. 11 . 1979, s. 17.
(3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1983, s. 28 .

b) EFT nr. L 236 af 26. 8. 1983, s. 40.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om fastsættelse af importafgifterne
for frosset oksekød (') for den periode, som begynder den 3. oktober 1983
(ECU / 100 kg)
Position i den fælles toldtarif

Beløb

— Nettovægt —

02.01 All b) 1
02.01 All b) 2

199,878

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

249,848

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

1 59,903 (a)
299,818

249,848 (a)
249,848 (a)
343,791 (a)

(') I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importafgifter ved indførsel af varer
med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territo
rier i de franske oversøiske departementer.
(a) Importafgiften, der er anvendelig på 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 overensstemmelse med
disse bestemmelser.

(b) Henførsel under denne underposition er betinget af, at der fremlægges et certifikat, der opfylder
de betingelser, der er fastsat af de kompetente myndigheder i EF.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2670/83
af 23. september 1983

om fastsættelse af importafgifter for levende får og geder samt for fåre- og
gedekød bortset fra frosset kød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1837/80 af 27. juni 1980 om den fælles markedsord
ning for fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 195/82 (2), særlig artikel 11 , stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for levende får og geder samt for fåre
og gedekød bortset fra frosset kød er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1252/83 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2393/83 (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 får og geder samt fåre- og
gedekød bortset fra frosset kød fastsættes som angivet i
bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1252/83 på de oplysninger og noterin

Denne forordning træder i kraft den 3 . oktober 1983.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983 .
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 183 af 16. 7. 1980, s. 1 .
(2) EFT nr. L 140 af 20. 5. 1982, s. 22.
O EFT nr. L 133 af 21 . 5. 1983, s. 23.
4 EFT nr. L 234 af 25. 8 . 1983, s. 12.
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Nr. L 263/ 19

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om fastsættelse af importafgifter for
levende får og geder samt for fåre- og gedekød bortset fra frosset kød
(ECU/100 kg)
Position
i den fælles
toldtarif

01.04 B

02.01 A IV a) 1
2
3
4

5 aa)
bb)
02.06 C II a) 1
2

Uge 27

Uge 28

Uge 29

Uge 30

Uge 31

3 . til
9 . oktober 1983

10 . til
16. oktober 1983

17. til
23 . oktober 1983

24. til
30 . oktober 1983

31 . oktober til
6. november 1983

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 0
156,893 0
185,41 9 (2)
185,419 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 (2)
156,893 (2)
185,41 9 (2)
185,419 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)

1 56,893 (2)
185,41 9 (2)
1 85,419 (2)
259,587 (2)

67,036 (')
142,630 (2)
99,841 0
1 56,893 (2)
185,41 9 (2)
185,41 9 (2)
259,587 (2)

68,235 (')
145,180 (2)
101,626 (2)
1 59,698 (2)
1 88,734 (2)
264,228 (2)

185,419
259,587

185,419
259,587

185,419
259,587

185,419
259,587

188,734
264,228

99,841 j2)

188,734 ^

(') Den gældende importafgift begrænses på de betingelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3019/81 og (EØF) nr.
3459/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 19/82.
(2) Den gældende importafgift begrænses til det beløb, der er resultatet af bindingen i GATT af betingelserne i Rådets forordning
(EØF) nr. 3019/81 , (EØF) nr. 1985/82 og (EØF) nr. 3459/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 19/82.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2671/83
af 23. september 1983

om fastsættelse af importafgifter for frosset fåre- og gedekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ninger og noteringer, som Kommissionen har kend

FÆLLESSKABER HAR —

skab til, fører til at ændre 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.
1837/80 af 27. juni 1980 om den fælles markedsord
ning for fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 195/82 (2), særlig artikel 1 1 , stk. 1 , og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
De afgifter, der skal anvendes ved indførsel af frosset
fåre- og gedekød, er fastsat i forordning (EØF) nr.
1 253/83 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2334/83 (4) ;
anvendelsen af de regler og bestemmelser, der er
nævnt i forordning (EØF) nr. 1253/83, på de oplys

Importafgifterne for frosset fåre- og gedekød fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. oktober 1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 1983.
På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

183 af 16. 7. 1980, s. 1 .
140 af 20 . 5. 1982, s. 22.
133 af 21 . 5. 1983, s. 26.
234 af 25. 8 . 1983, s. 14.
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Nr. L 263/21

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om fastsættelse af importafgifter for
frosset fåre- og gedekød
(ECU/100 kg)
Position
i den fælles
toldtarif

02.01 A IV b) 1
2

3
4

5 aa)
bb)

Uge 27

Uge 28

Uge 29

Uge 30

3 . til

10 . til

Uge 31

17. til

24. til

9. oktober 1983 (')

16. oktober 1983 (')

23. oktober 1983 (>)

30. oktober 1983 (')

31 . oktober til
6.november

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

106,973
74,881
117,670
139,065
139,065
194,691

108,885
76,220
119,774
141,551
141,551
198,171

(') Den gældende importafgift begrænses til det beløb, der er resultatet af bindingen i GATT, og af betingelserne i Rådets forord
ning (EØF) nr. 3019/81 , (EØF) nr. 1985/82 og (EØF) nr. 3459/82 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 19/82.

Nr. L 263/22
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2672/83
af 23. september 1983

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,

for tiden gældende basisbeløb for importafgiften for
sirupper og visse andre sukkerprodukter i overensstem
melse med denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/8 1 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 606/82 (2), særlig artikel 16, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerpro
dukter er fastsat ved forordning (EØF) nr. 2458/83 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2641 /83 (4) ;

Artikel 1

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk.
1 , litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte
produkter, som er fastsat i bilaget til den ændrede
forordning (EØF) nr. 2458/83, ændres i overensstem
melse med de beløb, der nævnes i bilaget til denne
forordning.
Artikel 2

anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2458/83 på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 24. september

Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre det

1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983 .

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
74 af 18 . 3 . 1982, s. 1 .
243 af 1 . 9 . 1983, s. 19.
261 af 22. 9 . 1983, s. 20.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

24. 9 . 83

Nr. L 263/23

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 om ændring af basisbeløbet for
importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter
(ECU)

Basisbeløb pr.

1 % saccharoseindhold

Position
i den fælles
toldtarif

17.02

Varebeskrivelse

Afgiftsbeløb
for 100 kg
tørstof

Andet sukker i fast form ; sirup og andre sukkeropløsninger uden
tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer ; kunsthonning, også
blandet med naturlig honning ; karamel :
C. Ahornsukker og ahornsirup

D. Andet sukker og anden sirup og andre sukkeropløsninger
(undtagen lactose, glucose og maltodekstrin) :
I. Isoglucose
ex II . Ikke andetsteds tariferet

E. Kunsthonning, også blandet med naturlig honning
F. I. Karamel med et saccharoseindhold i tør tilstand på 50
vægtprocent og derover
21.07

og pr. 100 kg netto
af det pågældende
produkt

0,3531

—

I
—

43,04

0,3531

—

0,3531

—

l
0,3531

—

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet :

F. Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller
farvestoffer

III. Isoglucosesirup, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
IV. Andre varer

—

0,3531

43,04
—

Nr. L 263/24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2673/83
af 23. september 1983

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 606/82 (2), 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. 1 789/83 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2656/83 (4) ;

get.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1789/83 på de oplysninger, som

Denne forordning træder i kraft den 24. september

Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de

1983 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . september 1983.

På Kommissionens vegne
Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 74 af 18. 3. 1982, s. 1 .
(3) EFT nr. L 176 af 1 . 7. 1983, s. 48 .
(4) EFT nr. L 262 af 23 . 9 . 1983, s . 19 .
BILAG

til Kommissionens forordning af 23. september 1983 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

35,31

B. Råsukker

30,81 (')

(') 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 263/25

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RA DETS DIREKTIV

af 19. september 1983
om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for
asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/ 1107/EØF)

(83/477/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla

under arbejdet (*) fastlægges visse bestemmelser for at
tilvejebringe denne beskyttelse ; i henhold til samme
direktiv skal der i særdirektiver fastlægges grænsevær
dier og specielle forskrifter vedrørende de agenser, som
er anført i bilag I, herunder asbest ;
asbest er en sundhedsfarlig agens, som forekommer på
mange arbejdspladser, og som derfor kan udgøre en
sundhedsfare for mange arbejdstagere ; crocidolit anses
for en sæsrlig farlig form for asbest ;

mentet (2),

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

ud fra følgende betragtninger :
Ifølge Rådets resolution af 29. juni 1978 om De euro
pæiske Fællesskabers handlingsprogram vedrørende

sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (4) skal der
fastsættes konkrete og harmoniserede foranstaltninger
til beskyttelse af arbejdstagerne mod asbest ;

der kan ikke på grundlag af de foreliggende videnska
belige oplysninger fastsættes et niveau, under hvilket
der ikke længere er sundhedsfare, men mindsket
udsættelse for asbest vil nedsætte faren for udvikling af
asbestforårsagede sygdomme ; dette direktiv indeholder
minimumsforskrifter, som skal tages op til nyvurdering
på grundlag af indvundne erfaringer og den tekniske
udvikling på dette område ;
selv om optisk mikroskopi ikke muliggør en optælling
af de mindste sundhedsfarlige fibre, er det dog den
mest anvendte metode til regelmæssig måling af
asbest ;

i Rådets direktiv 80/ 1107/EØF af 27. november 1980

om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at
være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser

(') EFT nr. C 262 af 9. 10. 1980, s. 7 og EFT nr. C 301 af 18 .
11 . 1982, s. 6 .

(2) EFT nr. C 310 af 30. 11 . 1981 , s. 43.
(3) EFT nr. C 125 af 17. 5. 1982, s. 155.
(4) EFT nr. C 165 af 11 . 7. 1978, s. 1 .

det er derfor af betydning, at der træffes forebyggende
foranstaltninger til beskyttelse af de arbejdstageres
helbred, der udsættes for asbest, samt at det pålægges
medlemsstaterne at føre tilsyn med disse arbejdstageres
helbred —

O EFT nr. L 327 af 3 . 12. 1980, s. 8 .
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :
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— mindre end 0,25 fiber pr. cm3 og/eller,
— mindre end en kumuleret dosis på 15,00 fiber —
dage pr. cm3 over tre måneder,

Artikel 1

finder artikel 4, 7, 13, artikel 14, stk. 2, og artikel 15 og
1.

Dette direktiv, som er det andet særdirektiv i

henhold til artikel 8 i direktiv 80/ 1107/EØF, har til

formål at beskytte arbejdstagerne mod farer for deres
sundhed, herunder at forebygge farer, som opstår eller
kan opstå ved under arbejdet at være udsat for asbest. I
direktivet er der fastsat grænseværdier og andre særlige
forskrifter.

2.

16 ikke anvendelse .

4.

Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i

den pågældende virksomhed eller i det pågældende
anlæg skal høres om den i stk. 2 omhandlede vurde

ring, som revideres, når der er grund til at antage, at
den ikke er korrekt, eller at der sker en materiel

ændring af arbejdsforholdene.

Dette direktiv gælder ikke for

Artikel 4

— skibsfart,
— luftfart.

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes følgende

3.

Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlems

1 . de arbejdsområder, som er omhandlet i artikel 3,

staterne kan anvende eller indføre love eller admini

stk. 1 , skal omfattes af en anmeldelsesordning, der
forvaltes af medlemsstatens ansvarlige myndighed ;

forholdsregler :

strative bestemmelser, der giver arbejdstagerne en
bedre beskyttelse, navnlig ved i stedet for asbest at
bruge mindre farlige erstatningsstoffer og -materialer.
Artikel 2

I dette direktiv forstås ved »asbest« følgende silikater
med fiberstruktur :

— actinolit, CAS nr. 77536-66-4 (*) ('),
— asbestgrunerit (amosit) CAS nr. 12172-73-5 Q ('),
— anthophyllit, CAS nr. 77536-67-5 Q (>),

— chrysotil, CAS nr. 12001-29-5 (■),
— crocidolit, CAS nr. 12001-28-4 ('),
— tremolit, CAS nr. 77536-68-6 Q (').
Artikel 3

1.

Dette direktiv finder anvendelse pa arbejdsom

råder, hvor arbejdstagerne under arbejdet er udsat for
eller kan formodes at blive udsat for støv fra asbest

2. arbejdsgiveren skal indgive anmeldelse til medlems
statens ansvarlige myndighed i overensstemmelse
med de ved lov eller administrativt fastsatte, natio
nale bestemmelser ; denne anmeldelse skal mindst
omfatte en kortfattet beskrivelse af :

— de anvendte asbesttyper og -mængder,
— arbejdsområderne og de anvendte metoder,
— de fremstillede produkter ;
3 . arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virk
somheden eller anlægget har adgang til anmeldel
sesdokumenterne vedrørende deres egen virk
somhed eller deres eget anlæg i overensstemmelse
med national lovgivning ;

4. hver gang der sker væsentlige ændringer i anven
delsen af asbest eller asbestholdige materialer, skal
der på ny indgives anmeldelse.
Artikel 5

Sprøjtning med asbest skal forbydes.

eller asbestholdige materialer.
Artikel 6

2. For ethvert arbejdsområde, hvor der er fare for at
blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige mate
rialer, skal denne fare vurderes på en sådan måde, at
det fastslås, hvordan og i hvilket omfang arbejdsta

gerne udsættes for støv fra asbest eller asbestholdige
materialer.

3 . Såfremt den i stk. 2 omhandlede vurdering viser,
at koncentrationen af asbestfibre i luften på arbejds
pladsen uden brug af individuelle værnemidler, alt
efter det af den enkelte medlemsstat valgte niveau, og
målt over eller beregnet for en referenceperiode på
otte timer, udgør
(>) Chemical Abstract Service (CAS) — registreringsnummer.

Med henblik på arbejdsområder, som omhandles i
artikel 3, stk. 1 , skal arbejdstagernes udsættelse for
asbest på arbejdspladsen nedsættes til så lavt niveau,
som det med rimelighed er muligt, og som under alle
omstændigheder ligger under de grænseværdier, som
er fastsat i artikel 8 , idet der især træffes følgende
foranstaltninger, hvis dette viser sig hensigtsmæssigt :
1 . den mængde asbest, der anvendes i de enkelte
tilfælde, skal nedsættes til så ringe en mængde, som
det med rimelighed er muligt ;

2. antallet af arbejdstagere, der udsættes eller kan blive
udsat for støv fra asbest eller asbestholdige mate
rialer, skal begrænses mest muligt ;
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3. arbejdsprocesserne skal i princippet være udformet
således, at der ikke forekommer udslip af asbeststøv
i luften ;

Nr. L 263/27

2. prøveudtagningerne foretages efter samråd med
arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i virk
somheden eller anlægget.

hvis dette ikke med rimelighed er muligt, bør der
påses, at asbeststøv fjerne så nær ved emissions
stedet som muligt ;

3. prøver af luftens asbestindhold skal udtages af et

4. alle bygninger og/eller anlæg og udstyr, hvori eller
hvormed forarbejdning eller bearbejdning af asbest
finder sted, skal kunne rengøres og vedligeholdes
effektivt og jævnligt ;

prøver, og som er kvalificeret til at anvende den
nødvendige identifikationsteknik ;

personale med de fornødne kvalifikationer ; den

efterfølgende analyse af prøverne skal foretages i
laboratorier, som er udstyret til at analysere asbest

4. luftens indhold af asbest måles i almindelighed
mindst hver tredje måned og under alle omstæn

5. asbest som råmateriale skal oplagres og transpor
teres i egnet lukket emballage ;

digheder hver gang, der foretages tekniske
ændringer ; hyppigheden af målingerne kan
nedsættes under de i stk. 5 anførte omstændig

6. affald fra arbejdet skal hurtigst muligt samles og
transporteres uden for arbejdspladsen i egnet lukket
emballage, der mærkes med oplysning om, at den
indeholder asbest ; disse foranstaltninger finder ikke
anvendelse på udvindingsvirksomhed.

heder ;

Det i første afsnit omhandlede affald behandles
dernæst i overensstemmelse med Rådets direktiv

78/319/EØF af 20 . marts 1978 om giftigt og farligt
affald (').
Artikel 7

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes følgende
foranstaltninger :
1 . for at sikre overholdelsen af de grænseværdier, der
er fastsat i artikel 8, foretages måling af luftens
indhold af asbest på arbejdsstedet i overensstem
melse med referencemetoden i bilag I eller enhver
anden metode, som giver tilsvarende resultater ;

5. hyppigheden af målingerne kan nedsættes til én
måling årligt,

— hvis der ikke er indtrådt nogen væsentlig
ændring i forholdene på arbejdspladsen, og
— resultaterne af de seneste to forudgående
målinger ikke overstiger halvdelen af de i artikel
8 fastsatte grænseværdier ;
hvis en gruppe arbejdstagere udfører samme eller
næsten samme opgaver på samme sted og derfor er
udsat for samme sundhedsfare, kan der udtages
prøver på gruppebasis ;
6. prøveudtagningerne skal være af en sådan varighed,
at der kan konstateres en påvirkning, som efter at
være blevet tidsmæssigt vægtet enten ved måling
eller beregning er repræsentativ for en referencepe
riode på otte timer (ét skift) ; varigheden af de
enkelte prøveudtagninger skal også fastlægges
under hensyn til punkt 6 i bilag I.

denne måling skal planlægges og foretages med
regelmæssige mellemrum, og således at prøveudtag

ningen er repræsentativ for, i hvilket omfang
arbejdstagerens person er udsat for støv fra asbest
eller asbestholdige materialer ;

ved den i første afsnit omhandlede måling tages
kun fibre, der er længere end 5 micrometer og har
en tykkelse på under 3 micrometer, og hvor
forholdet længde/tykkelse er større end 3:1 , i
betragtning ;

Rådet tager — på forslag af Kommissionen og

navnlig under hensyn til den videnskabelige
udvikling og den teknologi, der er udviklet i forbin
delse med gennemførelsen af dette direktiv —
første afsnit, første punktum, op til fornyet behand
ling inden fem år efter dette direktivs vedtagelse
med henblik på at fastlægge en enkelt fremgangs
måde til måling af luftens indhold af asbest på
fællesskabsplan ;
(>) EFT nr. L 84 af 31 . 3. 1978, s. 43.

Artikel 8

Der anvendes følgende grænseværdier :
a) koncentrationen af asbestfibre, bortset fra crocidolit
fibre, i luften på arbejdspladsen :
1 ,00 fiber pr. cm3 over eller beregnet for en referen
ceperiode på otte timer ;

b) koncentrationen af crocidolitfibre i luften på
arbejdspladsen :
0,50 fibre pr. cm3 målt over eller beregnet for en
referenceperiode på otte timer ;
c) koncentrationen af asbestfibre i luften på arbejds
pladsen for en blanding af crocidolitfibre og andre
asbestfibre .

Grænseværdien ligger på et niveau beregnet på

grundlag af de i litra a) og b) fastsatte grænseværdier
under hensyn til forholdet mellem crocidolit og
andre former for asbest i blandingen .
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materialer fra bygninger, strukturer, apparater og
installationer samt skibe, udarbejdes en arbejdsplan.
2.

Det skal fremgå af den i stk. 1 omhandlede

med gennemførelsen af dette direktiv — artikel 3, stk.

arbejdsplan, hvilke foranstaltninger som er nødvendige
for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejds

3, og artikel 8, op til fornyet behandling inden den 1 .

pladsen .

januar 1990 .

Arbejdsplanen skal navnlig indeholde bestemmelser
om ,

Artikel 10

1 . Såfremt de i artikel 8 fastsatte grænseværdier
overskrides, skal årsagerne til overskridelsen påvises, og
der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til
afhjælpning af situationen.

— at asbest og/eller asbestholdige materialer i rimeligt
omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken
bringes i anvendelse,
— at individuelle værnemidler, som omhandlet i

artikel 1 1 , stk. 1 , litra a), om nødvendigt skal stilles
til rådighed.

Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis
der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de
pågældende arbejdstagere.
2.

For at kontrollere effektiviteten af de i stk. 1 ,

første afsnit, omhandlede foranstaltninger, foretages
der straks en ny bestemmelse af asbestindholdet i
luften .

3. Såfremt udsættelsen ikke kan nedbringes rimeligt
ved andre midler, og det viser sig nødvendigt at bære
individuelt åndedrætsværn, må dette ikke skulle bæres

konstant, og den enkelte arbejdstagers anvendelse af
sådant værn skal begrænses til det strengt nødvendige.
Artikel 11

Artikel 13

1 . I forbindelse med enhver form for arbejde, som
omhandlet i artikel 3, stk. 1 , og med forbehold af
artikel 3, stk. 3, træffes der passende foranstaltninger
med henblik på at sikre, at
a) de områder, hvor det pågældende arbejde udføres,

i) er tydeligt afgrænset og angivet ved skiltning,
ii) ikke er tilgængelige for andre arbejdstagere end
dem, der på grund af deres arbejde eller pligter,
skal indfinde sig der,
iii) er områder, hvor rygning bør undgås ;

b) der indrettes områder, hvor arbejdstagerne kan spise
1 . For så vidt angår arbejdsområder, hvor det kan
forudses, at de i artikel 8 fastsatte grænseværdier vil
blive overskredet, og hvor det ikke med rimelighed er
muligt at træffe forebyggende tekniske foranstaltninger
til begrænsning af indholdet af asbest i luften, skal
arbejdsgiveren angive, hvilke foranstaltninger der skal
sikre, at arbejdstagerne beskyttes under udførelsen af
dette arbejde, idet navnlig :

a) arbejdstagerne får udleveret egnede åndedrætsværn
og andre individuelle værnemidler, som de skal
bære ;

b) der opsættes advarselsskilte for at tilkendegive, at de
grænseværdier, der er omhandlet i artikel 8 kan
forventes overskredet .

2. Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter i
virksomheden eller anlægget høres om disse foranstalt
ninger, inden sådant arbejde påbegyndes.

og drikke uden risiko for at optage asbeststøv ;
c) i) egnet arbejds- eller beskyttelsestøj stilles til
arbejdstagernes rådighed,
ii) dette arbejds- eller beskyttelsestøj ikke kommer
uden for virksomheden ; det kan dog vaskes i
vaskerier, som er udstyret specielt til formålet,
og som er beliggende uden for virksomheden,
hvis denne ikke selv foretager vask af tøjet ; i så
fald skal transporten foregå i lukkede beholdere,
iii) arbejds- eller beskyttelsestøjet anbringes adskilt
fra 'gangtøjet ;
iv) egnede og tilstrækkelige sanitære installationer,
herunder brusere, stilles til arbejdstagernes
rådighed, hvis der udføres støvende arbejde ;
v) beskyttelsesudstyret anbringes på at nærmere
angivet sted og kontrolleres og rengøres efter
hver brug ; der træffes passende foranstaltninger
med henblik på at reparere eller udskifte defkt
udstyr, før det atter bruges.

Artikel 12

1.

Inden påbegyndelse af nedrivningsarbejde eller af

arbejde med at fjerne asbest og/eller asbestholdige

2. Det må ikke pålægges arbejdstagerne at afholde
omkostningerne ved foranstaltninger truffet i medfør
af stk . 1 .
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Artikel 14

1 . I forbindelse med enhver form for arbejde, som
omhandlet i artikel 3, stk. 1 , træffes der passende
foranstaltninger med henblik på fyldestgørende under
retning af arbejdstagerne og disses repræsentanter i
virksomheden eller anlægget om

— den potentielle sundhedsfare som følge af udsæt
telse for støv fra asbest og asbestholdige materialer ;
— de foreskrevne grænseværdier og nødvendigheden
af kontrol af luften ;

— forskrifter om sundhedsmæssige foranstaltninger,
herunder nødvendigheden af at undlade at ryge ;
— de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes for
så vidt angår anvendelse af beskyttelsesudstyr og
-tøj ;

— de

særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for

at

mindske udsættelse for asbest mest muligt.

2. Ud over de foranstaltninger, som er omhandlet i
stk. 1 , og med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes der

passende foranstaltninger med henblik på
a) at give arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter
i virksomheden eller anlægget adgang til resulta
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2. pa grundlag af den kliniske undersøgelse, som er
omhandlet i stk. 1 , bør den læge eller den
myndighed, der er ansvarlig for lægetilsynet med
arbejdstagerne, i overensstemmelse med national
lovgivning rådgive om eller træffe afgørelse om,
hvilke individuelle beskyttelses- eller forebyggelses
foranstaltninger der eventuelt skal træffes ; disse
foranstaltninger kan i givet fald bestå i, at vedkom
mende arbejdstager ikke længere udsættes for
asbest ;

3. arbejdstagerne bør have oplysninger og vejledning
om enhver helbredsundersøgelse, som de kan
underkaste sig, efter at de ikke længere udsættes for
asbest ;

4. den pågældende arbejdstager eller arbejdsgiveren
kan anmode om, at den undersøgelse, som er
omhandlet i punkt 2, tages op til revision i overens
stemmelse med national lovgivning.
Artikel 16

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes følgende
foranstaltninger :

terne af målingerne af luftens asbestindhold, og på
at forklare dem betydningen af disse resultater ;

b) snarest muligt at underrette de pågældende arbejds
tagere og disses repræsentanter i virksomheden
eller anlægget, såfremt de grænseværdier for luftens
asbestindhold, som er fastsat i artikel 8 , overskrides,

samt om årsagerne hertil, og høre arbejdstagerne

og/eller disses repræsentanter i virksomheden eller
anlægget om de foranstaltninger, der skal træffes,
eller i hastende tilfælde underrette dem om, hvilke

foranstaltninger der er truffet.

1 . arbejdsgiveren skal registrere de arbejdstagere, hvem
det er pålagt at udføre det i artikel 3, stk. 1 ,
omhandlede arbejde, i en protokol med angivelse af
arten og varigheden af deres arbejde samt den
udsættelse, der er forbundet hermed ; den læge
og/eller den myndighed, der har ansvaret for læge
tilsynet, har adgang til denne protokol ; enhver
berørt arbejdstager har adgang til sine egne person
lige resultater i denne protokol ; arbejdstagerne
og/eller disses repræsentanter inden for virksom
heden eller anlægget har adgang til kollektive og
anonyme oplysninger i denne protokol ;

Artikel 15

Med forbehold af artikel 3, stk. 3, træffes følgende
foranstaltninger :

1 . inden en arbejdstager udsættes for støv fra asbest
eller asbestholdige materialer på arbejdspladsen,
skal han have adgang til en helbredsundersøgelse.
denne undersøgelse skal omfatte en særlig undersø

gelse af thorax ; bilag II indeholder praktiske
retningslinjer til brug for medlemsstaterne i forbin
delse

med den

kliniske undersøgelse ; disse

2. de i punkt 1 omhandlede protokoller og de person
lige helbredsjournaler, som er omhandlet i artikel
15, nr. 1 , skal i overensstemmelse med national

lovgivning opbevares i mindst 30 år, efter at der
ikke længere finder udsættelse sted.
Artikel 17

Medlemsstaterne fører en fortegnelse over anerkendte
tilfælde af asbestose og mesotheliom.

retningslinjer tilpasses på baggrund af den tekniske
udvikling efter fremgangsmåden i artikel 10 i
direktiv 80/ 1107/EØF ;

der skal fortsat være adgang til en sådan undersø

gelse mindst én gang hver tredje år, så længe
udsættelsen varer ;

Artikel 18

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige admini
strativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for

senest den 1 . januar 1987 at efterkomme dette direktiv.

der føres i overensstemmelse med national lovgiv

De underretter straks Kommissionen herom . Nævnte

ning og praksis en personlig helbredsjournal for

dato udskydes dog til den 1 . januar 1990 for så vidt

hver enkelt arbejdstager ;

angår asbestudvindingsvirksomhed.
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Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1983.

teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder

på det område, der er omfattet af dette direktiv.

På Rådets vegne
Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

G. VARFIS

Formand
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BILAG I

Referencemetode som omhandlet i artikel 7, stk. 1 , for måling af luftens asbestindhold på
arbejdspladsen

1 . Der skal udtages prøver inden for hver arbejdstagers åndingszone : dvs. inden for en halvkugle
med en radius på 300 mm foran ansigtet og målt fra midtpunktet af en linje, der forbinder
ørerne .

2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestør
relse på 0,8 til 1,2 micrometer, påtrykt net og med en diameter på 25 mm.
3. Der anvendes en åben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk rør med
munding på mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette rør vende nedad.

4. Der anvendes en batteridrevet bærbar pumpe, som arbejdstageren bærer i bæltet eller i en lomme.
Luftgennemtaget skal være jævnt og indledningsvist indstilles på 1 liter pr. minut ± 5 % . Luft
gennemtaget under prøveudtagningen må ikke afvige mere end ± 10 % fra luftgennemtaget ved
målingens begyndelse.
5. Prøveudtagningstiden skal måles med en nøjagtighed på 2 % .

6. Optimal fibertæthed i filtrene : 100 til 400 fibre/mm2.
7. Hele filteret eller, om ønsket, et udsnit af dette anbringes på objektglasset, gøres gennemsigtigt
ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med dækglas.
8 . Der anvendes et binokulært mikroskop til tællingen, som skal have følgende specifikationer :
— Koehler-belysning ;

— anordningen under objektbordet består af en Abbe-kondensator eller en akromatisk konden
sator med fasekontrast, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning ; indstilling
af fasekontrastens centrering er uafhængig af kondensatorens centreringsmekanisme ;
— et 40 x parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjektiv med N.A. 0,65 — 0,70 ; faseringen
bør have en absorption på 65 til 85 % ;
— et 12,5 x kompensationsokular ; der skal kunne indsættes en måleskala i mindst et okular,
som skal kunne fokuseres på skalaen ;
— en Walton-Beckett cirkulær okularmåleskala med en diameter i objektplanet på 100 |im ± 2
μm ved brug af det foreskrevne objektiv og okular og kalibreret med et objektmikrometer.

9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og opløsningsevnen kontrolleres med
et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 på HSE/NPL Mark
2-testobjekt skal være synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal
gennemføres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes.
10. Prøver tælles efter følgende regler :

— ved en tællelig fiber forstås en hvilken som helst fiber, som svarer til beskrivelsen i artikel 7,
stk. 1 , andet afsnit, og som ikke er i berøring med nogen partikel, hvis største diameter er
over 3 (im ;

— en tællelig fiber, som har begge endepunkter inden for måleområdet, tælles som en fiber ; en
fiber, som kun har det ene endepunkt inden for dette område, tælles som en halv fiber ;
— synsfelterne til tælling skal vælges tilfældigt inden for det støveksponerende område af filte
ret ;

— en fiberansamling, som på et eller flere punkter i sin lægte forekommer at være kompakt og
udelt, men på andre punkter delt i adskilte fibre — en fiber med opsplitning — er en tællelig
fiber, dersom den svarer til beskrivelsen i artikel 7, stk. 1 , andet afsnit, og første led i dette

punkt ; diameteren måles på den kompakte del — og ikke på den opsplittede del ;
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— i alle andre fiberansamlinger, i hvilke enkelte fibre rører eller krydser hinanden (et bundt),
tælles disse fibre enkeltvis, hvis de kan udskilles tilstrækkeligt til at fastslå, om de er i over
ensstemmelse med beskrivelsen i artikel 7, stk. 1 , andet afsnit, og første led i dette punkt ;

hvis der ikke kan udskilles enkeltfibre, som svarer til definitionen, er bundtet en tællelig fiber,
såfremt det som helhed svarer til beskrivelsen i artikel 7, stk. 1 , andet afsnit, og første led i
dette punkt ;

— dersom mere end en ottendedel af tællefeltet dækkes af en fibersamling og/eller partikler, skal
tællefeltet kasseres, og et nyt skal tælles ;
— der skal tælles mindst 100 fibre, idet mindst 20 tællefelter undersøges, eller der undersøges
100 tællefelter.

1 1 . Gennemsnittet af fibre pr. måleskala beregnes ved at dividere antallet af talte fibre med antallet af
undersøgte tællefelter ; indflydelse på tællingen på grund af mærker på filter og forurening skal
holdes på mindre end 3 fibre/ 100 tællefelter og skal bestemmes ved hjælp af rene filtre.
Koncentrationen i luften = (antal pr. tællefelt x støvbelagt areal på flter) / (areal af tællefelt x
gennemsuget luftmængde).

BILAG II

Praktiske retningslinjer for den i artikel 15, nr. 1 , omhandlede kliniske undersøgelse af
arbejdstagerne

1 . Ifølge den nuværende viden kan det fastslås, at udsættelse for frie asbestfibre kan fremkalde
følgende lidelser :
— asbestose,

— mesotheliom,

— lungekræft,
— mave- og tarmkræft.

2. Den læge og/eller myndighed, der er ansvarlig for lægetilsynet med arbejdstagere, som er udsat for
asbest, skal have kendskab 'til de forhold eller særlige omstændigheder, hvorunder den enkelte
arbjedstager er blevet udsat for påvirkning.

3. Den kliniske undersøgelse af arbejdstagerne skal gennemføres i overensstemmelse med arbejdsme
dicinske principper og praksis og bør i det mindste omfatte følgende :
— udarbejdelse af en journal vedrørende helbreds- og arbejdsforhold for arbejdstageren,
— personlig samtale,
— klinisk undersøgelse af thorax,
— undersøgelse af åndedrætsfunktionen.

Andre undersøgelser, herunder røntgenbillede (standardformat) af lungerne og laboratorieprøver,
såsom ekspektoratets cytologi, er ønskelige. Der træffes afgørelse herom i hvert enkelt tilfælde for
arbejdstagere, der er underkastet lægetilsyn, og på baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden.
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RÅDETS DIREKTIV

af 19. september 1983

om femte ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes

administrativt eller ved

lov

fastsatte

bestemmelser om

begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og
præparater

(83/478/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

Fællesskabet i nær fremtid med erstatningsprodukter,
der mindst har tilsvarende egenskaber ;
der er grund til at fastsætte en særlig mærkning med
oplysning om de risici, som anvendelse af asbestfiber
holdige produkter frembyder ;
i visse medlemsstater findes der forskrifter for mærk

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og

ning af disse produkter ; disse forskrifter er forskellige
med hensyn til betingelserne for markedsføring ;
dette direktiv begrænser markedsføringen og anven
delsen af crocidolit samt produkter, der indeholder

sociale Udvalg (3), og

denne fiber ;

ud fra følgende betragtninger :

begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af de
øvrige asbestfibre og asbestfiberholdige produkter kan
øge beskyttelsen af den offentlige sundhed yderligere ;
så længe der ikke foreligger fællesskabsbestemmelser
om en sådan begrænsning, indskrænker harmonise
ringsforanstaltningerne vedrørende disse fibre eller
produkter sig til bestemmelser om mærkning ;
det er nødvendigt med jævne mellemrum at tage den i
dette direktiv fastsatte undtagelsesordning op til
fornyet behandling på baggrund af den tekniske og
videnskabelige udvikling og under hensyn til mulighe
derne for at erstatte crocidolit med mindre farlige
stoffer, med henblik på eventuelt at foretage passende
ændringer i denne ordning ;
de forbud mod visse asbestfibre og de forskellige
bestemmelser vedrørende mærkning, som visse
medlemsstater anvender, indvirker direkte på fælles
markedets funktion ; det er derfor nødvendigt at fore
tage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser på
dette område og følgelig at ændre bilaget til direktiv
76/769/EØF (4),
senest
ændret ved
direktiv

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parla
mentet (2),

Anvendelsen af asbest såvel som af visse produkter, der
indeholder asbest, kan føre til en frigørelse af fibre og

støv og dermed være til fare for menneskers sundhed,
idet disse fibre kan forårsage asbestose og kræft ;
forebyggelse er den bedste metode til at beskytte
menneskets sundhed ;

forbud mod anvendelse af visse fibre, der i henhold til

visse videnskabelige kilder frembyder særlig alvorlige
farer, såsom crocidolit (blå asbest) er en særlig effektiv
metode til beskyttelse af menneskets sundhed ;
et absolut forbud mod crocidolit, er imidlertid ikke

muligt i øjeblikket ; det ville ikke være rimeligt at
tilbagekalde alle de produkter, som indeholder dette
stof, eftersom håndteringen ved tilbagekaldelsen og

tilintetgørelsen ville frembyde sundhedsfarer på grund
af den heraf følgende fiberfrigørelse ;

visse produkter, der indeholder crocidolit, såsom
pakninger, asbestcementrør eller hydrauliske koblinger
kan desuden ikke udskiftes fuldstændigt inden for

83 /264/ EØF n —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Bilaget til direktiv 76/769/EØF bliver bilag I.
Artikel 2

I bilag I til direktiv 76/769/EØF indsættes følgende punkt :
(') EFT nr. C 78 af 28 . 3. 1980, s. 10.
(?) EFT nr. C 125 af 17. 5. 1982, s. 159.
(3) EFT nr. C 331 af 17. 12. 1980, s. 5.

(4) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 201 .
o EFT nr. L 147 af 6. 6. 1983, s. 9.
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• 5 . Asbestfibre
5.1 . Crocidolit,

5.1 . Markedsføring og anvendelse af denne fiber og af

CAS nr. 12001-28-4 (*)

produkter, der indeholder den, er forbudt.

Hver medlemsstat kan imidlertid give tilladelse
til, at produkter, der indeholder denne fiber,

fortsat markedsføres indtil den 30. juni 1988,
under forudsætning af at de allerede er fremstillet
inden den 1 . januar 1986.
Endvidere kan hver medlemsstat fra anvendelses

forbudet undtage produkter, der indeholder denne
fiber, under forudsætning af at de allerede er
fremstillet, markedsført eller anvendt inden den 1 .
januar 1986.
Med forbehold af andre fællesskabsdirektiver kan

medlemsstaterne

ligeledes

fra

dette

forbud

undtage de nedenfor opregnede produkter,
herunder de fibre og halvfabrikata, der er nødven
dige for deres fremstilling :
a) rør af asbestcement ;

b) pakninger, muffer og fleksible kompensatorer,
der er syre- og temperaturbestandige ;
c) hydrauliske koblinger.
5.2. Med forbehold af punkt 5.1 kan medlemsstaterne
kun tillade markedsføring og anvendelse af
produkter med indhold af disse fibre, hvis
produkterne er forsynet med en etiket, der er i
overensstemmelse med bilag II.«.

5.2. Alle asbestfibre

crocidolit, CAS nr. 12001-28-4

chrysotil, CAS nr. 12001-29-5
amosit, CAS nr. 12172-73-5

anthophyllit, CAS nr. 77536-67-5
actinolit, CAS nr. 77536-66-4
tremolit, CAS nr. 77536-68-6

C) Chemical Abstract Service (CAS) — registreringsnummer.
Artikel 3

I direktiv 76/769/EØF tilføjes følgende bilag II :
» BILAG II

Særlige bestemmelser vedrørende mærkning af asbestholdige produkter
1.

Asbestholdige produkter eller deres emballage skal være forsynet med den nedenfor
beskrevne etiket :

a) etiketten skal være udformet efter nedenstående model og være mindst 5 cm høj
(H) og 2,5 cm bred ;
b) den består af to dele :
— den øverste del (h , = 40 % H) består af bogstavet »a« i hvidt på sort bund,
— den nederste del (h2 = 60 % H) indeholder en klart læselig tekst i sort og/
eller hvidt på rød bund ;

c) såfremt produktet indeholder crocidolit, skal der i stedet for »indeholder asbest« stå
» indeholder crocidolit/blå asbest«.

Medlemsstaterne kan undtage varer, der er bestemt til markedsføring på deres
område, fra bestemmelserne i første afsnit. Etiketten på disse produkter skal dog være
forsynet med angivelsen »indeholder asbest« ;
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Bogstavet »a« i hvidt på
sort bund

PAS PÅ
INDEHOLDER
ASBEST
Tekster trykt i hvidt og/
eller sort på rød bund
Det er

sundhedsfarligt at
indånde asbeststøv

Følg sikkerheds
vejledningen

d) hvis mærkningen sker ved trykning direkte på produktet, er det tilstrækkeligt, at
én farve står i kontrast til bundfarven .

2.

Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstående regler :
a) på hver enkelt af de mindste leverede enheder ;
b) hvis et produkt omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstrækkeligt, at disse dele
forsynes med etiketten . Mærkningen er ikke nødvendig, såfremt det på grund af
små dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket på
produktet.

3.

Mærkning af emballerede, asbestholdige produkter

3.1 . Emballerede, asbestholdige produkter skal forsynes med et klart læseligt, uforgænge
ligt mærke med følgende oplysninger :
a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag ;
b) sikkerhedsvejledning, der skal udvælges i overensstemmelse med angivelserne i
dette bilag, for så vidt som den er nødvendig for det pågældende produkt.

Såfremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger på emballagen, må disse ikke
afsvække eller være i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger.
3.2. Den under punkt 3.1 omhandlede mærkning skal
— ske på en etiket, der påklæbes solidt på emballagen, eller
— på en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til emballagen, eller
— ske ved trykning direkte på emballagen.
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3.3. Asbestholdige produkter, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for embal
lerede produkter, og skal mærkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Når produkter
udtages særskilt fra sådanne emballager og markedsføres uemballerede, skal hver
enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits mærket i overensstem
melse med punkt 3.1 .

4.

Mærkning af uemballerede, asbestholdige produkter

For så vidt angår uemballerede, asbestholdige produkter skal mærkningen i overens
stemmelse med punkt 3.1 foregå ved hjælp af
— en etiket, der påklæbes solidt på det asbestholdige produkt, eller
— en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette produkt, eller
— ved trykning direkte på produktet,
eller, når ovennævnte fremgangsmåder ikke på rimelig vis kan anvendes, som for
eksempel på grund af produktets begrænsede dimensioner, almindelige uegnethet
eller visse tekniske vanskeligheder, en medfølgende notits mærket i overensstem
melse med punkt 3.1 .

5.

Med forbehold af fællesskabsbestemmelserne om sikkerhed og hygiejne på arbejds
pladsen bør etiketten på det produkt, som i forbindelse med sin anvendelse kan
forarbejdes eller bearbejdes, ledsages af relevant sikkerhedsvejledning vedrørende det
pågældende produkt, f.eks. følgende :

— arbejdet bør så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale ;
— der bør fortrinsvis anvendes håndværktøj eller værktøj med lavt omdrejningstal,
der om nødvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af støv ; når der
anvendes værktøj med højt omdrejningstal, bør det altid være udstyret med
sådanne anordninger ;
— fugtes om muligt, inden der skæres eller bores ;
— støvet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes på
en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

6.

Mærkningen af produkter til brug i hjemmet, som ikke er omfattet af punkt 5, og
som ved anvendelse kan afgive asbestfibre, bør om nødvendigt indeholde følgende
sikkerhedsvejledning : »udskiftes i tilfælde af slitage«.

7.

Medlemsstaterne kan gøre markedsføring af asbestholdige produkter på deres område
betinget af, at etiketten er affattet på deres respektive officielle sprog.
Artikel 4

1 . Medlemsstaterne sætter de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv inden for en frist på tredive måneder fra dets meddelelse ('). De underretter straks
Kommissionen herom .

2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, de er omfattet af dette direktiv.
Artikel 5

'

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1983.

På Rådets vegne
G. VARFIS
Formand

(') Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 21 . september 1983 .
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