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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2509/86
af 6. august 1986
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,

— for sa vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

som er konstateret i en bestemt periode, i forhold til
de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt
på grundlag af ovennævnte koefficient ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 579/
86 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 5. august

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

efficienterne ;

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

brugspolitiks rammer (3), særlig artikel 3,

ning (EØF) nr. 2010/86 på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,

1986 ;

ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko

og

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2010/86 (4) og de senere forordninger, der
ændrer denne :

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen ma
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
C) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 139 af 24. 5. 1986, s. 29.
O EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .

h) EFT nr. L 173 af 1 . 7. 1986, s. 1 .

Artikel 1

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.

Pd Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand,

BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 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 BI
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

' Afgifterne
Varebeskrivelse

Portugal

Rug
fiyg
Havre

Majs, andre end hybridmajs til
udsæd

10.07 A
10.07 B

Boghvede

10.07 C II

Sorghum, andre end hybridsorghum

I
10.07 DI
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

1 1.02 A l a)
1 1.02 A Ib)

l

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Hirse
til udsæd
Triticale
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

Tredjelande

—

19,41
32,29
29,27
66,43

164,11

241,90 (') 0
145,48 («)
166,71
149,53

II
—

—

29,27
—

0

I
11,04

58,47
43,17
11,63

1 69,89 (2)(3)
0

100,92 (4)
178,14 (")
0
0 0
243,02
216,94
388,77
262,17

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med
oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de
franske oversøiske departementer.
(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 transporteret 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 umiddel
bart fra dette land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 180/77 og Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2622/71 .
Q Ved import af det under pos. 10.07 D I henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften
for rug.
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Nr. L 221 /3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2510/86

af 6. august 1986
om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 579/
86 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,
som er konstateret i en bestemt periode, i forhold til
de i foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt
på grundlag af ovennævnte koefficient ;
disse

kurser

er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

5. august 1986 ;

de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved
terminskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for
tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

brugspolitiks rammer (3), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,
og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 201 1 /86 (4) og ved de efterfølgende
ændrede forordninger ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

1 . De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt med oprindelse i Portugal skal
forhøjes, fastsættes til nul.
2. De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75
omhandlede præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for korn og malt med oprindelse i tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
Pd Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
139
164
173

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
24. 5. 1986, s. 29 .
24. 6. 1985, s. 1 .
1 . 7. 1986, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt indført fra tredjelande skal forhøjes

A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Løbende
måned
8

J. term .

2. term .

3 . term .

9

10

11

0

0

0

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

10.01 B II

Hård hvede

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

10.07 A

Boghvede

0

10.07 B

Hirse

0

10.07 C II

Sorghum, andre end hybridsorghum til udsæd

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

0,45

0,45

1,39

1,39
4,50

1,30
0

0

0

0

4,50

4,50

B. Malt

(ECU/ ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

11.07 All b)

Malt
Malt
Malt
Malt

11.07 B

Brændt malt

1 1.07 A la)
1 1.07 A Ib)
1 1 .07 A II a)

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

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term .

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nr. L 221 /5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2511 /86

af 6. august 1986

om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1007/86 (2), særlig
artikel 1 1 , stk. 2, og

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, som fastlægges på grundlag af det
aritmetiske gennemsnit af hver af disse valutaers a
vista-kurser for en bestemt periode i forhold til de i
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient ;
anvendelsen af de i den ændrede forordning (EØF) nr.
743/86 nævnte bestemmelser 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 —

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 743/86 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2416/86 (4) ;
for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes

en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (*),
fastsatte korrektionsfaktor,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og b), i
forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand,

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
94 af 9. 4. 1986, s. 3.
70 af 13. 3. 1986, s. 34.
210 af 1 . 8 . 1986, s. 5.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Portugal

/

ex 10.06

AVS/OLT

Tredjelande (3)

C)(2)(3)
.

Ris :
B. Andre varer :

\

I. Uafskallet ris og afskallet ris (hinderis) :
a) Uafskallet ris :
1 . Rundkornet

2. Langkornet

II
—

339,29

166,04

—

359,88

176,34

—

424,1 1

208,45

—

449,85

221,32

b) Afskallet ris (hinderis) :
1 . Rundkornet

2. Langkornet
II . Delvis sleben og sleben ris :

I

a) Delvis sleben ris :
1 . Rundkornet

13,05

535,98

256,06

2. Langkornet

12,97

662,63

319,43

1 . Rundkornet

13,90

570,82

273,06

2. Langkornet

13,90

710,34

342,82

46,78

194,84

94,42

b) Sleben ris :

III . Brudris

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 10 og 11 i forordning (EØF) nr. 486/85 og i forordning
(EØF) nr. 551 /85.

(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprindelse i

staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i det oversøiske franske depar
tement Réunion .

(3) Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Réunion defineres i artikel 11a i forordning
(EØF) nr. 1418/76.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2512/86

af 6. august 1986
• om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal
forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om en fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1007/86 (2), særlig
artikel 13, stk. 6, og

aritmetiske gennemsnit af hver af disse valutaers a
vista-kurser for en bestemt periode i forhold til de i
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient ;
de nuværende priser, herunder cif-priserne ved ter
minskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for
tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2457/85 (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2417/86 (4) ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (^
fastsatte korrektionsfaktor,

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, som fastlægges på grundlag af det

Artikel 1

.1 . De præmier, hvormed de forudfastsatte importaf
gifter for ris og brudris med oprindelse i Portugal skal
forhøjes, fastsættes til nul.

2. De præmier, hvormed de forudfastsatte importaf
gifter for ris og brudris med oprindelse i tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
(2)
(3)
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
94 af 9. 4. 1986, s. 3 .
234 af 31 . 8 . 1985, s. 8 .
210 af 1 . 8 . 1986, s. 7.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 221 /8

7. 8 . 86

BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris fra tredjelande skal forhøjes
(ECU / ton)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 10.06

Varebeskrivelse

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

8

9

10

11

I

Ris :

l

B. Andre varer :

I. Uafskallet ris og afskallet ris
(hinderis) :
a) Uafskallet ris :

l

Il
I\l
\l

1 . Rundkornet

0

0

0

2. Langkornet

0

0

0

\\

b) Afskallet ris (hinderis) :
1 . Rundkornet

0

0

0

2. Langkornet

0

0

0

0

0

0

2. Langkornet

0

0

0

—

—

IlIIll

1 . Rundkornet

0

0

0

2. Langkornet

0

0

0

0

0

0

III . Brudris

—

\\\

Ir Rundkornet

b) Sleben ris :

—

Il

II. Delvis sleben og sleben ris :
a) Delvis sleben ris :

—

—

—

0

"

7. 8 . 86

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 221 /9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2513/86
af 5 . august 1986
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse let

fordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel

1 , stk. 2, i nævnte forordning, fører til fastsættelse af
enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i
bilaget til denne forordning —

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1577/81 af 12. juni 1981 om indførelse af en ordning
med forenklede procedurer ved toldværdiansættelsen af
visse letfordærvelige varer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3502/85 (2), særlig artikel 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til forordning (EØF) nr. 1577/81 , artikel 1 , skal
Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de
varer, der er anført i grupperingen i bilaget ;
anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
samme forordning på de oplysninger, der er blevet

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 1577/81 , fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8 . august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 1986.
På Kommissionens vegne
Nicolas MOSAR

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 154 af 13. 6. 1981 , s. 26.
(2 EFT nr. L 335 af 13 . 12. 1985, s. 9.
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BILAG

Kode

NIMEXEnummer

1.10

1.12

1
J

07.01-13 ]
07.01-151

07.01 All

ex 07.01-21

ex 07.01-22 ] ex 07.01 B I

1.14

07.01-23

1.16

ex 07.01-27

1.20

07.01-31

07.01 B II
ex 07.01 B III
07.01 D I

07.01-33 j
1.22
1.28

1.30

1.32

ex 07.01 D II

ex 07.01-36

Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto

Henvisning
Varebeskrivelse

til den fælles
toldtarif

ECU

bfr./lfr.

dkr.

DM

ffr.

dr.

Ir £

lire

fl.

£

Nye kartofler

23,54

1034

187,79

50,60

161,51

3184

16,70

34701

56,96

15,01

Broccoli

53,43

2345

425,70

113,66

367,20

7307

38,15

78047

128,14

35,31

Hvidkål og rødkål

35,18

1539

279,04

75,82

241,43

4731

24,92

51927

85,41

22,25

Kinakål

46,09

2023

366,69

99,08

315,49

6208

32,65

67972

111,48

29,49

Hovedsalat (Lactuca sativa)

52,01

2285

414,84

111,78

356,78

7034

36,90

76657

125,83

33,16

Endivie

45,63

1997

361,96

98,35

313,18

6137

32,33

67359

110,79

28,87

210,32

9201

1 678,50

444,36 1445,23

28868

150,27

305207

500,97 143,08

o7.oi-4i ;
07.01-43 ]

07.01 F I

Ærter

07.01-45 ]
07.01-47 ]

07.01 F II

Bønner (Phaseolus-arter)

75,29

3307

600,27

161,56

516,43

10333

53,55

110908

181,96

48,16

Valsbønner (Vicia faba major
arter)

24,63

1083

196,18

53,03

168,95

3307

17,44

36383

59,64

15,59

8,58

376

68,35

18,25

58,96

1,173

6,12

12532

20,57

5,66

110,47

4845

878,70

237,46

756,40

14893

77,93

162912

267,37

70,67

11,72

512

93,53

24,76

80,53

1608

8,37

17007

27,91

7,97

585,91 1 905,57

38063

198,14

402422

244,93

4800

25,28

52681

74061

385,53

ex 07.01 F III

ex 07.01-49

1.40

ex 07.01-54

ex 07.01 G II

Gulerødder

1.50

ex 07.01-59

ex 07.01 G IV

Radiser

1.60

ex 07.01-63

ex 07.01 H

Spiseløg (andre end vilde løg og
sætteløg)

1.70

07.01-67

ex 07.01 H

Hvidløg

1.74

ex 07.01-68

ex 07.01 IJ

Porrer

07.01 K

1.80

277,32 12132 2213,14
35,69

1561

283,09

76,91

660,55 188,65
86,65

22,58

783005 1 285,25

367,07

\

Asparges :

1.80.1

ex 07.01-71

— grønne

539,59 23606 4306,18 1 140,02 3707,73

1.80.2

ex 07.01-71

— andre

134,87

5925

1 075,31

289,42

925,12

18511

95,93

198678

325,95

86,27

07.01 L

Artiskokker

24,26

1065

193,01

52,15

166,06

3267

17,18

35778

58,67

15,52

07.01 M

Tomater

35,10

1535

280,13

74,16

241,20

4818

25,08

50938

83,61

23,87

07.01-81
07.01-82

07.01 PI

Agurker (undtagen drueagurker)
57,16

2509

454,73

122,87

391,24

7698

40,49

84292

138,24

36,57

1.112

07.01-85

07.01 Q II

Kantareller

1.118

07.01-91

07.01 R

Fennikel

24,65

1081

196,10

52,99

168,81

3323

17,39

36357

59,67

15,77

1.120

07.01-93

07.01 S

Sød peber

53,98

2361

430,82

114,05

370,94

7409

38,57

78337

128,58

36,72

1.130

07.01-97

07.01 T II

Auberginer

69,63

3046

555,73

147,12

478,50

9557

49,75

101050

165,86

47,37

1.140

07.01-96

07.01 TI

Courgetter

31,06

1366

247,45

66,89

213,10

4172

21,99

45890

75,23

19,67

1.150

ex 07!01-99

ex 07.01 THI

Bladselleri

48,68

2138

388,12

104,46

333,91

6681

34,62

71711

117,65

31,14

1.160

ex 07.06-90

ex 07.06 B

Søde kartofler, friske og hele

68,69

3005

544,85

148,04

471,42

9239

48,66

101393

166,77

43,46

2.10

08.01-31

ex 08.01 B

Bananer, friske

42,12

1842

336,15

88,99

289,43

5781

30,09

61 123

100,32

28,65

2.20

ex 08.01-50

ex 08.01 C

Ananas, friske

60,90

2664

486,02

128,67

418,47

8359

43,51

88374

145,06

41,42

2.30

ex 08.01-60

ex 08.01 D

Advokatpærer, friske

129,29

5656

1031,85

273,17

888,44

17746

92,38

187624

307,97

87,95

2.40

ex 08.01-99

ex 08.01 H

Mangofrugter, mangostaner og
guavabær, friske

157,51

6891

1 257,04

332,79 1 082,34

21619

112,54

228571

375,18 107,15

1.90
1.100

07.01-73
07.01-75

07.01-77 .
1.110

og asier

08.02 A I

2.50
2.50.1

I

08.02-02
08.02-06
08.02-12
08.02-16

994,95 43528 7940,18 2102,09 6836,69 136562 710,88 1443785 2369,88 676,84

\I\II\

Appelsiner, friske :

lI

H

\ —^ Blod-

og halvblodappelsiner

IlII
43,28

1900

344,34

li\\

93,04

296,26

I

5829

30,66

63829

\
104,68

27,69
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Kode

NIMEXEnummer

2.50.2

2.50.3

Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto

Henvisning
Varebeskrivelse

til den fælles
toldtarif

ECU

bfr./lfr.

dkr.

DM

ffr.

dr.

Ir £

lire

fl.

£

Navels, Naveliner, Navelater,
Salustianer, Vernas, Valencia
later, Maltoser, Shamoutis,

08.02-03
08.02-07
08.02-13
08.02-17

Ovalis, Trovita og Hamliner

50,39

2204

402,17

106,47

346,28

6916

36,00

73128

120,03

34,28

36,54

1598

291,61

77,20

251,08

5015

26,10

53025

87,03

24,85

— Monreales og satsumas
— Mandariner og wilkings

42,07

1846

335,16

89,49

289,10

5753

30,04

61448

100,88

27,79

23,16

1016

184,31

49,80

158,58

3120

16,41

34165

56,03

14,82

— Clementiner

73,51

3225

585,59

156,36

505,12

10052

52,48

107362

176,27

48,57

ex 08.02 B II

— Tangeriner og andre

56,19

2458

448,44

118,72

386,12

7712

40,14

81542

133,84

38,22

ex 08.02 C

Citroner, friske

59,03

2582

471,09

124,71

405,62

8102

42,17

85660

140,60

40,15

08.02-05
- 08.02-09
08.02-15
08.02-19

— Andre varer

ex 08.02 B

2.60

Nr. L 221 / 11

Mandariner, (herunder tangeriner
og satsumas), friske, clementiner,
wilkings og andre lignende
krydsninger af citrusfrugter,
friske :

2.60.1

08.02-29

ex 08.02 B II

2.60.2

08.02-31

ex 08.02 B II

2.60.3

08.02.28

2.60.4

08.02-34 ]
08.02-37 |

2.70

ex 08.02-50

08.02 B I

ex 08.02 D

2.80

Grapefrugter, friske :

2.80.1

ex 08.02-70

— hvid

50,32

2201

401,61

106,32

345,80

6907

35,95

73026

119,86

34,23

2.80.2

ex 08.02-70

— lyserød

65,50

2865

522,78

138,40 450,13

8991

46,80

95059

156,03

44,56

2.81

ex 08.02-90

173,80

7603

1 387,00

367,19 1 194,24

23854

124,17

252203

413,97 118,23

2.90

08.04-11
08.04-19
08.04-23

08.04 AI

Druer til spisebrug

98,17

4294

783,44

207,41

674,56

13474

70,14

142456

233,83

66,78

2.95

08.05-50

08.05 C

Spiselige kastanjer

84,23

3686

668,11

181,53

578,07

11329

59,67

124330

204,50

53,29

2.100

08.06-13
08.06-15
08.06-17

08.06 A II Æbler

70,49

3084

562,59

148,94

484,41

9676

50,36

102299

167,91

47,95

08.06-33
08.06-35
08.06-37
08.06-38

08.06 B II Pærer

54,06

2365

431,48

114,23

371,52

7421

38,63

78458

128,78

36,78

2.120

08.07-10

08.07 A

55,08

2409

439,57

116,37

378,48

7560

39,35

79929

131,19

37,47

2.130

ex 08.07-32

ex 08.07 B

ner

50,87

2232

405,24

108,20

349,56

6956

36,32

74297

121,98

33,61

Nektariner

63,93

2797

510,21

135,07

439,30

8775

45,67

92773

152,28

43,49

2.110

ex 08.02 E

ex 08.07 B

Limefrugter og limetter

Abrikoser

Ferskener, herunder blodferske

2.140

ex 08.07-32

2.150

08.07-51
08.07-55

08.07 C

Kirsebær

88,56

3890

706,11

15*0,05 607,49

12155

62,99

130463

214,04

56,6-5

2.160

08.07-71
08.07-75

08.07 D

Blommer

73,86

3231

589,45

156,05

507,53

10137

52,77

107182

175,93

50,24

2.170

08.08-11
08.08-15

08.08 A

Jordbær

76,45

3355

608,18

164,33

523,28

10297

54,16

112738

184,89

48,92

2.175

08.08-35

08.08 C

(blåbær)

99,65

4359

795,30

210,54

684,77

13678

71,20

144612

237,37

67,79

ex 08.09

Vandmeloner

23,44

1025

187,09

49,53

161,09

3217

16,75

34019

55,84

15,94

ex 08.09

Meloner (andre end vandmeloner)
28,24

1235

225,42

59,67

194,09

3877

20,18

40989

67,28

19,21

59,94

2622

478,34

126,63

411,86

8227

42,82

86979

142,77

40,77

1 143,46

310,69

989,36

19389

102,13

212790

350,00

91,21

2.180

08.09-11

2.190

Frugter af Vaccinium myrtillus

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew, Onteniente, Piel de

2.190.1 ex 08.09-19

Sapo, Rochet, Tendral
— andre

2.190.2 ex 08.09-19
2.195

ex 08.09-90

ex 08.09

Granatæbler

144,16

6308

2.200

ex 08.09-90

ex 08.09

Kivifrugter

201,48

8814 1 607,92

425,68 1 384,45

27654

143,95

292372

479,91 137,06

2.202

ex 08.09-90

ex 08.09

Kakifrugter (dadelblomme)

198,36

8706

1 577,95

426,36 1 357,65

26715

140,52

292500

479,72 126,92

2.203

ex 08.09-90

ex 08.09

Litchiblomme

246,40 10780 1 966,42

520,59 1693,14

33820

176,05

357560

586,91 167,62
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KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2514/86/EKSF

af 31 . juli 1986

om ændring af beslutning nr. 31/53 om vilkårene for offentliggørelse af
prislisten og salgsbetingelser anvendt af virksomhederne inden for stålindustrien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 60,

Artikel 4 og 5 i beslutning nr. 31 /53 affattes således :
»Artikel 4

efter høring af Det rådgivende Udvalg, og
1 . a) Prislisterne og salgsbetingelserne samt de i

artikel 5 omhandlede afvigelser kan tidligst

ud fra følgende betragtninger :

anvendes to arbejdsdage efter, at de er tilsendt
Kommissionen .

b) Virksomhederne inden for stålindustrien skal

I beslutning nr. 31 /53 ('), senest ændret ved beslutning nr.
72/441 /EKSF (2), har Kommissionen fastlagt reglerne
vedrørende de i artikel 60, stk. 2, litra a), i traktaten
omhandlede vilkår for offentliggørelse af prislister og
salgsbetingelser for stålvirksomhederne og deres salgsorga

efter anmodning meddele prislister og salgsbe
tingelser til enhver interesseret. Anvendte afvi

gelser efter artikel 5 meddeles efter anmodning
alle lagerførende jernhandlere. Forbrugerne skal
efter anmodning underrettes om afvigelser

nisationer ;

inden for de kategorier, der vedrører deres akti
vitetssektor.

uden at overtræde forbudet med forskelsbehandling efter

c) Kommissionen kan træffe bestemmelse om, at

traktatens artikel 60, stk. 1 , kan stålvirksomhederne diffe

rentiere deres priser efter kategorier af forbrugere, såfremt
der ikke er indbyrdes konkurrence mellem disse ; i
henhold til artikel 5 i beslutning nr. 31 / 53 er virksomhe
derne ikke forpligtet til i deres prislister at offentliggøre
de afvigelser, de anvender for visse kategorier af forbru
gere ;

i betragtning af situationen på stålmarkedet og for at
undgå, at lagerførende jernhandlere stilles ugunstigt i
deres aktiviteter vedrørende forsyning af forbrugere, for
hvilke der anvendes afvigelser for bestemte kategorier,
forekommer det nødvendigt at ændre artikel 5 i beslut
ning nr. 31 /53 , således at den kan anvendes på omtalte
jernhandlere ;
det er nødvendigt at begrænse de i nærværende
beslutning omhandlede typer af afvigelser for at undgå, at
de afvigelser, som virksomhederne inden for
stålindustrien ikke behøver at offentliggøre i deres prisli

prislisterne og salgsbetingelserne samt de i
artikel 5 omhandlede afvigelser offentliggøres i
en publikation, der udgives i dette specielle
øjemed.

2. Stk. 1 gælder ligeledes for enhver ændring af
prislisterne og salgsbetingelserne samt de anvendte
afvigelser.
Artikel 5

1.

Stålvirksomhederne kan anvende de i stk. 3

omhandlede afvigelser for visse kategorier af forbru
gere og lagerførende jernhandlere. Disse afvigelser skal
ikke offentliggøres i prislisterne. Virksomhederne kan
ikke differentiere disse afvigelser for kategorier af
frobrugere, der er i indbyrdes konkurrence.
2. Hvis virksomhederne anvender sådanne afvigel
ser, skal de underrette Kommissionen herom . Afvigel
serne finder anvendelse på de gældende prislister.

ster, omfatter visse listeelementer, der er omhandlet i

artikel 2 i beslutning nr. 31 /53, og som skal indgå i de
offentliggjorte prislister ;

for at bevare gennemsigtigheden på markedet er det
nødvendigt at forpligte stålvirksomhederne til efter
anmodning at meddele disse afvigelser til enhver, der har
en velbegrundet interesse heri —
(') EFT nr. 6 af 4. 5. 1953 , s . 111 .
(2) EFT nr. L 297 af 30. 12. 1972, s. 42.

3.

Kun nedenstående afvigelser kan anvendes i

medfør af stk. 1 :

— afvigelser for visse kategorier af forbrugere med
nøjagtig angivelse af, hvilke kategorier det drejer
sig om,
— rabatter til lagerførende jernhandlere,
— rabatter på grundlag af de mængder, som en
forbruger eller en lagerførende jernhandler har
modtaget i alt i løbet af et år fra jern- og stålvirk
somheder, der er omfattet af traktatens artikel 60,
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— ekstra rabatter, der anvendes midlertidigt for en
kategori af forbrugere eller lagerførende jernhand
lere .

Nr. L 221 / 13

inden for stålindustrien at offentliggøre alle eller en
del af de anvendte afvigelser i virksomhedens prisli
ste .«

4. Afvigelser, som Kommissionen er blevet under
rettet om inden denne beslutnings ikrafttræden, kan
kun anvendes, såfremt de er i overensstemmelse med
bestemmelserne i stk . 3 .

5.

Artikel 2

Konstaterer Kommissionen, at antallet eller

omfanget af de anvendte afvigelser nødvendiggør
offentliggørelse, kan den pålægge enhver virksomhed

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1986.
På Kommissionens vegne
Karl-Heinz NARJES

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 2515/86 /EKSF

af 31 . juli 1986

om ændring af beslutning nr. 37/54 om vilkårene for offentliggørelse af prislister
og salgsbetingelser anvendt af virksomhederne inden for stålindustrien ved salg
af specialstål i henhold til bilag III i traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 60,
efter høring af Det rådgivende Udvalg, og

det forekommer rimeligt at sikre de samme muligheder
for specialstål, hvorved salgsbetingelserne for de forskel
lige kategorier af stål harmoniseres og det undgås, at
samme køber behandles forskelligt, afhængigt af om han
køber specialstål ellr ikke-specialstål —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved beslutning nr. 37/54 ('), senest ændret ved beslutning
nr. 3633/83/EKSF (2), forpligtes stålvirksomhederne til at
offentliggøre prislister og salgsbetingelser for specialstål
som defineret i bilag III til traktaten ;
uden at overtræde forbudet mod forskelsbehandling efter
traktatens artikel 60, stk. 1 , kan stålvirksomhederne diffe

Artikel 1

I beslutning nr. 37/54 foretages følgende ændringer :
1 . Artikel 6 affattes således :
»Artikel 6

1 . a) Prislisterne og salgsbetingelserne samt de i
artikel 7 omhandlede afvigelser kan tidligst
anvendes to arbejdsdage efter, at de er tilsendt
Kommissionen .

rentiere deres priser efter kategorier af forbrugere, såfremt
der ikke er indbyrdes konkurrence mellem disse ;
de forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af priser
og salgsbetingelser for stål bortset fra specialstål, som
følger anvendelsen af beslutning nr. 31 /53 (3), senest
ændret ved beslutning nr. 2514/86/EKSF (4), er i overens
stemmelse med ovennævnte principper ; for disse stål
typer har det i betragtning af markedssituationen ikke
været nødvendigt at forpligte stålvirksomhederne til i
deres prislister at offentliggøre afvigelser for visse katego
rier af forbrugere eller for at undgå, at lagerførende jern
handlere stilles ugunstigt ; det er tilstrækkeligt, at virk
somhederne forpligtes til at give Kommissionen medde
lelse om sådanne afvigelser ; for at bevare gennemsigtig
heden på markedet er det nødvendigt at forpligte stålvirk
somhederne til efter anmodning at meddele disse afvi
gelser til enhver, der har en velbegrundet interesse heri ;
det er nødvendigt at begrænse de i denne beslutning
omhandlede typer af afvigelser for at undgå, at de afvigel
ser, som virksomhederne inden for stålindustrien ikke

behøver at offentliggøre i deres prislister, omfatter visse
listeelementer, der er omhandlet i artikel 4 i beslutning
nr. 37/54, og som skal indgå i de offentliggjorte prislister ;
i tilfælde, hvor en virksomhed i betydeligt omfang
anvender sådanne afvigelser, gives der Kommissionen
mulighed for at pålægge den pågældende virksomhed
pligt til at offentliggøre disse afvigelser i prislisten ;
(')
(2)
(<)
(4)

EFT nr. 18 af 1 . 8 . 1954, s. 470 .
EFT nr. L 360 af 23 . 12. 1983, s. 20 .
EFT nr. 6 af 4. 5. 1953, s. 111 .
Se side 12 i denne Tidende .

b) Virksomhederne inden ' for stålindustrien skal
meddele prislister og salgsbetingelser til enhver
interesseret. Anvendte afvigelser efter artikel 7
meddeles efter anmodning alle lagerførende
jernhandlere. Forbrugerne skal efter anmodning
underrettes om disse afvigelser for de kategorier,
de tilhører.

c) Kommissionen kan ■ træffe bestemmelse om, at
prislisterne og salgsbetingelserne samt de i
artikel 7 omhandlede afvigelser offentliggøres i
en publikation, der udgives i dette specielle
øjemed.

2. Stk. 1 gælder ligeledes for enhver ændring af pris
listerne og salgsbetingelserne samt de anvendte afvigel
ser .«

2. Som ny artikel 7 indsættes :
»Artikel 7

1.

Stålvirksomhederne kan

anvende de i stk. 3

omhandlede afvigelser for visse kategorier af forbrugere
. og lagerførende jernhandlere. Disse afvigelser skal ikke
offentliggøres i prislisterne. Virksomhederne kan ikke
differentiere disse afvigelser for kategorier af forbru
gere, der er i indbyrdes konkurrence.
2. Hvis virksomhederne anvender sådanne afvigelser,
skal de underrette Kommissionen herom . Afvigelserne
finder anvendelse på de gældende prislister.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 8 . 86

3.

Kun nedenstående afvigelser kan anvendes i

medfør af stk. 1 :

— afvigelser for visse kategorier af forbrugere med
nøjagtig angivelse af, hvilke kategorier det drejer
sig om,
— rabatter til lagerførende jernhandlere,
— rabatter på grundlag af de mængder, som en
forbruger eller en lagerførende jernhandler har
modtaget i alt i løbet af et år fra jern- og stålvirk
somheder, der er omfattet af traktatens artikel 60,

— ekstra rabatter, der anvendes midlertidigt for en
kategori af forbrugere eller lagerførende jernhand

Nr. L 221 / 15

kun anvendes, såfremt de er i overensstemmelse med
bestemmelserne i stk. 3 .

5.

Konstaterer

Kommissionen ,

at

antallet

eller

omfanget af de anvendte afvigelser nødvendiggør
offentliggørelse, kan den pålægge enhver virksomhed
inden for stålindustrien at offentliggøre alle eller en
del af de anvendte afvigelser i virksomhedens prisliste.«
3 . Artikel 7 og 8 bliver henholdsvis artikel 8 og 9 .
Artikel 2

lere .

4. Afvigelser, som Kommissionen er blevet under
rettet om inden denne beslutnings ikrafttræden, kan

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælde umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 31 . juli 1986.
På Kommissionens vegne
Karl-Heinz NARJES

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2516/86

af 4. august 1986
om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af lejehuse med
oprindelse i Japan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2176/84
af 23. juli 1984 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det europæiske økonomiske Fællesskab ('), særlig artikel

(5) Alle nævnte producenter/eksportører, klagerne samt
visse importører tilkendegav deres mening skriftligt,
nogle ved besvarelse af det spørgeskema, de havde
fået tilsendt. Nogle af de pågældende anmodede lige
ledes om at blive hørt, hvilket blev imødekommet.

(6)

11 og 14,

efter konsultation i det rådgivende udvalg, der er nedsat i
henhold til nævnte forordning, og
ud fra følgende betragtninger :
A. PROCEDURE

( 1 ) Kommissionen modtog i januar 1985 en anmodning
dels om fornyet undersøgelse af afgørelsen af 3 . juni
1978 om godtagelse af tilsagn afgivet af visse
japanske producenter/eksportører (2) i forbindelse
med den procedure, der indledtes i 1977 vedrørende
importen af lejehuse med oprindelse i Japan (3), dels
om indledning af en undersøgelse for så vidt angår
de japanske producenter/eksportører, som enten ikke
havde givet tilsagn eller var omfattet af den oprinde
lige undersøgelse.

(2) Denne anmodning, som blev indgivet af Sammen
slutningen af europæiske fabrikanter af Lejehuse
(FEBMA) på vegne af en række producenter af leje
huse, der tegner sig for stort set hele produktionen i
Fællesskabet af den pågældende vare, indeholdt
beviser for en ændring i omstændighederne, som
ansås for tilstrækkelige til at begrunde en forynet
undersøgelse af ovennævnte afgørelse og en genopta
gelse af undersøgelsen. Kommissionen offentlig

gjorde derfor en meddelelse i De Europæiske Fælles
skabers Tidende (?) om genoptagelse af antidumping

undersøgelsen vedrørende Fællesskabets import af
lejehuse, henhørende under pos. ex 84.63 B I i den
fælles toldtarif, svarende til NIMEXE-nummer ex

84.63-12, med oprindelse i Japan .

(3) I denne meddelelse indrømmede Kommissionen de
berørte parter en frist til at tilkendegive deres
synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive
hørt mundtligt.

Inden for den frist, der var fastsat i meddelelsen om
genoptagelse af undersøgelsen, gav en japansk produ
cent af lejehuse sig til kende over for Kommissionen
og erklærede sig rede til at medvirke i undersøgelsen .
Da den pågældende producent imidlertid bekræftede,
at han ikke havde solgt lejehuse til eksport til Fælles
skabet i den punkt B, litra a), nedenfor anførte refe
renceperiode, blev han ikke inddraget i undersøgel
sen .

(7)

Der blev ikke fremlagt bemærkninger fra brugere i
Fællesskabet af lejehuse.

(8) Kommissionen indhentede alle de oplysninger, som
den anså for nødvendige for undersøgelsen og for at
træffe en foreløbig afgørelse og efterprøvede oplys
ningerne, for så vidt den fik dem i hænde inden fris
tens udløb .

(9) Kommissionen aflagde kontrolbesøg hos følgende
selskaber :

Producenter/eksportører i tredjelande
1 . Asahi Seiko Co., Ltd (Asahi), Osaka,
2. Koyo Seiko Co. Ltd (Koyo), Osaka,
3 . Nachi Fujikoshi Corporation (Nachi), Tokyo,

4.
5.
6.
7.

Nippon Pillow Block Sales Co., Ltd (FYH), Tokyo,
Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo,
NTN Toyo Bearing Ltd (NTN), Osaka,
Showa Pillow Mfg. Co., Ltd (NBR), Osaka ;

Producenter i Fællesskabet

1 . RHP Group plc, Billericay Essex, Det forenede
Kongerige,
2. RIV-SKF Industrie Spa, Turino, Italien,
3 . Schaeffler Wälzlager GmbH, Homburg, Forbunds
republikken Tyskland.

(4) Producenterne/eksportørerne og importørerne af
lejehuse samt repræsentanter for eksportlandet og

klagerne blev officielt underrettet om genoptagelsen

B. DUMPING

af undersøgelsen .
(')
(2)
O
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

201
129
257
132

af
af
af
af

30. 7. 1984, s. 1 .
3. 6. 1978 , s. 3 .
26. 10 . 1977, s. 2.
31 . 5. 1985, s. 2.

a) Generelle bemærkninger

( 10) Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra den
1 . december 1984 til den 31 . maj 1985.
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( 11 ) Selskabet Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
Ltd og selskabet Nippon Pillow Block Sales Co, Ltd,
der er etableret i Japan, er i undersøgelsen på
anmodning blevet behandlet som en enkelt økono
misk enhed. Det fremgik af oplysninger indgivet til
Kommissionen, at en betydelig del af disse to selska
bers kapital ejes af og direktionsfunktionerne udøves
af de samme personer. Det er i øvrigt fastslået, at
Nippon Pillow Manufacturing Co. Ltd som eneste
aktivitet producerede de varer, som Nippon Pillow
Block Sales Co. Ltd som eneforhandler sikrede salget
af.

( 12) I betragtning af de særdeles mange typer lejehuse,
som de japanske producenter/eksportører eksporte
rede i løbet af undersøgelsesperioden, og da det er
fysisk umuligt for hver af disse typer at fastlægge en
særskilt dumpingmargen, undersøgte Kommissionen
for hver producent/eksportør, der er omfattet af
undersøgelsen, et repræsentativt udsnit af lejehuse
omfattende de tyve typer, for hvilke salgstallene for
eksporten til Fællesskabet i nævnte periode så ud til
at være højest.

Nr. L 221 / 17

grundlag af den pris, hvortil varen første gang videre
sælges til en uafhængig køber, dels at basere
sammenligningen mellem den normale værdi og
eksportpriserne på de således beregnede eksportpri
ser.

c) Normal værdi

( 17) Den normale værdi for de lejehuse, der indgik i den
repræsentative stikprøve, blev for de pågældende
producenter/eksportører fastlagt på grundlag af det
vejede gennemsnit af de salgspriser på hjemmemar
kedet, som faktisk var betalt eller skulle betales i

normal handel for samme varer beregnet til
indenlandsk forbrug.
( 18) For så vidt angår de producenter/eksportører, hvis
salg på hjemmemarkedet til uafhængige købere helt
eller delvis fandt sted gennem salgsselskaber, hvis
fulde kapital eller aktiemajoritet ejes af nævnte
producenter/eksportører, eller som på anden måde
kontrolleres af disse, blev der ved fastsættelsen af det

b) Eksportpris

( 13) På grundlag af de indgivne oplysninger kunne det
fastslås, at eksporten af lejehuse til Fællesskabet
enten fandt sted direkte, dvs. til selskaber, der er

etableret på Fællesskabets område, eller indirekte,
dvs. via mellemhandlere i Japan, som enten kunne
være »handelsselskaber« eller andre japanske produ
center.

( 14) Ved indirekte eksport ansås eksportprisen i henhold
til artikel 2, stk. 8, litra a), i forordning (EØF) nr.
2176/84 for at være den pris, der betaltes eller skulle
betales af mellemhandleren til producenten, for så
vidt som producenten ved leveringen til mellem
handleren var bekendt med de solgte varers endelige
bestemmelsessted .

( 15) Hvad angår direkte eksport til selskaber, der ikke er
forbundet med producenterne/eksportørerne, og som
er etableret i Fællesskabet, blev eksportprisen fastlast
på grundlag af den pris, der faktisk var betalt eller

vejede gennemsnit, jf. nedenfor, taget hensyn til disse
selskabers salgspriser for salg på hjemmemarkedet til
uafhængige købere. Det er normalt at betragte et
salgsselskab og den producent/eksportør, med
hvilken det er forbundet, som en enkelt økonomisk

enhed, for så vidt det som i det foreliggende tilfælde
er fuldstændig afhængigt af denne producent/
eksportør og for ham varetager funktioner på hjem
memarkedet, som i det væsentlige er identiske med
funktioner, der varetages af en filials eller en salgsaf
deling.

d) Sammenligning

( 19) Med henblik på at foretage en rimelig sammenlig
ning mellem den normale værdi og eksportpriserne
på de lejehuse, der indgik i stikprøven, tog Kommis
sionen enten på eget initiativ eller på de berørte
producenters/eksportørers anmodning hensyn til
eventuelle forskelle, der påvirkede prisernes sammen
lignelighed, såsom forskelle i fysiske egenskaber og
salgsvilkår. Til alle sammenligninger anvendtes priser
ab producent/eksportør.

skulle betales af disse selskaber.

( 16) Samme metode benyttede foreløbigt for direkte
eksport til datterselskaber af japanske producenter/
eksportører, der er etableret i Fællesskabet. Denne
fremgangsmåde indebærer på ingen måde, at
Kommissionen med henblik på fastlæggelsen af de
endelige dumpingmargener for de japanske produ
center/eksportører, der er forretningsmæssigt
forbundet med selskaber etableret i Fællesskabet,

fraskriver sig den mulighed, der foreligger ifølge
artikel 2, stk. 8, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr.
2176/84, til dels at beregne eksportprisen på

1 . Justering for forskelle i salgsvilkår
(20) De beløb, der ligger til grund for disse justeringer, er
i almindelighed beregnet på grundlag af talmateriale
fra den pågældende producent/eksportør. I tilfælde,
hvor en producent/eksportør ikke har meddelt
tilstrækkeligt overbevisende
oplysninger, har
Kommissionen fastlagt den nødvendige justering på
grundlag af oplysninger fra de øvrige producenter/
eksportører. Kommissionen finder, at det vil være en
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belønning af manglende samarbejdsvilje at godtage,
at den justering af den normale værdi eller af en
sådan producents/eksportørs eksportpriser, som
skulle foretages, alt efter omstændighederne kunne
være mindre eller større end den mindste henholdvis

den største justering, der skulle foretages af den
normale værdi eller eksportpriserne for så vidt angår
de øvrige producenter/eksportører, som havde
indgivet oplysninger, der ansås for tilstrækkelige.

(21 ) Hvad angår anmodning fra de japanske producenter/
eksportører om at foretage justeringer for forskelle i
salgsvilkår, er der kun taget hensyn hertil, når de
pågældende på tilfredsstillende måde har kunnet
godtgøre, at der er en direkte funktionel sammen
hæng mellem forskellene og det pågældende salg,
hvilket i reglen var tilfældet for anmodninger om
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(23) Kommissionen finder navnlig, at selskabet NSKs
bekræftelse af, at administrations- og andre general
omkostninger i dette selskabs salgsdatterselskaber på
hjemmemarkedet havde direkte tilknytning til salget
på hjemmemarkedet, fordi disse selskaber koncentre
rede deres virksomhed udelukkende om det japanske
hjemmemarked, på ingen måde er et bevis på, at
disse salgsselskabers generalomkostninger va,r
nødvendige for, at de kunne opfylde de forpligtelser,
der var forbundet med de pågældende salg, således
som disse forpligtelser havde været fastsat i de derfor
gældende kontrakter eller almindelige salgsbetingel
ser .

2. Justering for forskelle i handelsled

justeringer begrundet ved forskelle i kreditvilkår,
kautioner, teknisk bistand, kundeservice, provisioner
eller løn til sælgere, emballerings-, transport-, hånd
terings- og lasteomkostninger samt andre omkost
ninger.

(22) Der er ikke indrømmet nogen justering for forskelle
i administrationsomkostninger og andre generalom
kostninger.
I artikel 2, stk. 10, i forordning (EØF) nr. 2176/84,
som indeholder de retningslinjer, der skal følges ved
vurdering af anmodninger om justering for forskelle i
salgsvilkår, begrænses justeringerne til forskelle, der
har direkte tilknytning til det pågældende salg, og
det fastslås i øvrigt meget klart, at der almindeligvis
ikke indrømmes nogen justering for forskelle i admi
nistrations- og andre genéralomkostninger, herunder
forsknings- og udviklingsomkostninger eller omkost

ninger til reklame. Udtrykket salgsvilkår er, som
fællesskabsinstitutionerne flere gange har påpeget, et
teknisk begreb, som er forholdsvis begrænset og
indbefatter de forpligtelser, der følger af en salgskon
trakt, og som er fastsat i selve kontrakten eller i de
almindelige salgsbetingelser fastsat af sælger.
Denne definition indebærer, at for at kunne gøre

krav på en justering for forskelle i salgsvilkår, skal
den pågældende producent/eksportør på tilfredsstil
lende måde kunne påvise, at de omkostninger, for
hvilke der anmodes om justering, har direkte tilknyt

ning til det salg, i forbindelse med hvilket de er
påløbet, og at denne tilknytning er funktionel, dvs. at
omkostningerne er opstået i forbindelse med opfyl
delse af salgsbetingelserne . Da administrations- og

andre generalomkostninger, som det fremgår af selve
ordlyden af artikel 2, stk. 10, litra c), i forordning
(EØF) nr. 2176/84, almindeligvis ikke har en direkte
funktionel tilknytning til bestemte transaktioner, har
Kommissionen ikke uden at krænke bestemmelserne

i artikel 2, stk. 9, kunnet foretage den ønskede juste

ring, eftersom den ikke har kunnet få forelagt beviser
for, at der er tale om en sådan tilknytning.

(24) Selskabet NSK's anmodning om en justering,
begrundet i en påstand om forskelle med hensyn til
handelsled i forbindelse med fastlæggelsen af den
normale værdi for der indgik i den repræsentative
stikprøve, og som havde til formål at opnå, at samt
lige generalomkostninger hos dette selskabs seks
datterselskaber på hjemmemarkedet blev fradraget
disse datterselskabers salgspriser, afvistes.
(25) Den af dette selskab påståede forskel i handelsled for
så vidt angår selskabets salg på det japanske marked
gennem datterselskaberne på dette marked er blot
formel og er ikke i overensstemmelse med en reali
stisk undersøgelse af de faktiske omstændigheder i
betragtning af de nære forbindelser mellem dette
selskab og dets datterselskaber på hjemmemarkedet.
Denne situation foranledigede i øvrigt som nævnt i
nr. 18 Kommissionen til ved fastlæggelsen af den
reelle normale værdi for varer, der fremstilles og
afsættes af dette selskab, at se bort fra disse salgssel
skabers status som juridisk person, og at behandle
dette selskab og dets datterselskaber som en enkelt
økonomisk enhed .

(26) Skulle Kommissionen herefter godtage, at der er tale
om en forskel i handelsled, og følgelig fra NSK
datterselskabernes priser trække samtlige disse
selskabers generalomkostninger, ville det være ensbe
tydende med, at den, når den står over for et selskab,
der som NSK råder over finansielle midler, som

sætter det i stand til på hjemmemarkedet at opbygge
en selskabsstruktur, som i høj grad adskiller sig fra de
øvrige selskabers struktur, benægtede nødvendig
heden af at se bort fra denne struktur ved fastlæg
gelsen af den faktiske normale værdi for varer, der
fremstilles af et sådant selskab . En sådan handlemåde

ville i øvrigt have til følge, at Kommissionen begun
stigede
udenlandske
producenters/eksportørers
anvendelse af fremgangsmåder, som, omend lovlige,
for deres vedkommende ville gøre enhver ordning,
der er indført for at beskytte fællesskabsproducen
terne mod illoyal konkurrence, såsom dumping, illu
sorisk .
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Dette ville være ensbetydende med indirekte at
straffe de små udenlandske producenter/eksportører

og således føre til en yderligere fordrejning af
konkurrencen. Kommissionen må således se sig
nødsaget til at handle i overensstemmelse med et af
selve Fællesskabets mål, nemlig som nævnt i EØFtraktatens artikel 3, litra f) : »gennemførelse af en
ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for
fællessmarkedet ikke fordrejes«.
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serne pa grundlag af videresalgspriserne til en
uafhængig køber, fastlæggelse af den normale værdi
for varer, der fremstilles og afsættes på hjemmemar
kedet af en producent/eksportør gennem et salgsnet
af datterselskaber, og endelig en sammenligning
mellem den normale værdi og eksportpriserne.

(32) Uanset denne betragtning skal det anføres, at der i
det foreliggende tilfælde ikke kan være tale om en
sådan uoverensstemmelse, da Kommissionen som

(27) Det skal desuden understreges, at ved at afslå inden
for den indrømmede frist at indgive den liste over
kunder på det japanske marked, som Kommissionen
havde

anmodet om

straks ved

iværksættelsen

af

undersøgelsen , har dette selskab ikke meddelt
Kommissionen de oplysninger, som kunne have
gjort det muligt for denne at efterprøve det beføjede i
selskabets påstand om, at dets salg på hjemmemar
kedet gennem datterselskaberne på dette marked til
uafhængige købere var bestemt for en kategori af
købere, der er forskellig fra de kategorier, til hvilke
selskabets direkte salg til uafhængige købere var
bestemt og medførte yderligere omkostninger.

(28) Selskabet NSK har ved denne handlemåde ikke
godtgjort, at dets anmodning var berettiget, som det
kræves ifølge artikel 2, stk. 10, i forordning (EØF) nr.
2176/84, hvori det klart fastsættes, at såfremt en

berørt part anmoder om, at der tages hensyn til
forskelle for så vidt angår de i artikel 2, stk. 9, nævnte
faktorer, må den bevise, at dens anmodning er beret
tiget.

3 . Justering for uoverensstemmelse i de fremgangsmåder,
der er anvendt ved fastlæggelse af dels den normale
værdi, dels eksportpriserne
(29) Selskabet NSK's anmodning om at opnå fradrag for
generalomkostningerne i dets datterselskaber på
hjemmemarkedet
samt
for
en
rimelig
fortjenstmargen på disse selskabers salgspriser på
hjemmemarkedet til uafhængige købere afvistes lige
ledes .

(30) Kommissionen anså den begrundelse, som NSK
fremførte til støtte for sin anmodning, for irrelevant.
Eftersom der for så vidt angår producenter/eksportø
rer, som er forbundet med importørerne, tages
hensyn til samtlige importørernes omkostninger ved

fastlæggelse af den beregnede eksportpris, bør der
ifølge dette selskabs opfattelse anvendes en tilsva
rende metode ved fastlæggelsen af den normale
værdi på grundlag af bl . a. de salgspriser til uafhæn
gige købere, som anvendes af disse producenters/
eksportørers dattersalgsselskaber på hjemmemarke
det.

(31 ) Som Fællesskabets institutioner allerede har påpeget
ved flere lejligheder, er der med dette argument tale
om en forveksling af problemer, der er grundlæg
gende forskellige, nemlig beregning af eksportpri

nævnt i nr. 16 ikke har beregnet eksportpriserne.
e) Dumpingmargen

(33) For de af Kommissionen kendte producenter/
eksportører, der medvirkede i undersøgelsen, blev der
foretaget en sammenligning mellem den normale
værdi for de lejehuse, der indgik i stikprøven, og
eksportprisen for hver enkelt transaktion, idet der på
forhånd var foretaget justeringer som omhandlet i
punkt d).

(34) Af denne sammenligning fremgik det, at der for
samtlige producenter/eksportører var tale om
dumping.
(35) De dumpingmargener, der er konstateret for så vidt
angår de producenter/eksportører, der har eksporteret
til dumpingpriser, er forskellige alt efter de pågæl
dende typer lejehuse og bestemmelsesmedlemsstaten,
og Kommissionen fastlagde derfor for hver produ
cent/eksportør en vejet gennemsnitlig dumpingmar
gen, som vejet i forhold til den samlede cif-værdi af
eksporten af alle de lejehuse, der er omfattet af
undersøgelsen, andrager :
(O/o)

— Asahi Seiko Co. Ltd :

4,58

— Koyo Seiko Co. Ltd :

3,48

—
—
—
—
—

Nachi Fujikoshi Corporation :
Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd :
Nippon Seiko KK :
NTN Toyo Bearing Ltd :
Showa Pillow Mfg. Co . Ltd :

1,13
3,77
17,99
9,25
3,99 .

(36) For sa vidt angår de producenter/eksportører, som
ikke havde givet sig til kende inden for den fastsatte
frist, eller som, selv om de havde givet sig til kende,
ikke kunne inddrages i undersøgelsen af de i nr. 6
anførte grunde, blev dumpingmargenen fastsat på
grundlag af de foreliggende oplysninger. Kommis
sionen fandt i den forbindelse, at resultaterne af dens

undersøgelse var det bedst egnede grundlag for fast
sættelse af dumpingmargenen .
(37) Kommissionen fandt endvidere, at det ville være en
belønning af manglende samarbejdsvilje eller ville
åbne mulighed for omgåelse af tolden at antage, at
dumpingmargenen for disse producenter/eksportører
var lavere end den højeste dumpingmargen
( 17,99 % ), som var fastlagt for de producenter/
eksportører, der havde medvirket i undersøgelsen .
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C. SKADE

a) Generelle bemærkninger

(38) For at fastslå virkningen af dumpingimporten af leje
huse med oprindelse i Japan og af priserne herpå for
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europæiske varer, begrænsede Kommissionen sig
med samme begrundelse som den, der var afgørende
for, på grundlag af en repræsentativ stikprøve, at
træffe afgørelsen om, hvorvidt der var tale om

dumping, til forholdsvis få typer lejehuse.

den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet har
Kommissionen taget hensyn til de relevante økono
miske faktorer, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra c),
i forordning (EØF) nr. 2176/84.

(45) Af de tyve typer, som Kommissionen havde udtaget
for at fastslå, om der fandt dumping sted, tog den
med henblik på en sammenligning af priserne de
typer, som var fælles for samtlige berørte produ

(39) Kommissionen har vurderet virkningerne af
importen af lejehuse med oprindelse i Japan for de

(46) Af en gennemgang af de oplysninger, der er

tre producenter, der er nævnt i nr. 9, hvis samlede
produktion udgør stort set hele produktionen i
Fællesskabet af lejehuse.

(40) Kommissionen fandt, at den ikke kunne tage hensyn
til virkningerne af importen af lejehuse med oprin
delse i Japan for den fjerde europæiske producent,
der er nævnt i anmodningern om fornyet undersø
gelse jf. nr. 1 , nemlig selskabet FAG Kugelfischer
Georg Schåfer KGaA, eftersom det på grundlag af de
oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, kunne
fastslås, at denne producents egen produktion af leje
huse kun udgjorde en ubetydelig andel af den
samlede produktion i Fællesskabet.
b) Faktorer, der er taget hensyn til

(41 ) Ved vurderingen af skadens omfang er der taget
hensyn til de faktorer, der er nævnt i artikel 4, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 2176/84, og på dette grundlag
er følgende fastslået :

1 . Importens omfang
(42) Det fremgår af de oplysninger, Kommissionen er i
besiddelse af, at Fællesskabets import af lejehuse med
oprindelse i Japan, som er solgt til eksport af de af
denne undersøgelse omfattede selskaber, er steget
betydeligt i absolutte tal i perioden fra 1981 til 1985
på trods af et markant fald i 1981 og 1982, som dog
kan sammenlignes med faldet i produktionen af leje
huse i Europa.

(43) På grundlag af de oplysninger, der er indgivet, har
Kommissionen fastslået, at den pågældende import,
som i 1 98 1 nåede op på 2 811 000 enheder og i 1 982
faldt til 2 060 000 enheder, derefter steg uafbrudt for
1 1983 at nå op på 2 261 000 enheder og i 1984

center/eksportører eller for et flertal af dem .

indsamlet vedrørende de fire nationale markeder i

Fællesskabet, hvorpå salget af lejehuse med oprin
delse i Japan er koncentreret, fremgår det, at disse
lejer solgtes til priser, der var betydeligt lavere end
priserne på lejer fremstillet i Europa.
(47) Da de konstaterede underbudsmargener er forskellige
alt efter de pågældende typer lejehuse og salgsstedet,
fastlagde Kommissionen en vejet gennemsnitlig
margen for hver af de producenter/eksportører, for
hvilke den var i besiddelse af tilsstrækkelige oplys
ninger.

(48) Der konstateredes således en vejet gennemsnitlig
underbudsmargen på mellem 12,11 og 21,61 % .
(49) For de producenter/eksportører, for hvilke Kommis
sionen ikke var i besiddelse af tilstrækkelige oplys
ninger, fandt Kommissionen, at ovennævnte resul
tater var det bedst egnede grundlag for at fastsætte
den vejede gennemsnitlige underbudsmargen for
varer fremstillet/eksporteret af disse producenter/
eksportører, og at det ville være en belønning af
manglende samarbejdsvilje at antage, at denne
gennemsnitlige margen kunne være lavere end den
højeste margen, som var fastlagt for de øvrige produ
center/eksportører, altså 21,61 %).

(50) Kommissionen kunne i øvrigt på grundlag af de
oplysninger, den havde modtaget, fastslå, at i de
fleste tilfælde var salgspriserne for lejehuse med
oprindelse i Japan lavere end de priser, der var
nødvendige for at sikre de berørte fællesskabsprodu
center dækning for produktionsomkostningerne
og/eller en rimelig fortjeneste.

2 734 000 enheder. I de første fem måneder af 1985

udgjorde importen
ensbetydende med,
enheder pr. måned
ubetydelig stigning

1 477 000 enheder, hvilket er
at den er steget med 60 000
i forhold til 1981 , altså en ikke
på ca. 26 % .

2. Priserne på de importerede lejehuse og underbud
(44) For at fastslå, hvor meget priserne på importerede
lejehuse var lavere end priserne på de tilsvarende

3 . Følgevirkningerne for den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet

(51 ) Selv om de oplysninger, som Kommissionen har
indsamlet vedrørende udviklingen i produktion, salg,
lagre, beskæftigelse og markedsandel for hele den
berørte erhvervsgren i Fællesskabet i referenceperio
den, ikke giver grundlag for at fastslå, at omfanget af
importen af lejehuse med oprindelse i Japan og de
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konstaterede underbud herpå, har haft en synlig
negativ indvirkning på denne erhvervsgren, er dette
ikke desto mindre tilfældet for så vidt angår oplys
ningerne om andre relevante faktorer, såsom salgspri
serne for lejehuse fremstillet i Fællesskabet, kapaci
tetsudnyttelsen, fortjenesten samt forrentningen af
den investerede kapital inden for den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet.

(52) Det fremgår saledes af samtlige foreliggende oplys
ninger, at fællesskabsproducenterne i perioden fra
den 1 . januar 1981 til den 31 . maj 1985 generelt ikke
har forhøjet deres priser i et omfang svarende til stig
ningen i deres produktionsomkostninger og til infla
tionen, og at de som oftest har solgt deres varer til
priser, der var lavere énd de priser, der var nødven
dige for at sikre dem dækning for produktionsom
kostningerne og/eller en rimelig fortjeneste, som på
én gang kunne sætte dem i stand til at finansiere
nødvéndige investeringer til opretholdelse af produk
tionsapparatet på et acceptabelt niveau, at gennem
føre forskning og udvikling og at udbetale aktionæ
rerne udbytte af den investerede kapital . Denne situ
ation kan ganske klart tilskrives de meget lave priser
på lejehuse med oprindelse i Japan og den markeds
andel, som de importerede lejer tegner sig for
sammenlignet med lejer med oprindelse i Fælles
skabet (40 : 60). Det fremgår endvidere af oplysnin
gerne fra fællesskabsproducenterne, at de i de fleste
tilfælde har været nødsaget til at finansiere deres
virksomhed i kuglelejesektoren ved hjælp af fortjene
sten på andre aktiviteter.

(53) Hvad angår kapacitetsudnyttelsen fremgår det af de
oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, at på
trods af en betydelig forbedring af fællesskabsvirk
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begrænset sine salgsaktiviteter til den eneste sektor,

som vil kunne forventes at sikre ham en rimelig
fortjeneste, nemlig handelsvirksomhed, hvor han i
øvrigt råder over en kundekreds, som hidtil har vist
sig særlig trofast over for ham .

(54) For så vidt angår den pågældende fællesskabser
hvervsgrens resultater og rentabiliteten af den kapital,
der er investeret i kuglelejeeindustrien, fremgår det
særlig klart af de tal, som fællesskabsproducenterne
har indgivet, at følgevirkningerne af importen af leje
huse med oprindelse i Japan og de underbud, der er
konstateret, har været meget negative for denne
erhvervsgren i Fællesskabet ; bortset fra selskabet

RHP, hvis situation som nævnt er lidt speciel, er der
næsten overalt tale om negative resultater.

(55) På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i
forbindelse med undersøgelsen, har det endelig været
muligt at bekræfte den påstand, der blev fremsat i
anmodningen om fornyet undersøgelse, nemlig at
den stærke priskonkurrence som følge af importen af
lejehuse med oprindelse i Japan, hvilket igen har
gjort det umuligt for de producenter, der er etableret
i Fællesskabet, at sælge deres varer til priser, der kan
sikre dem en rimelig fortjeneste, har foranlediget
visse japanske producenter/eksportører til i løbet af
perioden fra den 1 . januar 1981 til den 31 . maj 1985
at suspendere produktionen af lejehuse på Fællesska
bets område og at begrænse deres virksomhed til kun
at omfatte eksport til Fællesskabet af lejehuse frem
stillet i Japan .

c) Vurdering (væsentlig skade og årsagssammen
hæng)

somhedernes samlede situation siden 1982, som til

dels skyldes genopsvinget i den økonomiske aktivitet
og i forbruget i Fællesskabet, som i øvrigt også er
kommet de japanske producenter/eksportører til
gode, nåede kapacitetsudnyttelsen inden for den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet kun op på
72,54 % pr. 31 . maj 1985. Denne procent ville endog
have været væsentlig lavere, såfremt en af fælles
skabsproducenterne ikke i månederne forud for den
31 . maj 1985 havde truffet beslutning om at mindske
produktionskapaciteten . Når den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet på trods af det alminde
lige økonomiske opsving ikke har kunnet øge kapa
citetsudnyttelsesgraden yderligere, skyldes det ganske
klart den tiltrækning, som , salgspriserne på lejehuse
med oprindelse i Japan udøver på en del af kunde
kredsen, og de europæiske producenters frygt for at
udsætte sig for finansielle og økonomiske vanskelig
heder, såfremt de sænker salgspriserne yderligere.
Denne frygt har i øvrigt foranlediget den eneste
europæiske producent, hvis virksomhed i reference
perioden udviser et positivt resultat, til at trække sig
tilbage fra den del af markedet, hvor salgspriserne er
lavest, dvs. forarbejdningsindustrien, og har

(56) Den betydelige forøgelse af importen af lejehuse med
oprindelse i Japan, som har fundet sted siden 1981
(26 % ), de konstaterede underbud i perioden fra den
1 . december 1984 til den 31 . maj 1985 ( 12,11 til
21,61 % ), forholdet mellem den markedsandel, som
lejehuse med oprindelse i Japan tegner sig for, og
fællesskabsproducenternes markedsandel (stort set
40 : 60) og følgevirkningerne heraf for den pågæl
dende erhvervsgren i Fællesskabet for så vidt angår
salgspriserne for lejehuse fremstillet i Fællesskabet,
kapacitetsudnyttelsen , fortjenesten og forrentningen
af den investerede kapital i kuglelejesektoren, har
foranlediget Kommissionen til at fastslå, at importen
af lejehuse med oprindelse i Japan til dumpingpriser
har påført den pågældende erhvervsgren i Fælles
skabet væsentlig skade.
(57) Kommissionen har undersøgt, om der er forårsaget
skade af andre faktorer, såsom udviklingen i
forbruget af lejehuse i Fællesskabet, omfanget af
importen fra andre lande end Japan og priserne på
sådanne importerede varer.
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(58) Kommissionen nåede pa grundlag af denne undersø
gelse til den konklusion, at forbrugsudviklingen i
Fællesskabet havde haft en gunstig indvirkning på
denne erhvervsgren i Fællesskabet. Genopsvinget i
forbruget siden 1982 forklarer sammen med fælles
skabsproducenternes rationaliserings- og omstruktu
reringsbestræbelser i referenceperioden for en stor
dels vedkommende, hvorfor fællesskabsproducen
terne på trods af omfanget af importen af varer med
oprindelse i Japan kunne øge produktion og salg
samt beskæftigelsen i den pågældende periode.

(59) For så vidt angår import med oprindelse i andre
lande end Japan, og priserne på sådanne importerede
lejehuse, har Kommissionen på grundlag af de oplys
ninger, den er i besiddelse af, ikke kunnet konklu
dere, at denne import har påvirket fællesskabsprodu
centernes
situation
i
højere ' grad
end
dumpingimporten af lejehuse med oprindelse i

midlertidig antidumpingtold i form af en værditold

på importen af lejehuse med oprindelse i Japan .
b) Toldsats

(62) På baggrund af de oplysninger, Kommissionen er i
besiddelse af, finder den, at den toldsats, der skal

anvendes over for de pågældende producenter/
eksportører af lejehuse med oprindelse i Japan, ikke
må være lavere end de foreløbigt fastlagte vejede
gennemsnitlige dumpingmargener.
(63) Kommissionen har i den forbindelse navnlig taget i
betragtning, at de konstaterede underbudsmargener
for samtlige producenter/eksportører, for hvilke den
var i besiddelse af de nødvendige oplysninger, var
større end de foreløbigt fastlagte dumpingmargener.
F. VIDEREFØRELSE AF PROCEDUREN

Japan .

D. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(60) De vanskeligheder, som den pågældende erhvervs
gren i Fællesskabet fortsat befinder sig i som følge af
dumpingimporten af lejehuse med oprindelse i
Japan, har foranlediget Kommissionen til at konklu
dere, at det af hensyn til Fællesskabets interesser er
påkrævet at revidere og ændre de antidumpingforan
staltninger, der indførtes i 1978 vedrørende importen
af lejehuse med oprindelse i Japan.
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(64) Nødvendigheden af hurtigst mulig at træffe en
endelig afgørelse vedrørende de faktiske omstændig
heder gør det påkrævet, at der fastsættes en frist,
inden for hvilken de berørte parter, som inden for
den fastsatte frist besvarede de spørgeskemaer, de
havde fået tilsendt, kan tilkendegive deres mening og
anmode om at blive hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Der indføres en midlertidig antidumpingtold på
importen af lejehuse, henhørende under pos. ex 84.63 B I

E. MIDLERTIDIG TOLD

i den fælles toldtarif, med oprindelse i Japan.

a) Indførelse af told

2.
De i stk. 1 nævnte lejehuse er lejehuse af støbejern
eller presset stål med isatte kuglelejer.

(61 ) For at hindre, at der forvoldes yderligere skade i
perioden indtil der kan vedtages endelige foranstalt
ninger, finder Kommissionen, at der bør indføres en

3 . Antidumpingtolden fastsættes til nedenstående,
udtrykt i procent af nettoprisen, franko Fællesskabets
grænse, ufortoldet :
Varemærke

Producent

Eksportør

Sats

(%)

1 . Asahi Seiko Co . Ltd

Asahi Seiko Co . Ltd

ASAHI

4,58

2. Koyo Seiko Co .

Nippon Pillow Block
Manufacturing Co.

KOYO

3,48

Asahi Seiko Co . Ltd

NACHI

1,13

3. Nachi Fujikoshi Corp.

4. Nippon Pillow Block Sales Co.

Nippon

Pillow

Block

\
3,77

Manufacturing Co .

FYH

5. Nippon Seiko KK

Nippon Seiko KK

NSK eller SNR

6. NTN Toyo Bearing Ltd

NTN Toyo Bearing Ltd

NTN

9,25

7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd

Showa Pillow Block Mfg Co . Ltd

NBR

3,99

Ltd

8 . Andre

—

—

17,99

17,99

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7. 8 . 86

Artikel 2

Parterne kan inden en måned fra tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttræden
tilkendegive deres mening skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissio
nen, jf. dog artikel 7, stk. 4, litra b) og c), i forordning (EØF) nr. 2176/84.
Artikel 3

1.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende.

2. Den finder anvendelse i fire måneder, medmindre Rådet vedtager endelige foran
staltninger inden udløbet af denne periode, jf. dog artikel 11 , 12 og 14 i forordning (EØF)
nr. 2176/84.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 1986.
På Kommissionens vegne
Willy DE CLERCQ

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2517/86
af 6. august 1986

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

i medfør af ordningen med maksimumsmængder til
garanterede priser fratrækkes støttebeløbet det nedslag,
der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2482/86 (9), for så vidt angår raps- og rybsfrø, og i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2478/86 (10), for så
vidt angår solsikkefrø ;

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1454/86 (2) særlig artikel 27, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85
af 11 . juni 1985 om fastsættelse af de omregningskurser,
der skal anvendes i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2332/86 (4),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1569/72
af 20. juli 1972 om indførelse af særlige foranstaltninger
for raps-, rybs- og solsikkefrø (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1474/84 (6), særlig artikel 2, stk. 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF skal
der ydes støtte med hensyn til inden for Fællesskabet
høstede og forarbejdede olieholdige frø, når den indikativ
pris, som gælder for en bestemt frøart overstiger prisen på
verdensmarkedet ; denne bestemmelse finder for tiden

kun anvendelse på raps-, rybs- og solsikkefrø ;

støtten til olieholdige frø bør i princippet være lig med
forskellen mellem disse to priser ;
indikativprisen og de månedlige forhøjelser af indikativ
prisen for raps- rybs- og solsikkefrø for høståret 1986/87
er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1457/86 Q og
nr. 1458/86 (8) ;
ved forordning (EØF) nr. 1457/86 blev der fastsat et tillæg
til indikativprisen for frø af dobbeltlave raps og rybssorter
(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 133 af 21 . 5. 1986, s. 8 .
(3) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 11 .
(4)
O
(«)
O
f)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

204
167
143
133
133

af
af
af
af
af

28 .
25.
30.
21 .
21 .

7.
7.
5.
5.
5.

1986,
1972,
1984,
1986,
1986,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
9.
4.
12.
14.

i henhold til artikel 29 i forordning nr. 136/66/EØF skal
den verdensmarkedspris, der beregnes for et grænseover
gangssted til Fællesskabet, bestemmes på grundlag af de
gunstigste indkøbsmuligheder, idet priserne i givet fald
reguleres under hensyn til de konkurrerende produkter ;

ved artikel 4 i Rådets forordning nr. 115/67/EØF af 6.
juni 1967 om fastsættelse af kriterierne for bestemmelse af
verdensmarkedsprisen på olieholdige frø såvel som af
grænseovergangsstedet (' '), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1983/82 (l2), er dette sted fastsat til Rotterdam ;
efter artikel 1 i den nævnte forordning skal verdensmar
kedsprisen fastsættes under hensyn til alle tilbud, der

afgives på verdensmarkedet, og som Kommissionen har
kendskab til, såvel som til de børskurser, der noteres på de
for den internationale handel vigtige børser ; efter artikel
2 i Kommissionens forordning nr. 225/67/EØF af 28 . juni
1967 om de nærmere regler for bestemmelse af verdens
markedsprisen på olieholdige frø (13), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2284/86 (H), skal der bortses fra
tilbud og børsnoteringer, som ikke refererer til en afskib
ning, der kan gennemføres senest 30 dage efter datoen for
fastsættelsen af verdensmarkedsprisen ; der skal endvidere
ses bort fra sådanne tilbud og børsnoteringer, for hvilke
den almindelige prisudvikling eller de foreliggende oplys
ninger giver Kommissionen anledning til at finde, at de
ikke er repræsentative for markedets virkelige tendens ;
der skal ligeledes ses bort fra tilbud og børsnoteringer, der
åbner mulighed for køb under 500 tons samt fra tilbud,
der vedrører frø af en kvalitet, der ikke sædvanligvis er i
handelen på verdensmarkedet ;

efter artikel 3 i forordning nr. 225/67/EØF skal blandt de
tilbud og børsnoteringer, der tages i betragtning, sådanne,
der klausuleres c og f, forhøjes med 0,2 % ; de tilbud og
børsnoteringer, der klausuleres fas, fob eller på anden
O EFT nr. L 212 af 2. 8 . 1986, s. 23.
(,0) EFT nr. L 212 af 2. 8 . 1986, s. 16.
(■') EFT nr. 111 af 10. 6. 1967, s. 2196/67.
H EFT nr. L 215 af 23. 7. 1982, s. 6.
(13) EFT nr. 136 af 30 . 6. 1967, s. 2919/67.
(14 EFT nr. L 200 af 23 . 7. 1986, s . 16.
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made, skal efter omstændighederne forhøjes med de laste
transport- og forsikringsomkostninger, der påløber fra
afskibnings eller afsendelsesstedet til grænseovergangsste
det ; de tilbud og børsnoteringer, der klausuleres cif med
henblik på levering på et andet grænseovergangssted end
Rotterdam, skal reguleres under hensyntagen til forskellen
i transport- og forsikringsomkostninger i forhold til en
vare leveret cif Rotterdam ; Kommissionen skal kun tage
hensyn til sådanne laste-, transport- og forsikringsomkost
ninger, som den bekendt er de laveste ; endelig skal tilbud
og børsnoteringer, der er klausuleret cif Rotterdam,
forhøjes med 0,242 ECU ;

i henhold til artikel 5 i forordning nr. 115/67/EØF skal
verdensmarkedsprisen bestemmes for frø leveret som
styrtgods og af den standardkvalitet, for hvilken indikativ
prisen er blevet fastsat ;

efter artikel 3 i forordning nr. 225/67/EØF skal blandt
tilbud og børsnoteringer, som tages i betragtning, og som
vedrører produkter i en anden form end styrtgods,
nedsættes med den merværdi, som er en følge af tilbuds
formen ; tilbud og børsnoteringer, som tages i betragtning,
og som vedrører en anden kvalitet end den standardkvali
tet, for hvilken indikativprisen er fastsat, skal reguleres i
overensstemmelse med de udligningskoefficienter, der er
anført i bilaget til den nævnte forordning ; efter artikel 4 i
forordning nr. 225/67/EØF kan der, såfremt der på
verdensmarkedet udbydes andre kvaliteter af raps- og
rybsfrø end dem, der er anført i bilaget til forordningen
anvendes udligningskoefficienter, som er afledt af dem,
der er angivet i bilaget ; afledningen skal ske således, at
der tages hensyn til prisafstanden mellem de pågældende
frøkvaliteter og de i det nævnte bilag anførte kvaliteter
samt til de forskelige frøs karakteristika ;

Nr. L 221 /25

tage hensyn til udviklingen i verdensmarkedspriserne for
konkurrerende produkter — ved på denne værdi at
anvende bestemmelserne i artikel 2 i forordning nr. 115/
67/EØF, i henhold til artikel 7 i forordning nr. 225/67/
EØF skal henholdvis olie og foderkager anses for konkur
rerende produkter, når de i løbet af den pågældende
periode viser sig at have været udbudt i større mængde på
verdensmarkedet :

i henhold til artikel 6 i forordning nr. 115/67/EØF skal
den pris, der fastsættes for raps-, rybs- og solsikkefrø, lige
ledes tilpasses med et beløb, der højst er lig med den
margen der er fastsat i nævnte artikel, såfremt denne
margen kan få virkning på den normale afsætning af frø
høstet i Fællesskabet ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1594/83 af 14. juni 1983
om støtte til olieholdige frø ('), ændret ved forordning
(EØF) nr. 935/86 (2), fastsættes reglerne for ydelse af støtte
til olieholdige frø ; efter denne forordning skal det støtte
beløb, der ydes i tilfælde af forudfastsættelse, være lig med
det beløb, der anvendes på dagen for indgivelse af ansøg
ningen om forudfastsættelse, reguleret ud fra forskellen
mellem den indikativpris, der gælder på selve denne dag,
og den, der gælder på den dag, da frøene undergives
kontrol i oliemøllen, eller foderfabrikken, samt, eventuelt,
ud fra et korrrektionsbeløb ; i henhold til artikel 35 i

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2681 /83 af 21 .
september 1983 om gennemførelsesbestemmelser til støt
teordningen for olieholdige frø (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2434/86 (4), foretages denne regule
ring ved at forhøje eller nedsætte det støttebeløb, der
gælder på dagen for indgivelse af ansøgningen, med
korrektionsbeløbet og forskellen mellem de i artikel 35 i
forordning (EØF) nr. 2681 /83 omhandlede indikativpri
ser ;

i henhold til artikel 2 i forordning nr. 115/67/EØF skal,
når intet tilbud og ingen pris kan lægges til grund for
bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, denne pris fast

sættes på grundlag af værdien af de gennemsnitlige
mængder olie og fodérkager, som frembringes ved forar
bejdning inden for Fællesskabet af 100 kg frø, idet denne
værdi nedsættes med et beløb svarende til omkostnin

gerne ved forarbejdning af de nævnte frø til olie og foder
kager ; de mængder og omkostninger, der skal lægges til
grund ved denne beregning, er fastlagt i artikel 5 i forord
ning nr. 225/67/EØF ; værdien af de nævnte mængder
skal fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i

artikel 6 i nævnte forordning ;

efter artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2681 /83 skal
korrektionsbeløbet være lig med forskellen mellem
verdensmarkedsprisen på raps-, rybs- og solsikkefrø og
den terminspris, der gælder ved forsendelse af samme frø
inden for den måned, i hvilken de undergives kontrol i
oliemøllen, idet nævnte priser fastsættes efter artiklerne 1 ,

4 og 5 i forordning nr. 1 15/67/EØF ; når der hverken kan
lægges et tilbud eller en børsnotering til grund, skal de
beregningsmåder anvendes, som er fastsat i artikel 37 i
forordning (EØF) nr. 2681 /83 ; den ovennævnte forskel
kan reguleres i overensstemmelse med artikel 38 i forord
ning (EØF) nr. 2681 /83 under hensyntagen til priserne på
de vigtigste konkurrerende frø ;

i henhold til artikel 3 i forordning nr. 115/67/EØF skal,

når intet tilbud og ingen pris kan lægges til grund for
bestemmelsen af verdensmarkedsprisen for en frøart og

når det endvidere er umuligt at konstatere værdien af de

foderkager eller af den olie, der er udvundet heraf,
verdensmarkedsprisen fastsættes på grundlag af den senest
kendte værdi af olien eller foderkagerne — tilpasset for at

støtten for raps-, rybs- og solsikkefrø, der er høstet eller
forarbejdet i Spanien eller Portugal, justeres i overens
C)
(2)
O
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

163 af 22. 6. 1983, s. 44.
87 af 2. 4. 1986, s. 5.
266 af 28 . 9. 1983, s. 1 .
210 af 1 . 8 . 1986, s. 51 .
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stemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 478/86 (') ; i
henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 293, stk. 2, i akten
vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse indføres
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denne støtte for frø høstet i disse to medlemsstater fra

i henhold til artikel 2a i forordning (EØF) nr. 1569/72
beregnes den monetære afvigelse for produktionsårene
1984/85 til 1986/87 under hensyntagen til en koefficient,
der anvendes på den omregningskurs, , der følger af

begyndelsen af produktionsåret 1986/87 ;

centralkursen ; denne koefficient er fastsat i Kommissio

nens forordning (EØF) nr. 2503/86 (*) ;

ifølge artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 475/86 (2)
og artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 476/86 (3) af
25. februar 1986 om fastsættelse af almindelige regler for
kontrolordningen vedrørende de mængder af visse
produkter inden for fedtstofsektoren, der overgår til frit
forbrug, og priserne på disse i henholdsvis Spanien og
Portugal ydes der på visse betingelser en udligningsstøtte ;
denne udligningsstøtte bør fastsættes for solsikkefrø
høstet i Spanien og Portugal ;
i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 2681 /83 er det fastsat,
at den endelige støtte efter omregning til hver af de natio
nale valutaer af det beløb i ECU, der følger af ovennævnte
beregning, forhøjet eller nedsat med differencebeløbet,
offentliggøres ; artikel 1 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1813/84 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3826/85 (*), indeholder en definition af de elementer,
som differencebeløbene består af ; disse elementer er lig
med indvirkningen på indikativprisen eller støtten af den
koefficient, der er afledt af den i artikel 2, stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 1569/72 omhandlede procentsats ; i
henhold til disse bestemmelser udgør denne procentsats :

de a vista-valutakurser og terminsvalutakurser samt den
periode, der skal tages i betragtning ved beregning af
differencebeløbene, er fastlagt i forordning (EØF) nr.
1813/84 ; såfremt terminsvalutakurser ikke er til rådighed
for en eller flere måneder, anvendes alt efter tilfældet

kursen for den foregående eller følgende måned ;

støtten skal fastsættes sa ofte, som forholdene pa markedet
gør det nødvendigt, og således, at det sikres, at den
anvendes mindst én gang om ugen ; støtten kan dog
ændres til enhver tid, såfremt det viser sig nødvendigt ;

det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser pa de
tilbud og noteringer , som Kommissionen har fået kend
skab til, at støtten i ECU og den endelige støtte i hver af
de nationale valutaer i henhold til artikel 33 i forordning
(EØF) nr. 2681 /83 skal fastsættes i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning ; i henhold til samme
artikel skal endvidere ECU'ens a vista-kurser og termin
skurser i de nationale valutaer fastsat i overensstemmelse

med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1813/84 offentlig

a) for de medlemsstater, som for deres valutaer indbyrdes
opretholder en øjeblikkelig margen på kursudsving på

gøres —

2,25 % , forskellen mellem
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— den omregningskurs, der anvendes inden for den
fælles landbrugspolitik, og
— den omregningskurs, der følger af centralkursen ;

b) for Italien, Det forenede Kongerige og Grækenland
forskellen mellem :

— forholdet

mellem

den

omregningskurs,

der

anvendes inden for rammerne af den fælles land

brugspolitik for den pågældende medlemsstats
valuta, og centralkursen for hver af de i litra a)
omhandlede medlemsstaters valutaer, og

Artikel 1

1 . De i artikel 33, stk. 2 og 3, forordning (EØF) nr.
2681 /83 omhandlede støttebeløb og vekselkurser er fastsat
i bilaget.
2.

Størrelsen af den i artikel 14 i forordning (EØF) nr.

475/86 og i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 476/86
omhandlede udligningsstøtte for solsikkefrø høstet i
Spanien og Portugal er fastsat i bilag II.

— a vista-kursen for den pågældende medlemsstats
valuta i forhold til hver af de i litra a) omhandlede
medlemsstaters valutaer, således som denne konsta

teres i løbet af en periode, som skal fastsættes ;
(')
(2)
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

53 af 1 . 3.
53 af 1 . 3.
53 af 1 . 3.
170 af 29.

1986, s.
1986, s.
1986, s.
6. 1984,

55.
47.
51 .
s. 41 .

(4 EFT nr. L 371 af 31 . 12. 1985, s. 1 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.
(6) EFT nr. L 219 af 6. 8. 1986, s. 9.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr. L 221 /27

Nr. L 221 /28
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BILAG I

Støtte til raps- og rybsfrø
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

2. Endelig støtte (') :
Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (ir. £)
Det forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc .)

4. måned

5. måned

6. måned

I

0,610

0,610

0,610

0,610

0,610

0,610

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33,121

33,164

32,217

32,463

32,543

33,039

III\
\

a) Frø høstet og forarbejdet i :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3 . måned

L

1 . Bruttostøtte (ECU) :

■— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

2. måned

79,90
90,03

1 546,31
229,22

282,33 '
24,167

19,165
50 374

3 421,01

80,03

90,18
1 548,12
229,33
282,68
24,164
19,138
50 418

3 390,49

l
77,89

78,59

78,81

80,30

87,75

88,53

88,78

90,42

1 503,07

1 513,88

1 517,42

1 535,98

221,73

222,91

223,28

227,47

274,53
23,328

276,62

277,29
23,496

281,19
23,826

18,370
48 772

3 206,1 1

23,469

18,494
49 017

3 196,16

18,494
49 115

3 189,55

18,805
49 733

3 146,31

l
88,94
3 977,46

88,94

3 982,14

88,94

3 839,00

88,94
3 844,73

88,94
3 854,14

88,94

3 897,92

Illi||Il
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 885,95

4 861,53

4 690,54

4 714,04

4 720,42

0,00
4 750,92

(') Det endelige støttebeløb for frø af dobbeltlave raps- og rybssorter, skal forhøjes med 1,25 ECU/ 100 kg, omregnet til national valuta med land
brugsomregningskursen for den medlemsstat, hvor frøene er høstet.
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BILAG II

Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

4. måned

5. måned

I

1,720

1,720

0,000
38,138

0,000
38,138

1,720
0,000
37,417

1,720

1,720

0,000
38,008

0,000
38,599

l|
lII\

2. Endelig støtte :

a) Frø høstet og forarbejdet i (') :
Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (ir. £)
Det forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

92,14
103,82
1 779,63
263,06
325,02
27,671
21,829

90,53

92,05

93,46

103,82

103,70

105,28

1 772,20

1 799,90

263,06

101,98
1 745,23
257,07

260,72

264,92

325,02

318,80

323,85

328,90
27,885

27,671
21,829
57 913

3 872,75

27,017
21,218

27,435
21,589

56 593

3 847,04

57 357

3 688,29

3 721,61

21,959
58 266

3 790,56

lIII

— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

250,77
3 516,53

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :

92,14
1 779,63

57 915

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :

250,77

250,77

250,77

250,77

3 516,53

3 406,81

3 457,70

3 543,87

l\

— Portugal (esc.)
— Spanien (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

3. Udligningsstøtte :
— i Spanien (pta.)
— i Portugal (esc.)

3 . måned

I

1 . Bruttostøtte (ECU):

—
—
—
—
—
—
—
—
—

2. måned

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 115,64
5 895,90

6 081,57

5 939,40
5 725,99

6 019,28

6 112,34

5 803,01

5 892,73

5 863,06

Il\||I
3 335,18

3 335,18
5 823,03

5 855,87

3 223,90
5 685,62

3 274,79
5 762,66

3 360,96
5 852,36

(') For frø høstet i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 og forarbejdet i Spanien multipliceres de under 2 a) omhandlede
beløb med 1.037269 .

BILAG III

En ECU-kurs der skal anvendes ved omregning af den endelige støtte til det forarbejdende
lands valuta, når dette ikke er produktionslandet
(værdien af 1 ECU)
Løbende
måned

DM

hfl .

bfr./lfr.

2,382750

2,380150
43,776100
6,862230
7,970680
0,726181
0,681000
1 457,08

2,377390
43,789400

2,374310

2,374310

2,368990

43,804300

43,804300

43,913900

6,861490
7,978670
0,728296
0,682615
1 461,18

6,860380

6,860380
7,992880
0,730449
0,684107

6,866320
8,037590

139,04930

141,31370

137,43340
149,48530

138,04490
150,78710

43,764700

ir. £

0,724054

esc .

6 . måned

2,101450

7,960100

pta.

5 . måned

2,105440

dkr.

dr.

4. måned

2,109450

6,863180

lire

3 . måned

2,113570

ffr.

£

2. måned

0,679349
1 453,1 1
136,78200
136,71130
148,31260

7,992880

0,730449
0,684107
1 465,70
143,57410
138,71330
151,64170

2,101450

1 465,70

2,092780

0,737297
0,682484
1 480,20

143,57410

150,75380

138,71330

140,53680

151,64170

154,91920
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2518/86
af 6. august 1986

om berigtigelse af monetære udligningsbeløb
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

nens forordning (EØF) nr. 1057/86 (J), ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2333/86 (8) ;
en kontrol har vist, at der optræder en fejl for så vidt
angår Portugal i bilag II til forordning (EØF) nr. 2333/86 ;
det er derfor vigtigt at berigtige den pågældende forord
ning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1677/85
af 11 . juni 1985 om monetære udligningsbeløb i land
brugssektoren ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
2502/86 (2), særlig artikel 9, stk. 2,
under henvinsing til Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85
af 11 . juni 1985 om fastsættelse af de omregningskurser,
der skal anvendes i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2332/86 (4),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3155/85 af 11 . november 1985 om forudfastsættelse af

monetære udligningsbeløb (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1002/86 (<% og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I bilag II til forordning (EØF) nr. 2333/86 om ændring af
forordning (EØF) nr. 1057/86 ændres den monetære koef
ficient, der skal anvendes på importafgifterne for forarbej
dede produkter henhørende under Rådets forordning
(EØF) nr. 3033/80 (9), for så vidt angår Portugal til » 1,037«.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

De monetære udligningsbeløb, der blev indført ved
forordning (EØF) nr. 1677/85, er fastsat ved Kommissio

På anmodning fra den pågældende anvendes den fra den
28 . juli til den 3 . august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

164
219
164
204
310

af
af
af
af
af

24. 6. 1985, s. 6.
6. 8 . 1986, s. 8 .
24. 6. 1985, s. 11 .
28 . 7. 1986, s. 1 .
21 . 11 . 1985, s. 22.

M EFT nr. L 93 af 8 . 4. 1986, s. 8 .

O EFT nr. L 98 af 12. 4. 1986, s. 1 .
(8) EFT nr. L 204 af 28 . 7. 1986, s. 4.
O EFT nr. L 323 af 29. 11 . 1980, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2519/86

af 6. august 1986
om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles ordning for korn ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 579/86 (2), særlig

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, som fastlægges på grundlag af det
aritmetiske gennemsnit af hver af disse valutaers a
vista-kurser for en bestemt periode i forhold til de i
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient,

artikel 14, stk. 4,

disse

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1007/86 (4), særlig

5. august 1986 ;

artikel 12, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning nr. 1676/85 af 11 .

juni 1985, om regningsenhedens værdi og de vekselkurser,
der skal anvendes inden for den fælles landbrugspolitiks
rammer (*), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2418/86 (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2507/86 O ;

Rådets forordning (EØF) nr. 1588/86 (8) har ændret Rådets
forordning (EØF) nr. 2744/75 (9) for så vidt angår
produkter henhørende under pos. 23.02 A i den fælles
toldtarif ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

kurser

er

de

kurser,

der

noteres

efficienterne ;

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton af
basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i henhold
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1 579/74 (10) ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af forord
ning (EØF) nr. 2744/75, senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1588/86 og som er fastsat i bilaget til den
ændrede forordning (EØF) nr. 2418 /86 de ændres i over
ensstemmelse med bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 29.
166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
94 af 9. 4. 1986, s. 3 .
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
210 af 1 . 8 . 1986, s. 9.

j EFT nr. L 219 af 6. 8 . 1986, s. 16.

8) EFT nr. L 139 af 24. 5. 1986, s. 47.
9) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.

den

ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko

medlemsstat.

')
2)
3)
4)
*)
*)

fra

(10) EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 om ændring af importafgifter for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Beløb
Position

i den fælles toldtarif

07.06 A I
07.06 A II

11.01 C (2)
11.01 D (2)
11.01 F (2)
1 1 .02 A II (2)
1 1.02 A III (2)
1 1 .02 A IV (2)

1 1 .02 A VI (2)
11.02 B la) 1 (2)
1 1 .02 B I a) 2 aa)
1 1 .02 B I a) 2 bb) (2)
11.02 B I b) 1 (2)
1 1.02 B I b) 2 (2)
1 1 .02 B II b) (2)
11.02 C II (2)
11.02 C III 0
11.02 C IV (2)
1 1.02 D II (2)
1 1.02 D III (2)
11.02D IV (2)
11.02 E I a) 1 (2)
1 1 .02 E I a) 2 (2)
11.02 E I b) 1 (2)
11.02 E Ib) 2 (2)
1 1 .02 E II b) (2)
11.02 E Ild) 1 (2)
1 1.02 F II (2)
1 1.02 F III (2)
11.02 F IV (2)
1 1.02 F VI (2)
11.04 C I

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

11.08 All

Tredjelande
(undtagen AVS eller OLI)

Portugal

29,51
32,53
59,16
123,17
51,02
64,77
59,16
123,17
51,02
50,24
69,39
120,15
50,24
120,15
46,42
55,23
79,82
107,13
36,30
33,12
69,39
33,12
69,39
65,06
136,18
64,77
87,54
64,77
59,16
123,17
51,02
32,53
63,41
50,13
56,62
99,66

AVS eller OLT

I
210,94
-

207,92

l
210,94

207,92

\
l
I
\
l
I
\
-

I

\

II
\
II
359,1 1

II
II
||
210,94

\
l
l
301,62

353,07

\
207,92

\
I
270,79

(2) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02
A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
— et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent,
beregnet på grundlag af tørsubstansen,
— et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris,
2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller
derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige
kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet, tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2520/86
af 6. august 1986

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

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

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 934/
86 (2), 21 . 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 stan
dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2051 /86 (3),

Artikel 2

senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2497/86 (4) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

ning (EØF) nr. 2051 /86, på de oplysninger, som Kommis

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand,

(>) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
O EFT nr. L 87 af 1 . 4. 1986, s. 1 .
(3) EFT nr. L 173 af 1 . 7. 1986, s. 91 .

(4) EFT nr. L 217 af 5. 8 . 1986, s. 18 .
BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 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

48,64

B. Råsukker

43,44 (')

(') 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 .

Nr. L 221 / 34
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2521 /86
af 6. august 1986

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR —

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 934/
86 (2), særlig artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2395/86
(3), ændret ved forordning (EØF) nr. 2443/ 86 (4) ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 2395/86 fastsatte
eksportrestitutioner ved udførsel af de produkter, som er
nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i den ændrede forordning
(EØF) nr. 1785/81 , i uforarbejdet stand og ikke denature
rede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2395/86 på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 87 af 2. 4. 1986, s. 1 .
(3) EFT nr. L 208 af 31 . 7. 1986, s. 9.

V) EFT nr. L 210 af 1 . 8. 1986, s. 76.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 6. august 1986 om ændring af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
(ECU)
Restitutionsbeløb

Position
i den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

17.01

\

pr. 100 kg

pr. 1 % saccharoseindhold
og pr. 100 kg netto
af det pågældende
produkt

Roe- og rørsukker i fast form :

A. Hvidt sukker ; sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer :
(I) Hvidt sukker :
(a) kandis
(b) andre varer
(II) Sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
B. Råsukker :

42,20
40,77
0,4220

\

II . andre tilfælde :

(a) kandis
(b) sukker tilsat antiklumpningsmiddel
(c) råsukker i primær emballage med et indhold af dette produkt på
5 kg. eller derunder
(d) andre varer

l
0,4220
\
38,82 (')

37,50 (')
0

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte råsukkers udbytte ikke udgør 92 % , beregnes
størrelsen af den restitution, der skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
766/68 .

(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved forordning (EØF) nr. 2689/85. (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning
(EØF) nr. 3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2522/86
af 6. august 1986
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den tiende dellicitation under den løbende hovedlicitation

omhandlet i forordning (EØF) nr. 1659/86
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 934/
86 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og

restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;
efter gennemgang af tilbudene bør de bestemmelser, der
er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den tiende dellicitation ;

de i denne, forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1659/86 af 29. maj 1986 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (3) foranstaltes dellicitationer
med henblik på eksport af dette sukker ;
i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 1659/86 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt

Artikel 1

For den tiende dellicitation for hvidt sukker i henhold til

forordning (EØF) nr. 1659/86 fastsættes det maksimale
restitutionsbeløb til 42,971 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. august 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 1986.

Pd Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 87 af 2. 4. 1986, s. 1 .
(3) EFT nr. L 145 af 30. 5. 1986, s. 29.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV

af 24. juli 1986

om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på
korn
\

(86/362/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 og 100,

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller
nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger på
forbrugere af vegetabilske produkter ;
disse pesticider og de kontaminerende stoffer, der kan
ledsage dem, kan være til fare for miljøet ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

for at imødegå disse farer har flere medlemsstater allerede
fastsat maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på
korn ;

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :

Den vegetabilske og animalske produktion indtager en
meget betydningsfuld plads i Fællesskabet ;
udbytte heraf påvirkes til stadighed af skadelige orga
nismer og ukrudt ;

det er absolut, nødvendigt at beskytte planter, vegetabilske
produkter og husdyr mod disse organismer, ikke blot for
at undgå nedgang i udbyttet, men også for at øge landbru
gets produktivitet ;

kemiske pesticider er et af de væsentligste midler til
beskyttelse af . planter og vegetabilske produkter mod virk
ningerne af disse skadelige organismer ;
imidlertid har disse pesticider ikke udelukkende gunstige
indvirkninger på den vegetabilske produktion, da der i
almindelighed er tale om giftige stoffer eller præparater

da der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn
til de tilladelige maksimalgrænseværdier for pesticidrester,
kan dette skabe hindringer for samhandelen og følgelig
hæmme de frie varebevægelser inden for Fællesskabet ;

- der bør derfor i første omgang for visse aktive stoffer i
korn fastsættes maksimalgrænseværdier, som skal overhol
des, når disse produkter bringes i omsætning ;
disse maksimalgrænseværdier vil endvidere sikre, at korn
kan omsættes frit, samt at forbrugernes helbred beskyttes ;
medlemsstaterne bør samtidig have tilladelse til at føre
kontrol med grænseværdier for pesticidrester i korn, der
fremstilles og forbruges på deres område, gennem en
overvågningsordning og dertil hørende foranstaltninger
der gør det muligt at yde samme beskyttelse som den, der
følger af anvendelsen af de fastlagte grænseværdier ;
i særlige tilfælde, specielt med hensyn til flygtige,
flydende eller gasformige fumigeringsmidler, bør
medlemsstaterne have tilladelse til for korn, der ikke er

med farlige bivirkninger ;

bestemt til direkte konsum, at tillade højere grænsevær
dier end de fastsatte, såfremt det ved passende kontrol

(') EFT nr. C 56 af 6. 3 . 1980, s. 14.
(2) EFT nr. C 28 af 9. 2. 1981 , s. 64.
O EFT nr. C 300 af 18 . 11 . 1980, s. 29.

sikres, at disse produkter ikke stilles til rådighed for den
endelige forbruger, førend restindholdet ikke længere
overstiger maksimalgrænseværdien ;
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Artikel 2

det er ikke nødvendigt at anvende dette direktiv pa

produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande, til
fremstilling af andre varer end levnedsmidler eller til
udsæd ;

medlemsstaterne bør have tilladelse til midlertidigt at

sænke de vedtagne grænseværdier, hvis de uventet viser

sig at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed ;
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1 . I dette dirketiv forstås ved pesticidrester sådanne
pesticidsrester og disses omdannelses-, nedbrydnings- og
reaktionsprodukter, som er opregnet i bilag II, og som
findes på eller i de i artikel 1 omhandlede produkter.
2.
I dette direktiv forstås ved »at bringe i omsætning«
enhver overdragelse, mod eller uden vederlag, af de i
artikel 1 omhandlede produkter.

det vil i dette tilfælde være hensigtsmæssigt at etablere et
snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen i Den stående Komité for Plantesundhed ;
Artikel 3

for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes,

når de pågældende produkter bringes i omsætning, må
medlemsstaterne fastsætte passende kontrolforanstaltnin
ger ;

Fællesskabets prøveudtagnings- og analysemetoder må
udarbejdes, så de i hvert fald kan anvendes som reference
metoder ;

prøveudtagnings- og analysemetoder hører under det
tekniske og videnskabelige område og må fastlægges
gennem en fremgangsmåde, der indebærer et snævert
samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i

1 . Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1 omhandlede
produkter, når de bringes i omsætning, ikke udgør nogen
fare for menneskers sundhed som følge af forekomst af
pesticidrester.
2. Medlemsstaterne må ikke på grund af forekomst af
pesticidrester forbyde eller hindre, at de i artikel 1
omhandlede produkter bringes i omsætning på deres
område, hvis mængden af disse pesticidrester ikke over
stiger maksimalgrænseværdierne som fastsat i bilag II .

Artikel 4

Den stående Komité for Plantesundhed ;

1.

medlemsstaterne bør en gang om året aflægge beretning
til Kommissionen om resultaterne af deres kontrolforan

Medlemsstaterne fastsætter, at de i artikel 1 omhand

lede produkter, når de bringes i omsætning, ikke må have
et indhold af pesticidrester, der overstiger maksimalgræn

staltninger, således at der i Fællesskabet som helhed kan
indhentes oplysninger om grænseværdier for pesticidre

seværdierne som fastsat i bilag II .

ster ;

2.

Rådet bør tage dette direktiv op til revision senest den 30.
juni 1991 med henblik på at nå frem til en ensartet

Medlemsstaterne

træffer de

fornødne

foranstalt

ninger til ved kontrolundersøgelser, der mindst skal
udføres som stikprøvekontrol, at sikre, at maksimalgræn
seværdierne som fastsat i stk . 1 overholdes .

fællesskabsordning —

Artikel 5

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

1 . For så vidt angår de i artikel 1 omhandlede produk
ter, bortset fra sådanne, som er indført fra et tredjeland,
eller som er beregnet for en anden medlemsstat, kan
medlemsstaterne uanset artikel 4 fortsat anvende en

Artikel 1

ordning, der allerede gælder på deres område, hvorefter
forekomsten af pesticidrester kan overvåges, og hvorefter
der i fællesskab kan træffes alle andre foranstaltninger

Med forbehold af Rådets direktiv 74/63/ EØF af 17.
december 1973 om fastsættelse af størsteindhold for

uønskede stoffer og produkter i foderstoffer ('), senest
ændret ved direktiv 86/354/EØF (2), gælder nærværende
direktiv for de i bilag I anførte produkter, såfremt disse
kan formodes at indeholde de i bilag II nævnte pesticidre
ster.

(') EFT nr. L 38 af 11 . 2. 1974, s. 31 .
2) EFT nr. L 212 af 2. 8 . 1986, s. 27.

med henblik på at opnå en virkning svarende til det
indhold af pesticidrester, der er fastsat i bilag II, og med
henblik på at vurdere befolkningens samlede ernærings
mæssige udsættelse for pesticidrester uanset disses oprin
delse. Sådanne foranstaltninger omfatter regelmæssige og

repræsentative undersøgelser vedrørende indholdet af
sådanne pesticidrester i almindelig kost.
2.

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlems

stater og Kommissionen om enhver anvendelse af stk. 1 .
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Artikel 6

I og på de i artikel 1 omhandlede produkter kan
medlemsstaterne tillade et større indhold af pesticidrester
end fastsat i del B i bilag II, såfremt disse produkter ikke
er bestemt til direkte konsum, og det ved passende
kontrol sikres, at de i tilfælde, hvor de leveres direkte til

den endelige bruger eller forbruger, først kan stilles til
dennes rådighed, når indholdet af pesticidrester ikke
længere overskrider de maksimalgrænseværdier, der er
fastsat i del B. Medlemsstaterne underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstalt
ninger. Disse foranstaltninger gælder for alle de omhand
lede produkter uanset oprindelse.
Artikel 7

Medlemsstaterne forelægger hvert år inden den 1 . august
Kommissionen en rapport om resultaterne af de officielle
kontrolundersøgelser, om den overvågning, der har fundet
sted, og om de øvrige foranstaltninger, der er truffet i det
foregående år efter artikel 4 og eventuelt artikel 5.

Nr. L 221 /39

tekniske viden, vedtages af Rådet, som træffer afgørelse
med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, jf.
dog artikel 9.
Artikel 11

Rådet vedtager enstemmigt på forslag af Kommissionen
direktiver om alle nye fortegnelser over produkter eller
alle nye fortegnelser over pesticidrester i og på de i artikel
1 omhandlede produkter samt maksimalgrænseværdier for
sådanne pesticidrester.
Artikel 12

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden straks sagen for Den stående
Komité for Plantesundhed, i det følgende benævnt »komi
teen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en
medlemsstat

2.

I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer

den vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 8

1 . De prøveudtagnings- og analysemetoder, der er
nødvendige for kontrolundersøgelser, overvågning og
andre foranstaltninger efter artikel 4 og eventuelt artikel 5,
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 12. Det forhold,
at der findes fællesskabsanalysemetoder, der skal anvendes
i tilfælde af indsigelse, udelukker ikke, at
medlemsstaterne anvender andre videnskabeligt holdbare
analysemetoder, hvorved der kan opnås sammenlignelige
resultater.

3 . Kommissionens repræsentant forelægger et udkast
til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver
udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som
formanden kan"fastsætte under hensyn til, hvor meget det
forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et
flertal på fireoghalvtreds stemmer.
4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og
bringer dem straks i anvendelse, når de er i overensstem
melse med komiteens udtalelse . Når de ikke er i overens

stemmelse med komiteens udtalelse, eller når der ikke er

2.

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlems

stater og Kommissionen om andre metoder, de måtte
anvende i medfør af stk. 1 .

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgå
ende Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal
træffes. Rådet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret
flertal .

Artikel 9

1 . Skønner en medlemsstat, at en maksimalgrænse
værdi som fastsat i bilag II frembyder fare for menneskers

sundhed, og at det derfor er nødvendigt hurtigt at gribe
ind, kan medlemsstaten midlertidigt sænke denne græn
seværdi på sit eget område. I så fald giver den straks de
øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om
de trufne foranstaltninger og om grundene hertil .
2. Hvis den i stk. 1 omhandlede situation skulle opstå,
træffes der efter fremgangsmåden i artikel 13 afgørelse
om, hvorvidt maksimalgrænseværdierne som fastsat i bilag
II skal ændres. Så længe hverken Rådet eller Kommis
sionen har truffet nogen afgørelse efter ovennævnte frem
gangsmåde, kan medlemsstaten opretholde de foranstalt
ninger, den har iværksat.
Artikel 10

Ændringer af maksimalgrænseværdierne som fastsat i
bilag II som følge af udviklingen i den videnskabelige og

Såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden
udløbet af en frist på tre måneder fra den dato, på hvilken
det har fået sagen forelagt, vedtager Kommissionen de
foreslåede

foranstaltninger,

medmindre

Rådet

med
simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende foran
staltninger.
Artikel 13

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden straks sagen for komiteen
enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en
medlemsstat.

2.

I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer

den vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148 , stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen.
3 . Kommissionens repræsentant forelægger et udkast
til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver
en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist
på to dage. Udtalelsen vedtages med et flertal på fireog
halvtreds stemmer.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 221 /40

7 . 8 . 86

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og
bringer dem straks i anvendelse, når de er i overensstem

en rapport fra Kommissionen, i givet fald ledsaget af rele
vante forslag, senest den 30 . juni 1991 direktivet op til

melse med komiteens udtalelse . Når de ikke er i overens

revision .

stemmelse med komiteens udtalelse, eller når der ikke er

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgå
ende Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal
træffes. Rådet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret

Artikel 16

flertal .

Medlemsstaterne sætter de fornødne love eller administra

Såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden
udløbet af en frist på femten dage fra den dato, på hvilken
det har fået sagen forelagt, vedtager Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger, medmindre Rådet med
simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende foran

efterkomme dette direktiv.
Kommissionen herom .

vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det

staltninger.

område, der er omfattet af dette direktiv.

tive bestemmelser i kraft for senest den 30. juni 1988 at

Artikel 14

Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i artikel 1
omhandlede produkter, såfremt det i det mindste ved
passende angivelse godtgøres, at de er bestemt for :
a) udførsel til tredjelande ;
b) fremstilling af andre varer end levnedsmidler ;

De

underretter

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de

Artikel 17
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1986.

c) udsæd.
Artikel 15

Med henblik på at komplettere den fællesskabsordning,
der indføres ved dette direktiv tager Rådet på grundlag af

straks

På Rådets vegne
A. CLARK

Formand
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BILAG I

Varebeskrivelse

Position i den fælles toldtarif

Hvede

ex 10.01

10.03

Rug
Byg

10.04

Havre

10.02

ex 10.05

Majs

ex 10.06

Uafskallet ris

ex 10.07

Boghvede, hirse, sorghum, triticale og andet korn

BILAG II
DEL A

Pesticidrester

1 . aldrin

)

Maksimalgrænseværdi i mg/kg
(ppm)

Isoleret eller sammen, udtrykt som

2. dieldrin (HEOD) )

dieldrin (HEOD)

3. uorganiske bromider i alt. udtrykt i Br-ioner

0,01
50

1

4. carbaryl

: ris

0,5 : andet korn

5. chlordan (summen af cis- og transisomerer)

0,02

6. DDT (summer af isomererne af DDT, TDE og DDE, udtrykt i
DDT)

0,05

7 . diazinon

0,05

8 . 1,2 dibromethan (ethylendibromid)

0,01 (')

9 . dichlorvos

2

10. endosulfan (summen af a og 6 isomerer og endosulfansulfat
udtrykt i endosulfan)

0,2 : majs
0,1 : andet korn
0,01

11 . endrin

12. heptachlor (summen af heptachlor og heptachlorepoxid udtrykt i
0,01

heptachlor)

0,01

13 . hexachlorobenzen (HCB)

14. hexachlorocyclohexan (HCH)
14.1 . a-isomer
, . „

e .

14.2. o-isomer

)

>

^

c ..

summen ar disse

14.3. y-isomer (lindan)

0,02

0,1 0

15. malathion (summen af malathion og malaoxon udtrykt i mala
thion)

16. phosphamidon

8

0,05

17. pyrethriner (summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II,
jasmoliner I og II)
18 . trichlorfon

3

0,1

(') I en overgangsperiode, der udløber senest den 30. juni 1991 , må de medlemsstater, hvis tilsynsmyndig
heder endnu ikke rutinemæssigt kan påvise rester på 0,01 mg/kg, anvende metoder med påvisnings
grænser på højst 0,05 mg/kg.
(2) Fra den 1 . januar 1990.
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DEL B

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg
(ppm)

1 . bromomethan (methyl bromid)

0,1

2. carbondisulphid

0,1

3 . carbontetrachlorid

0,1

4. hydrogencyanid, cyanider udtrykt i hydrogencyanid
5. hydrogenphosphid, phosphider udtrykt i hydrogenphosphid

15

0,1
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RÅDETS DIREKTIV

af 24. juli 1986
om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på
levnedsmidler af animalsk oprindelse
(86/363/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43 og 100,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger :

Den vegetabilske og animalske produktion indtager en
meget betydningsfuld plads i Fællesskabet ;
udbyttet heraf påvirkes til stadighed af skadelige orga
nismer og ukrudt ;

for at imødegå disse farer har flere medlemsstater allerede
fastsat maksimalgrænseværdier for pesticidrester i og på
levnedsmidler af animalsk oprindelse ;
da der er forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn
til de tilladelige maksimalgrænseværdier for pesticidrester,
kan dette skabe hindringer for samhandelen og følgelig
hæmme de frie varebevægelser inden for Fællesskabet ;
der bør derfor i første omgang for visse organiske chlor
forbindelser i kød og kødprodukter, mælk og mejeripro
dukter fastsættes maksimalgrænseværdier, som skal over
holdes, når disse produkter bringes i omsætning ;

disse maksimalgrænseværdier vil endvidere sikre, at
varerne kan omsættes frit, samt at forbrugernes helbred
beskyttes ;
medlemsstaterne bør samtidig have tilladelse til at føre
kontrol med grænseværdier for pesticidrester i levneds
midler af animalsk oprindelse, der fremstilles og forbruges
på deres område, gennem en overvågningsordning og
dertil hørende foranstaltninger der gør det muligt af yde
samme beskyttelse som den, der følger af anvendelsen af
de fastlagte grænseværdier ;

det er absolut nødvendigt at beskytte planter, vegetabilske

produkter og husdyr mod disse organismer, ikke blot for
at undgå nedgang i udbyttet, men også for at øge landbru
gets produktivitet ;

kemiske pesticider er et af de væsentligste midler til
beskyttelse af planter og vegetabilske produkter samt
husdyr mod virkningerne af disse skadelige organismer ;
imidlertid har disse pesticider ikke udelukkende gunstige
indvirkninger på den vegetabilske og animalske produk
tion, da der i almindelighed er tale om giftige stoffer eller
præparater med farlige bivirkninger ;

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller
nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger for
forbrugerne af vegetabilske eller animalske produkter ;

det vil normalt være tilstrækkeligt at foretage stikprøve
kontrol af frisk mælk og frisk fløde på mejeriet, eller når
de sælges til den endelige forbruger ; medlemsstaterne
kan dog også få tilladelse til at foretage stikprøvekontrol
af frisk mælk og frisk fløde i et tidligere led ;
det er ikke nødvendigt at anvende dette direktiv på
produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande ;
medlemsstaterne bør have tilladelse til midlertidigt at
sænke de vedtagne grænseværdier, hvis de uventet viser

sig at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed ;
det vil i dette tilfælde være hensigtsmæssigt at etablere et
snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen i Den stående Komité for Plantesundhed ;
for at sikre at bestemmelserne i dette direktiv overholdes

disse pesticider og de kontaminerende stoffer, der kan
ledsage dem, kan være til fare for miljøet og indirekte til
skade for mennesker gennem de animalske produkter ;
(') EFT nr. C 56 af 6. 3 . 1980 , s. 14.
(2) EFT nr. C 28 af 9. 2. 1981 , s. 64.
') EFT nr. C 300 af 18 . 11 . 1980, s. 29 .

når de pågældende levnedsmidler bringes i omsætning,
må medlemsstaterne fastsætte passende kontrolforanstalt
ninger ;

Fællesskabets prøveudtagnings- og analysemetoder må
udarbejdes, så de i hvert fald kan anvendes som reference
metoder ;
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prøveudtagnings- og analysemetoder hører under det
tekniske og videnskabelige område og må fastlægges
gennem en fremgangsmåde, der indebærer et snævert
samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i

7. 8 . 86

2. I dette direktiv forstås ved »at bringe i omsætning«
enhver overdragelse, mod eller uden vederlag, af de i
artikel 1 omhandlede produkter.

Den stående Komité for Plantesundhed ;
Artikel 3

Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni 1964 om sund^
hedsmæssige problemer vedrørende handelen med fersk
kød inden for Fællesskabet (') senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3768/85 (2), Rådets direktiv 72/462/EØF af
12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpo
litimæssige problemer vedrørende indførsel af kvæg, svin
og fersk kød fra tredjelande (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3768/85, og Rådets direktiv 85/397/EØF
af 5. august 1985 om sundhedsmæssige og veterinærpoli
timæssige problemer i forbindelse med handelen inden
for Fællesskabet med varmebehandlet mælk (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 3768/85, fastsætter grænsevær
dier for pesticider for så vidt angår henholdsvis fersk kød,

1 . Medlemsstaterne påser, at de i artikel 1 omhandlede
produkter, når de bringes i omsætning, ikke udgør nogen
fare for menneskers sundhed som følge af forekomst af
pesticidrester.
2. Medlemsstaterne må ikke på grund af forekomst af
pesticidrester forbyde eller hindre, at de i artikel 1
omhandlede produkter bringes i omsætning på deres
område, hvis mængden af disse pesticidrester ikke over
stiger maksimalgrænseværdierne som fastsat i bilag II.

der sendes fra en medlemsstat til en anden , fersk kød

Artikel 4

indført fra tredjelande og , varmebehandlet mælk, der
sendes fra en medlemsstat til en anden samt de krævede

analysemetoder ; maksimalgrænseværdierne i dette
direktiv skal ligeledes opfylde målsætningerne i disse tre
direktiver ;

medlemsstaterne bør en gang om året aflægge beretning
til Kommissionen om resultaterne af deres kontrolforan

staltninger, således at der i Fællesskabet som helhed kan
indhentes oplysninger om grænseværdier for pesticidre

1.

Medlemsstaterne fastsætter, at de i artikel 1 omhand

lede produkter, når de bringes i omsætning, ikke må have
et indhold af pesticidrester, der overstiger maksimalgræn
seværdierne som fastsat i bilag II.
2.

Medlemsstaterne

træffer

de

fornødne

foranstalt

ninger til ved kontrolundersøgelser, der mindst skal
udføres som stikprøvekontrol, at sikre, at maksimalgræn
seværdierne som fastsat i stk. 1 overholdes .

ster ;

Rådet bør tage dette direktiv op til revision senest den 30 .
juni 1991 med henblik på at nå frem til en ensartet
fællesskabsordning —

Artikel 5

1 . For sa vidt angar de i artikel 1 omhandlede produk
ter, bortset fra sådanne, som er indført fra et tredjeland,
eller som er beregnet for en anden medlemsstat, kan
medlemsstaterne

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Med forbehold af Fællesskabets eller de nationale bestem
melser vedrørende diætetiske levnedsmidler eller levneds
midler til børn vedrører dette direktiv levnedsmidler af

animalsk oprindelse som opregnet i bilag I, såfremt disse
levnedsmidler kan formodes at indeholde pesticidrester
som nævnt i bilag II .

uanset

artikel

4

fortsat anvende

en

ordning, der allerede gælder på deres område, hvorefter
forekomsten af pesticidrester kan overvåges og hvorefter
der i fællesskab kan træffes alle andre foranstaltninger
med henblik på at opnå en virkning svarende til det
indhold af pesticidrester, der er fastsat i bilag II, og med
henblik på at vurdere befolkningens samlede ernærings
mæssige udsættelse for pesticidrester uanset disses oprin
delse . Sådanne foranstaltninger omfatter regelmæssige og
repræsentative undersøgelser vedrørende indholdet af
sådanne pesticidrester i almindelig kost.
2. Medlemsstaterne underretter de øvrige medlems
stater og Kommissionen om enhver anvendelse af stk. 1 .

Artikel 2
Artikel 6

1.

I dette direektiv forstås ved pesticidrester sådanne

pesticidrester og disses omdannelses-, nedbrydnings- eller
reaktionsprodukter, som er opregnet i bilag II, og som
findes på eller i de artikel 1 omhandlede produkter.
(■)
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

121 af
L 362
L 302
L 226

29. 7.
af 31 .
af 21 .
af 24.

1964, s. 2012/64.
12. 1985, s. 8 .
12. 1972, s. 28 .
8 . 1985, s. 12.

Uanset artikel 4 finder den foreskrevne stikprøvekontrol
af produkter henhørende under pos. 04.01 i den fælles
toldtarif i bilag I sted på mejeriet eller — såfremt de
pågældende produkter ikke leveres til et mejeri — på det
sted, hvor de leveres til forbrugerne. Medlemsstaterne kan

dog også foreskrive, at kontrolprøverne skal udtages, så
snart de pågældende produkter første gang bringes i
omsætning.
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Artikel 7

Artikel 12

Medlemsstaterne forelægger hvert år inden den 1 . august
Kommissionen en rapport om resultaterne af de officielle
kontrolundersøgelser, om den overvågning, der har fundet
sted, og om de øvrige foranstaltninger, der er truffet i det
foregående år efter artikel 4 og eventuelt artikel 5.

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden straks sagen for Den stående
Komité for Plantesundhed, i det følgende benævnt »komi
teen «, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en
medlemsstat.

2.
Artikel 8

1.

De prøveudtagnings- og analysemetoder, der er

nødvendige for kontrolundersøgelser, overvågning og
andre foranstaltninger efter artikel 4 og eventuelt artikel 5,
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 12. Det forhold,
at der findes fællesskabsanalysemetoder, der skal anvendes
i tilfælde af indsigelse, udelukker ikke, at
medlemsstaterne anvender andre videnskabeligt holdbare
analysemetoder, hvorved der kan opnås sammenlignelige
resultater.

2. Medlemsstaterne underretter de øvrige medlems
stater og Kommissionen om andre metoder, de måtte
anvende i medfør af stk . 1 .

3 . Anvendelsen af stk. 1 og 2 berører ikke Fællesska
bets veterinære inspektionsforanstaltninger for kontrol af
pesticidrester i de i artikel 1 omhandlede produkter og
navnlig ikke de bestemmelser, der er vedtaget i overens
stemmelse med direktiv 64/433/ EØF, direktiv 72/462/

EØF og direktiv 85/397/ EØF.
Artikel 9

1.

den vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repræsentant forelægger et udkast
til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver
udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som

formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det
forelagte spørgsmål haster. Udtalelsen vedtages med et
flertal på fireoghalvtreds stemmer.
4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og
bringer dem straks i anvendelse, når de er i overensstem
melse med komiteen udtalelse . Når de ikke er i overens

stemmelse med komiteens udtalelse, eller når der ikke er

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgå
ende Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal
træffes. Rådet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret
flertal .

Såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden
udløbet af en frist på tre måneder fra den dato, på hvilken
det har fået sagen forelagt, vedtager Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger, medmindre Rådet med
simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende foran
staltninger.

Skønner en medlemsstat, at en maksimalgrænse

værdi som fastsat i bilag II frembyder fare for menneskers
sundhed, og at det derfor er nødvendigt hurtigt at gribe
ind, kan medlemsstaten midlertidigt sænke denne græn
seværdi på sit eget område. I så fald giver den straks de
øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om
de trufne foranstaltninger og om grundene hertil .
2.

I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer

Hvis den i stk. 1 omhandlede situation opstår,

træffes der efter fremgangsmåden i artikel 13 afgørelse
om, hvorvidt maksimalgrænseværdierne som fastsat i bilag
II skal ændres. Så længe hverken Rådet eller Kommis
sionen har truffet nogen afgørelse efter ovennævnte
framgangsmåde, kan medlemsstaten opretholde de foran
staltninger, den har iværksat.

Artikel 13

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden straks sagen for komiteen
enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en
medlemsstat.
2.

I komiteen tildeles der medlemsstaternes stemmer

den vægt, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repræsentant forelægger et udkast
til de foranstaltninger, der skal træffes. Komiteen afgiver
en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist
på to dage. Udtalelsen vedtages med et flertal på fireog
halvtreds stemmer.

Artikel 10

Ændringer af maksimalgrænseværdierne som fastsat i
bilag II som følge af udviklingen i den videnskabelige og
tekniske viden, vedtages af Rådet, som træffer afgørelse
med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, jf.
dog artikel 9 .

4. Kommissionen vedtager foranstaltningerne og
bringer dem straks i anvendelse, når de er i overensstem
melse med komiteens udtalelse . Når de ikke er i overens

stemmelse med komiteens udtalelse, eller når der ikke er

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen omgå
ende Rådet et forslag om de foranstaltninger, der skal
træffes. Rådet vedtager foranstaltningerne med kvalificeret
flertal .

Artikel 1 1

Rådet vedtager enstemmigt på forslag af Kommissionen
direktiver om alle nye fortegnelser over produkter eller
alle nye fortegnelser over pesticidrester i og på de i artikel
1 omhandlede produkter samt maksimalgrænseværdier for
sådanne pesticidrester.

Såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden
udløbet af en frist på femten dage fra den dato, på hvilken
det har fået sagen forelagt, vedtager Kommissionen de
foreslåede foranstaltninger, medmindre Rådet med
simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende foran
staltninger.
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Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de

Artikel 14

Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i artikel 1

omhandlede produkter, såfremt det i det mindste ved
passende angivelse godtgøres, at de er bestemt for udførsel

vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

til tredjelande.

Artikel 17
Artikel 15

Med henblik på at komplettere den fællesskabsordning,
der indføres ved dette direktiv, tager Rådet på grundlag af
en rapport fra Kommissionen, i givet fald ledsaget af rele
vante forslag, senest den 30 . juni 1991 direktivet op til
revision .

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1986.
Artikel 16

Medlemsstaterne sætter de fornødne love eller administra

På Rådets vegne

tive bestemmelser i kraft for senest den 30. juni 1988 at

A. CLARK

efterkomme

dette

direktiv.

De

underretter

straks

Formand

Kommissionen herom .

BILAG I

Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

ex 02.01

Kød og spiseligt slagteaffald af heste, æsler, mulæsler og muldyr, hornkvæg, svin, får og
geder, fersk, kølet eller frosset

02.02

Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen lever) af fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og
perlehøns) fersk, kølet eller frosset

02.03

Lever af fjerkræ, fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage

ex 02.04

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset, af tamduer, tamkaniner og
vildt

ex 02.05
02.06

Fedt af svin og fedt af fjerkræ, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget
Kød og spiseligt slagteaffald (undtagen lever af fjerkræ), saltet, i saltlage, tørret eller
røget

04.01

Mælk og fløde, frisk, ikke koncentreret eller sødet

04.02

Mælk og fløde, konserveret, koncentreret eller sødet

04.03

Smør

04.04

Ost og ostemasse

ex 04.05

Fugleæg og æggeblommer, friske, tørrede eller på anden måde konserverede, også
sødede, undtagen rugeæg samt æg og æggeblommer bestemt til andre anvendelser end
som levnedsmidler

16.01

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod

16.02

Andre varer af kød eller slagteaffald, tilberedte eller konserverede
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BILAG II

Maksimalgrænseværdier i mg/kg (ppm)
for fedtindhold i kød,
Pesticidrester

varer af kød, slagteaffald
og animalsk fedt som
anført i bilag I
under pos. ex 02.01 , 02.02,
02.03 , ex 02.04, ex 02.05, 02.06,

16.01 , 16.02 (')

1 . aldrin

}
f

isoleret eller
sammen, udtrykt

for rå mælk og sødmælk
af køer som anført i bilag I
under pos. 04.01 :
for de øvrige levnedsmidler
under pos. 04.01 , 04.02,
04.03, 04.04 (2)

0,2

0,006

3 . chlordan (summen af cis- og trans
isomererne og af oxyclordan
udtrykt som chlordan)

0,05

0,002

4. DDT (summen af isomererne af
DDT, TDE og DDE, udtrykt som
DDT)

1

0,04

5 . endrin

0,05

0,0008

6. heptachlor (summen af heptachlor
og af heptachlorepoxid, udtrykt
som heptachlor)

0,2

0,004

7 . hexachlorobenzen (HCB)

0,2

0,01

2. dieldrin

?

som dieldrin

for friske æg,
uden skal, for fugleæg
og æggeblommer som
anført i bilag I
under pos. ex 04.05

(HEOD) ) (HEOD)

8 .' hexachlorocyclohexan (HCH)

l

8.1 . a-isomer

0,2

0,004

8.2. 6-isomer

0,1

0,003

8.3. y-isomer (lindan)

2

0,008

ex 02.01 fårekød
1 andre varer

(') For levnedsmidler med et fedtindhold på 10 % eller derunder refererer »restmængden« til det udbenede levnedsmiddels samlede vægt.
I så fald er maksimalgrænseværdien
af den værdi, der er udregnet på grundlag af fedtandelen, dog mindst 0,01 mg/kg.
(2) Ved bestemmelse af restmængden skal beregningen for rå komælk og sødmælk fra køer foretages på grundlag af et fedtindhold på 4
vægtprocent. For rå mælk og sødmælk af anden animalsk oprindelse udtrykkes resten på grundlag af fedtstoffet.
For de øvrige levnedsmidler i bilag I under pos. 04.01 , 04.02, 04.03 og 04.04
— med et fedtindhold under 2 vægtprocent er maksimalgrænseværdien halvdelen af den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænse
værdi

— med et fedtindhold på 2 vægtprocent eller derover udtrykkes maksimalgrænseværdien i mg/kg fedtstof. I så fald er maksimalgræn
seværdien 25 gange den for rå mælk og sødmælk fastsatte grænseværdi .

«

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 221 /48

7 . 8 . 86

RÅDETS DIREKTIV

af 24. juli 1 986

om bevis for køretøjers overensstemmelse med direktiv 85 /3/EØF om vægt,
dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer
(86/364/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning 7til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 85/3/EØF af 19.
december 1984 om vægt, dimensioner og visse andre
tekniske data for visse landevejskøretøjer ('), særlig artikel
5,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

indeholder de samme rubrikker og oplysninger, som de,
der er anført på de nævnte skilte ;
såfremt køretøjets data ikke længere svarer til dem, der er
anført på overensstemmelsesbeviset, træffer den medlems
stat, hvor køretøjet er registreret, de nødvendige foran
staltninger til at sikre, at overensstemmelsesbeviset
ændres ;

det kan være hensigtmæssigt, at den totalvægt, der er
tilladt i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning,
og som afgiver fra den i direktiv 85/3/EØF fastsatte,
anføres på skiltet (skiltene) eller ovennævnte dokument
tillige med den teknisk tilladelige vægt —

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 5 i direktiv 85/3 / EØF skal der

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

vedtages detaljerede bestemmelser vedrørende beviset for
køretøjers overensstemmelse med reglerne i nævnte direk

Artikel 1

tiv ;
Rådets direktiv 76/ 114/ EØF af 18 . december 1975 om

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses
anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og
påhængskøretøjer dertil (2), ændret ved Kommissionens
direktiv 78 / 507/EØF (3), indeholder allerede bestemmelser
om et sådant overensstemmelsesbevis i form af et fabrika

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger til at sikre, at de i artikel 2 i direktiv 85/3/EØF
omhandlede køretøjer, som er i overensstemmelse med
nævnte direktiv, forsynes med et af de i litra a), b) og c),
omhandlede beviser :

a) en kombination af følgende to skilte :

tionsskilt ; dette skilt bør suppleres med et skilt vedrø
rende køretøjernes dimensioner, ligeledes udformet og

— et »fabrikationsskilt«, der er udformet og anbragt i

anbragt i overensstemmelse med direktiv 76/ 114/EØF ;

— et skilt vedrørende dimensionerne, der er i overens

overensstemmelse med direktiv 76/ 114/EØF,

stemmelse med bilaget og udformet og anbragt i

disse to skiltes form og indhold samt medlemsstaternes

gensidige anerkendelse heraf, som fastsat i de to nævnte
direktiver og i nærværende direktiv, giver de kompetente
myndigheder tilstrækkelig information og garanti med
henblik på kontrol med, at bestemmelserne i direktiv
85/3/EØF efterkommes, for så vidt angår køretøjer på
fabrikationstidspunktet ;
det bør bestemmes, at beviset for overensstemmelse lige

ledes kan fremgå enten af et enkelt skilt, der er udformet

og anbragt i overensstemmelse med direktiv 76/ 114/EØF,
og som indeholder de samme oplysninger som de to
ovennævnte skilte, eller af et enkelt dokument, der

udstedes af den kompetente myndighed i den medlems
stat, hvor køretøjet er registreret eller taget i brug, og som
(') EFT nr. L 2 af 3. 1 . 1985, s. 14.
(2) EFT nr. L 24 af 30. 1 . 1976, s. 1 .

h) EFT nr. L 155 af 13. 6. 1978, s. 31 .

overensstemmelse med direktiv 76/ 114/ EØF ;

b) et enkelt skilt, der er udformet og anbragt i overens
stemmelse med direktiv 76/ 114/EØF, og som inde
holder samme oplysninger som de to i litra a) nævnte
skilte ;

c) et enkelt dokument, der er udstedt af den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor køretøjet er regi
streret eller taget i brug. Dette dokument skal inde
holde de samme rubrikker og oplysninger som de, der
er anført på de i litra a) nævnte skilte. Det skal opbe
vares tilstrækkelig forsvarligt på et sted, der er let
tilgængeligt for kontrol .
2. Såfremt køretøjets data ikke længere svarer til dem,
der er anført på overensstemmelsesbeviset, træffer den
medlemsstat, hvor køretøjet er registreret, de nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at overensstemmelsesbeviset
ændres .
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3. De i stk. 1 omhandlede skilte og dokumenter aner
kendes af medlemsstaterne som det bevis for køretøjernes
overensstemmelse, der er foreskrevet i artikel 5 i direktiv
85/3/ EØF.

4.

Køretøjer, der er forsynet med overensstemmelsebe

vis, kan underkastes :

2. En medlemsstat kan, når det drejer sig om køretøjer,
der er registreret eller taget i brug på dens område,
bestemme, at den tilladte totalvægt i henhold til nationale
retsforskrifter skal angives i overensstemmelsesbeviset i
venstre kolonne, og at den teknisk tilladelige vægt skal
angives i højre kolonne.
Artikel 3

— for så vidt angår de fælles normer for vægt : stikprøve
kontrol ;

— for så vidt angår de fælles normer for dimensioner :
kontrol, udelukkende når der foreligger mistanke om,
at de ikke er i overensstemmelse med direktiv 85/3/

Nr. L 221 /49

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at efterkomme dette direktiv senest et år efter dets

meddelelse ('). De underretter straks Kommissionen
herom .

EØF .

Artikel 4
Artikel 2

1 . I den midterste kolonne på overensstemmelsesbe
viset vedrørende vægt skal i givet fald anføres de fælles
skabsnormer for vægt, der gælder for det pågældende
køretøj.
For køretøjer, der er omhandlet i punkt 2.2.2 c) i bilag I
til direktiv 85/3/EØF, anføres udtrykket »44 tons« i
parentes under den tilladte totalvægt for vogntoget.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1986.

På Rådets vegne
A. CLARK

Formand

(') Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 29. juli 1986.

Nr. L 221 / 50
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BILAG

Skilt vedrørende dimensionerne, omhandlet i artikel 1 , litra a)
I. Skiltet vedrørende dimensionerne, der så vidt muligt skal fastgøres ved siden af det i direktiv 76/ 1 14/EØF
omhandlede skilt, skal omfatte følgende angivelser :
1 . Fabrikantens navn ('),

2. Køretøjets identifikationsnummer ('),

3. Motorkøretøjets, påhængsvognens eller sættevognens længde (L),
4. Motorkøretøjets, påhængsvognens eller sættevognens bredde (W),
5 . Data til opmåling af vogntogets længde :

— afstanden (a) mellem motokøretøjets forkant og midten af koblingsanordningen (prodskrog eller
sættevognskobling) ; såfremt koblingsanordningen har flere koblingspunkter, angives mindste og
største værdi (amin og amax) ;

— afstanden (b) mellem midten af påhængsvognens koblingsanordning (trækøjet) eller sættevognens
koblingsanordning (kongetappen) og bagkanten af påhængsvognen eller sættevognen ; såfremt
koblingsanordningen har flere koblingspunkter, angives mindste og største værdi (b mjn og bmax).
Vogntogets længde er den målte længde, når motorkøretøjet, påhængsvognen eller sættevognen er
anbragt på en ret linje .
II. De værdier, der anføres på overensstemmelsesbeviset, skal nøjagtigt angive de målinger, der er udført
direkte på køretøjet.

(') Disse oplysninger skal ikke gentages, når køretøjet er forsynet med et enkelt skilt med data vedrørende
vægt og dimensioner.
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mellem medlemsstaterne, er normalt omfattet af nationale støtteordninger med regionalt sigte
og godkendt af Kommissionen i medfør af artikel 92 og 94 i traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab . Formålet med EFRU's interventioner er at støtte og sup
plere medlemsstaternes regionaludviklingsforanstaltninger.
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Udgivet i tilslutning til »Nittende Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virk
somhed«

Denne rapport er den ellevte offentliggjorte udgave af årsrapporten om Landbrugets stilling i
Fællesskabet. Den indeholder analyser og statistiske oplysninger vedrørende generelle forhold
(de økonomiske forhold, verdensmarkedet), produktionsfaktorer, strukturer og situationen på
de forskellige markeder for landbrugsprodukter, hindringer for det fælles marked for land
brugsprodukter, forbrugernes og producenternes stilling, samt finansielle aspekter. Den berører
ligeledes udsigterne i almindelighed samt markedsudsigterne for de enkelte landbrugspro
dukter.
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