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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3809/86
af 11 . december 1986

om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for lyskø
dede søde kirsebær, tilsat alkohol, henhørende under pos. ex 20.06 B I e) 2 bb) i
den fælles toldtarif og bestemt til fremstilling af sukkervarer
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

graden af det samlede kontingent og underrette medlems

FÆLLESSKABER HAR —

staterne herom ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28 , og

da kongeriget Belgien, kongeriget Nederlandene og stor
hertugdømmet Luxembourg er forenet i og repræsenteres
af Den økonomiske union Benelux, kan enhver disposi
tion vedrørende forvaltningen af de kvoter, der tildeles

ud fra følgende betragtninger :

medlemmer —

nævnte

Produktionen i Fællesskabet af lyskødede søde kirsebær,
tilsat alkohol og bestemt til fremstilling af sukkervarer
(navnlig chokoladevarer), er for tiden utilstrækkelig til at
dække behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier ;
som følge heraf afhænger Fællesskabets forsyning med
denne vare for en ikke ubetydelig dels vedkommende af
indførsler fra tredjelande ; det er i Fællesskabets interesse
delvis at suspendere satsen i den fælles toldtarif for de
pågældende varer inden for rammerne af et fællesskabs
toldkontingent af passende størrelse ; for ikke at skade
mulighederne for udviklingen af nævnte produktion i
Fællesskabet samtidig med at der sikres de forarbejdende
industrier tilstrækkelige forsyninger, bør fordelen ved
dette toldkontingent begrænses til varer, der opfylder visse
kriterier vedrørende formålet ; endvidere bør kontingentet
åbnes for perioden 1 . januar til 31 . december 1987, idet
kontingentets størrelse fastsættes til 3 000 tons, en
mængde, der svarer til behovet for indførsel fra
tredjelande i nævnte periode, og kontingenttolden til
10 % :

der bør navnlig skabes sikkerhed for lige og vedvarende
adgang for alle Fællesskabets importører til nævnte
kontingent samt for anvendelse uden afbrydelse af de for
dette kontingent fastsatte satser ved enhver indførsel af
den pågældende vare i samtlige medlemsstater, indtil
kontingentet er opbrugt ; i det foreliggende tilfælde er det
imidlertid ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en fordeling
mellem medlemsstaterne, uden at dette dog er til hinder
for, at disse i henhold til betingelserne og fremgangs
måden i artikel 1 , stk. 2, trækker på kontingentet, i det
omfang de har behov herfor ; denne form for forvaltning
kræver et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, som især skal kunne følge udnyttelses

økonomiske

union,

træffes

af et af dens

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Fra 1 . januar til 31 . december 1987 suspenderes
satsen i den fælles toldtarif for lyskødede søde kirsebær,
tilsat alkohol, med en diameter på 18,9 mm eller
derunder, uden sten, bestemt til fremstilling af chokolade
varer ('), henhørende under pos. ex 20.06 B I e) 2 bb) i
den fælles toldtarif, til 10 % inden for rammerne af et

fællesskabstoldkontingent på 3 000 tons.

Inden for rammerne af det i stk. 1 fastsatte toldkontingent
anvender Spanien og Portugal toldsatser beregnet i
henhold til de bestemmelser, der er fastsat herom i tiltræ
delsesakten af 1985.

2. Såfremt en importør afgiver meddelelse om en
indførsel af den pågældende vare i en medlemsstat og

anmoder om en andel af kontingentmængden, trækker
den pågældende medlemsstat gennem en meddelelse til
Kommissionen en mængde svarende til behovet, i det
omfang den tilbageværende kontingentmængde tillader
det.

3. De kvoter, der trækkes i henhold til stk. 2, gælder
indtil udløbet af kontingentets gyldighedsperiode.
(') Kontrollen med anvendelse til dette særlige formål sker i hen
hold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette
område .
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Artikel 3

Artikel 2

1 . Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger for at sikre, at de mængder, de har trukket i
henhold til artikel 1 , stk. 2, gør det muligt uden
afbrydelse at foretage afskrivninger på deres samlede
andel af fællesskabskontingentet.
2. Medlemsstaterne sikrer importørerne af den pågæl
dende vare fri adgang til kontingentet, så længde den
tilbageværende kontingentmængde tillader det.
3. Medlemsstaterne afskriver indførslerne af den pågæl
dende vare på deres træk, efterhånden som varerne fore
lægges i tolden med angivelse til fri omsætning.
4. Kontingentets udnyttelsesgrad konstateres på
grundlag af de indførsler, der afskrives på de i stk, 3
opstillede betingelser.

16. 12. 86

På anmodning fra Kommissionen underretter medlems
staterne denne om de indførsler af den pågældende vare,
der reelt er afskrevet på kontingentet.

Artikel 4

Medlemsstaterne og Kommissionen indgår et snævert
samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1986.

På Rådets vegne
K. CLARKE

Formand

Nr. L 355/3
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3810/86
af 11 . december 1986

om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for boysen
bær, frosne, ikke tilsat sukker, bestemt til al slags forarbejdning med undtagelse
af fremstilling af marmelade udelukkende af boysenbær, henhørende under pos.
ex 08.10 D i den fælles toldtarif

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28, og
ud fra følgende betragtninger :

lertid ikke hensigtsmæssigt at fastsætte en fordeling
mellem medlemsstaterne, uden at dette dog er til hinder
for, at disse i henhold til betingelserne og fremgangs
måden i artikel 1 , stk. 2, trækker på kontingentet, i det
omfang de har behov herfor ; denne form for forvaltning
kræver et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen, som især skal kunne følge udnyttelses
graden af det samlede kontingent og underrette medlems
staterne herom ;

Fællesskabets forsyning med boysenbær afhænger for
tiden af indførsler fra tredjelande ; det er i Fællesskabets
interesse delvis at suspendere satsen i den fælles toldtarif
for den pågældende vare inden for rammerne af et fælles
skabstoldkontingent af passende størrelse ; for ikke at
skade mulighederne for udviklingen af produktion af
frugt i Fællesskabet, samtidig med at der sikres de forar
bejdende industrier tilstrækkelige forsyninger, bør
fordelen ved dette toldkontingent begrænses til en
mængde på 1 500 tons ; kontingentet bør åbnes for
perioden fra 1 . januar til 31 . december 1987, og kontin
genttolden bør fastsættes til 15 % ;

da kongeriget Belgien, kongeriget Nederlandene og stor
hertugdømmet Luxembourg er forenet i og repræsenteres
af Den økonomiske union Benelux, kan enhver disposi
tion vedrørende forvaltningen af de kvoter, der tildeles
nævnte

økonomiske

union,

træffes

af et

af dens

medlemmer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

*

der bør navnlig skabes sikkerhed for lige og vedvarende
adgang for alle Fællesskabets importører til nævnt kontin
gent samt for anvendelse uden afbrydelse af de for dette
kontingent fastsatte satser ved enhver indførsel af den
pågældende vare i samtlige medlemsstater, indtil kontin
gentet er opbrugt ; i det foreliggende tilfælde er det imid

■

1.

Artikel 1

Fra 1 . januar til 31 . december 1987 suspenderes den

sats i den fælles toldtarif, som anvendes ved indførsel af

nedennævnte varer, til det niveau og inden for rammerne
af det fællesskabstoldkontingent, som er anført herfor :

Position

Løbenummer

i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

Kontingentets

Kontingentets

størrelse

toldsats

09.1929

ex 08.10 D

Boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, bestemt til al slags forar
bejdning med undtagelse af fremstilling af marmelade udeluk
kende af boysenbær

1 500 tons

15%

Artikel 2

Inden for rammerne af dette toldkontingent anvender
Spanien og Portugal toldsatser beregnet i henhold til de
bestemmelser, der er fastsat herom i tiltrædelsesakten.

2. Såfremt en importør afgiver meddelelse om en fore
stående indførsel af den pågældende vare i en medlems
stat og anmoder om en andel af kontingentmængden,
trækker den pågældende medlemsstat gennem en medde
lelse til Kommissionen en mængde svarende til behovet, i
det omfang den tilbageværende kontingentmængde
tillader det.

1 . Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foran
staltninger for at sikre, at de mængder, de har trukket i
henhold til artikel 1 , stk. 2, gør det muligt uden
afbrydelse af foretage afskrivninger på deres samlede
andel af fællesskabskontingentet.
2. Medlemsstaterne sikrer importørerne af den pågæl
dende vare fri adgang til kontingentet, så længe den tilba
geværende kontingentmængde tillader det.

Medlemsstaterne afskriver indførslerne af den pågæl
dende vare på deres træk, efterhånden som varerne fore
lægges i tolden med angivelse til fri omsætning.
3.

3 . De kvoter, der trækkes i henhold til stk. 2, gælder
indtil udløbet af kontingentets gyldighedsperiode.

Nr. L 355/4
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4. Kontingentets udnyttelsesgrad konstateres på
grundlag af de indførsler, der afskrives på de i stk. 3
opstillede betingelser.
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Artikel 4

Medlemsstaterne og Kommissionen indgår et snævert
samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 3

På anmodning fra Kommissionen underretter medlems
staterne denne om de indførsler af den pågældende vare,
der reelt er afskrevet på kontingentet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1986.

På Rådets vegne
K. CLARKE

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3811/86
af 11 . december 1986

om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale
sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres fami
liemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr.
574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

forordningen nødvendige bestemmelser for tilfælde, hvor
vedkommende har mere end to former for lønnet og selv
stændig beskæftigelse på forskellige medlemsstaters

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det euro
pæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 51 og 235,

område ;

der bør tilsvarende foretages ændringer i forordning (EØF)
nr. 574/72 med henblik på at fastsætte regler til gennem

under henvisning til forslag fra Kommissionen, udar
bejdet efter høring af Den administrative Kommission for
vandrende arbejdstageres sociale Sikring ('),

førelse af den således reviderede artikel 14c —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1408/71 foretages følgende
ændringer :

Det er nødvendigt at foretage visse ændringer i forordning
(EØF) nr. 1408/71 (4) og nr. 574/72 (^ senest ændret ved
akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse og ved
forordning (EØF) nr. 513/86 ^,
i artikel 14c, stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71
er det fastsat, at den lovgivning, der skal finde anvendelse
på personer, som har lønnet beskæftigelse på én
medlemsstats område og selvstændig beskæftigelse på en
anden medlemsstats område, er lovgivningen i den
medlemsstat, på hvis område vedkommende har lønnet
beskæftigelse ; i artikel 14c, stk. 1 , litra b), bestemmes det
imidlertid, at den pågældende i de i bilag VII
omhandlede tilfælde er omfattet af lovgivningen i hver af
de pågældende medlemsstater, for så vidt angår beskæfti
gelsen på deres område ;

i artikel 14c er der ikke opstillet regler for det tilfælde,
hvor vedkommende har mere end to former for lønnet og
selvstændig beskæftigelse på to eller flere medlemsstaters
område ; denne mangel bør afhjælpes ved indsættelse af
supplerende bestemmelser i artikel 14c ;
der bør endvidere fastsættes såvel gennemførelsesbestem
melser til den nuværende artikel 14c, stk. 1 , litra b), i
henhold

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

til

C
C
C
L
L
L

stk.

2

i

nævnte

artikel

103 af 30 . 4. 1986, s. 5.
227 af 8 . 9 . 1986, s. 152.
207 af 18 . 8 . 1986, s. 27.
230 af 22. 8 . 1983, s. 8 .
230 af 22. 8 . 1983, s. 86.
51 af 28 . 2. 1986, s. 44.

som

de

for

1 . Artikel 14c affattes således :
»Artikel 14c

Særlige regler, der finder anvendelse på personer,
som samtidig har lønnet beskæftigelse og selv
stændig beskæftigelse på forskellige medlemssta
ters område.

En person, der samtidigt har lønnet beskæftigelse og
selvstændig beskæftigelse på forskellige medlemsstaters
område, er :

a) med forbehold af litra b) omfattet af lovgivningen i
den medlemsstat, på hvis område vedkommende
har lønnet beskæftigelse, eller, hvis vedkommende
har sådan beskæftigelse på to eller flere medlems
staters område, af den lovgivning, som fastsættes i
henhold til artikel 14, nr. 2 eller 3,

b) i de i bilag VII omhandlede tilfælde omfattet af :

— lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område
vedkommende har lønnet beskæftigelse, idet
denne lovgivning fastsættes i overensstemmelse
med artikel 14, nr. 2 eller 3, hvis vedkommende

har en sådan beskæftigelse på to eller flere
medlemsstaters område, og af
— lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område
vedkommende har selvstændig beskæftigelse,
idet denne lovgivning fastsættes i overensstem
melse med artikel 14a, nr. 2, 3 eller 4, hvis

vedkommende har sådan beskæftigelse på to
eller flere medlemsstaters område.«
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2. Artikel 14d ændres saledes :

a) i stk. 1 udgår udtrykket »stk. 1 « efter »artikel 14c« ;
b) følgende indsættes som stk. 2 :
»2. Den i forordningens artikel 14c, litra b),
omhandlede person anses med henblik på fastsæt
telse af satsen for bidrag fra selvstændige erhvervs
drivende i henhold til lovgivningen i den medlems
stat, på hvis område den pågældende har selv-,
stændig beskæftigelse, som om vedkommende
havde sin lønnede beskæftigelse på samme

c) følgende indsættes som nr. 8 :

»8. Såfremt en person, som samtidig har lønnet
beskæftigelse og selvstændig beskæftigelse på
forskellige medlemsstaters område i henhold til
forordningens artikel 14c, litra b), er omfattet af
lovgivningen i to medlemsstater, finder bestem
melserne i stk. 1 , 2, 3 og 4, for så vidt angår den
lønnede beskæftigelse, og i stk. 1 , 2, 3, 5 og 6,
for så vidt angår den selvstændige beskæftigelse,
tilsvarende anvendelse.

De institutioner, der er udpeget af de kompe
tente myndigheder i de to medlemsstater, hvis
lovgivning endeligt finder anvendelse, under
retter gensidigt hinanden herom.«

medlemsstats område.«

c) stk. 2 bliver herefter stk. 3 .

3 . I overskriften til bilag VII udgår udtrykket »stk. 1 «.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 574/72 foretages følgende ændrin
ger :
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4. I artikel 15, stk. 1 , litra a), slutningen, ændres sidste
semikolon til et punktum, og følgende indsættes :

»I de i forordningens artikel 14c, litra b), omhandlede
tilfælde medregner de pågældende institutioner imid
lertid ligeledes forsikrings- eller bopælsperioder, der er
tilbagelagt efter en tvungen forsikringsordning i
henhold til lovgivningen i to medlemsstater, og som
falder sammen .«

1 . I artikel 8 indsættes følgende som 3 :

»3 . Dersom en person eller et af hans familiemed
lemmer i de i forordningens artikels 14c, litra b),

5. I artikel 46, stk. 1 , første afsnit, ændres udtrykket
»artikel 15, stk. 1 , litra b), c) og d),« til »artikel 15, stk. 1 ,
litra a), sidste punktum, samt litra b), c) og d)«.

omhandlede tilfælde har ret til naturalydelser ved

sygdom eller moderskab efter to af de pågældende
lovgivninger, gælder følgende regler :

a) hvis mindst én af disse lovgivninger indeholder
bestemmelser om, at ydelserne tilkendes i form af
refusion til ydelsesmodtageren, afholdes ydelserne
udelukkende af institutionen i den medlemsstat, på
hvis område de er blevet udredt ;

b) hvis ydelserne er blevet udredt på en anden end de
to implicerede medlemsstaters område, afholdes de
udelukkende af institutionen i den medlemsstat, af

hvis lovgivning den pågældende er omfattet i kraft
af sin lønnede beskæftigelse.«
2. I artikel 9 indsættes følgende som stk. 3 :
»3 . Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 bevares
retten til begravelseshjælp, der er erhvervet efter lovgiv
ningen i begge de i bilag VII omhandlede medlemssta
ter, i de i forordningens artikel 14c, litra b), omhand
lede tilfælde .«

3 . Artikel 12a ændres således :

a) i overskriften og indledningen udgår udtrykket »stk.
1 , litra a)« efter »artikel 14c« ;
b) i nr. 7, litra a), udgår udtrykket »stk. 1 « efter »artikel
14c« ;

6. Efter artikel 119 indsættes følgende som artikel 119a :
»Artikel 119a

Overgangsbestemmelser vedrørende pensioner
og renter i forbindelse med anvendelse af artikel
15, stk. 1 , litra a), in fine, i gennemførelsesforord
ningen

1 . Ligger tidspunktet for sikringsbegivenhedens
indtræden forud for den 1 . januar 1987, og er fastsæt
telse af ydelsen på grundlag af pensions- eller rentebe
gæringen endnu ikke' sket inden denne dato, skal der
foretages en dobbelt fastsættelse af ydelsen, for så vidt
der på grundlag af sikringsbegivenheden skal tilkendes
ydelser for et tidsrum, der ligger forud for denne dato :
a) for så vidt angår tiden forud for den 1 . januar 1987,
i overensstemmelse med reglerne i forordningen
eller i overenskomster, der er i kraft mellem de

pågældende medlemsstater ;

b) for så vidt angår tiden fra den 1 . januar 1987, i over
ensstemmelse med reglerne i forordningen.

Såfremt det beløb, der fremkommer ved beregningen
efter litra a), er højere end det, som fremkommer ved
beregningen efter litra b), skal den pågældende dog
fortsat modtage det i henhold til litra a) beregnede
beløb.
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ditet, alderdom, eller til efterladte medfører automatisk,

5. Fremsættes den i stk. 3 omhandlede anmodning
efter udløbet af en frist på et år fra den 1 . januar 1987,
erhverves rettigheder i medfør af forordning (EØF) nr.

at ydelser, der af institutionen eller af institutionerne i

3811 /86 som ikke er bortfaldet eller forældet, fra

en eller flere andre medlemsstater allerede er fastsat før

datoen for anmodningens fremsættelse, medmindre
der efter en medlemsstats lovgivning gælder gunstigere
regler.

2. Indgivelse fra den 1 . januar 1987 til en institution
i en medlemsstat af en begæring om ydelser ved invali

dette tidspunkt, for det samme tilfælde, omberegnes på
grundlag af bestemmelserne i forordningen, dog med
forbehold af bestemmelserne i artikel 3 .

3. De rettigheder, der tilkommer personer, som
inden den 1 . januar 1987 i den pågældende medlems
stat har fået tillagt en pension eller rente, kan efter den
pågældendes anmodning tages op til revision under
hensyn til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF)
nr. 3811 /86 af (').
4. Fremsættes den i stk. 3 omhandlede anmodning
inden for en frist på et år fra den 1 . januar 1987,
erhverves rettigheder i medfør af forordning (EØF) nr.
3811 /86 med virkning fra den 1 . januar 1987, eller fra
datoen for erhvervelse af ret til pension eller rente,
såfremt retten til disse ydelser er erhvervet senere end
den 1 . januar 1987, uden at nogen medlemsstats lovbe
stemmelser om bortfald eller forædelse af rettigheder
kan gøres gældende over for den pågældende.

(') EFT nr. L 355 af 16. 12. 1986, s. 5.«
Artikel 3

Denne forordning berører ikke rettigheder, som inden
ikrafttrædelsen er erhvervet i henhold til forordning
(EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på datoen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1986.

På Rådets vegne
K. CLARKE

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3812/86
af 15 . december 1986

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR —

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

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,
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 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 (l), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 579/
86 (2), særlig artikel 1 3, stk. 5,

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

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

ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel, af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2010/86 (4) og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

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

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 12. december
1986 ;

ovennævnte justeririgsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko
efficienterne ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 16. december 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

C)
(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. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 15. december 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 B I

Afgifterne

Varebeskrivelse

Portugal

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug

10.01 B II
10.02
10.03

Hård hvede

10.04

Havre

10.05 B

Majs, andre end hybridmajs til

Rug
Byg

16,02
43,02
51,66
22,22
83,64

udsæd
10.07 A
10.07 B
10.07 C II
10.07 DI
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

11.02 A la)
1 1.02 A Ib)

Tredjelande

Boghvede
Hirse

183,78

237,45 0(0
157,12 («)
176.90
144,48

166.91 (2) (3) (8)
0

22,22

0

106,93 0

Sorghum, andre end hybridsorghum
til udsæd
Triticale
Andre varer

22,22

167,77 (4) (8)
0
29,45 0

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

36,77
86.67
80,10
38,23

271,26
233,96
382,04
291,89

7,46

0

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fælles
skabet, 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.
O 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 % .

0 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.
O 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. 1180/77 og Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2622/71 .

O Ved import af det under pos. 10.07 D I henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften
for rug.
(8) Den i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/86 omhandlede afgift fastsættes i overensstem
melse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 3140/86 ved ' licitation.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3813/86
af 15 . december 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 (l), 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
12. december 1986 ;

kurser,

der

noteres

fra

den

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,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

og

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 16. december 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

O
(2)
(3)
(<)

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 15. december 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

1 . term.

2. term .

3. term.

12

1

2

3

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug

0

7,24

7,24

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

10.02

Rug
Byg

0

0

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs til udsæd

0

0,40

0,40

10.07 A

Boghvede

0

0

0

105,97

10.07 B

Hirse

0

0

0

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

10.03

7,24
'

0

1,75
0

10,14

10,14

0

0

10,14

B. Malt

(ECU/ ton)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

11.07 A la)
11.07 A Ib)
1 1.07 A Ila)
11.07 All b)

Malt
Malt
Malt
Malt

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

11.07 B

Brændt malt

Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3 . term .

4. term.

12

1

2

3

4

0

12,89
9,63

12,89

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,89
9,63
3,12
2,33
2,71

12,89
9,63
3,12
2,33
2,71

9,63
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3814/86
af 15 . december 1986

om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3331 /82
af 3. december 1982 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp og om ændring
af forordning (EØF) nr. 2750/75 ('), særlig artikel 3, stk. 1 ,
første afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
af 27. januar 1986 om gennemførelsesbestemmelser for
1986 til forordning (EØF) nr. 3331 /82 om politikken med
hensyn til fødevarehjælp og forvaltning af denne hjælp (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 335/86 (4), særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger :
Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga

nr. 1354/83 af 17. maj 1983 om almindelige bestem
melser for tilvejebringelse og levering af skummetmælk
spulver, smør og butteroil som fødevarehjælp ^, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3826/85 (*) ; det er bl.a.
nødvendigt at præcisere leveringsfristerne og -betingel
serne, samt hvilken procedure der skal anvendes ved
bestemmelse af omkostningerne i forbindelse hermed ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Interventionsorganerne leverer i overensstemmelse med

forordning (EØF) nr. 1354/83 butteroil som fødevarehjælp
på de særlige betingelser, der er anført i bilaget.

nisationer 142 tons butteroil, som skal leveres fob, cif eller
frit bestemmelsesstedet ;

Artikel 2

der bør følgelig ske levering i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
O
0
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

352 af 14. 12. 1982, s. 1 .
29 af 4. 2. 1986, s. 3.
148 af 28 . 6. 1968, s. 13.
119 af 8 . 5. 1986, s. 19 .

O EFT nr. L 142 af 1 . 6. 1983, s. 1 .
(«) EFT nr. L 371 af 31 . 12. 1985, s. 1 .
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BILAG

Licitationsbekendtgørelse (')
Beskrivelse af varepartiet

1 . Program :

a) retsgrundlag
b) af betydning
2. Modtager
3 . Bestemmelsesland

4. Leveringsstadium og leveringssted
5. Modtagerens repræsentant (2) (3)
6. Samlet mængde

7. Oprindelse af butteroil
8 . Det interventionsorgan, som interventionsla
geret henhører under
9 . Særlige kendetegn
10 . Emballage

11 . Yderligere påskrifter på emballagen
12. Afskibningsperiode

A

1986

Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
Kommissionens afgørelse af 10. februar 1986
VFP

Mauretanien
fob
—

42 tons

fremstilles af interventionssmør

nederlandsk
—

5 kg
»MAURITANIE 0005505 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL / DAKAR / EN TRANSIT VERS ROSSO MAURITANIE«

før den 15. januar 1987

13 . Dato for udløbet af fristen for indgivelse af
bud

14. I tilfælde af en ny licitation i henhold til
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1354/83 :

a) afskibningsperiode
b) dato for udløbet af fristen for indgivelse
af bud

15. Bemærkninger

leveringsomkostningerne bestemmes af det nederlandske interventionsorgan i over
ensstemmelse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1 354/83 (4) (*) (*) (?)
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Beskrivelse af varepartiet

1 . Program :

a) retsgrundlag
b) af betydning
2. Modtager
3 . Bestemmelsesland

4. Leveringsstadium og leveringssted
5. Modtagerens repræsentant (3)

16. 12. 86

B

1986

Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
Kommissionens afgørelse af 18 . juli 1986

Central Leiteira de Luanda UEE — Ministério da Agricultura
Angola
cif, Luandå

S.E. M"* Tavira — Ambassadeur d'Angola å Bruxelles, 182, rue Franz Merjay — 1180
Bruxelles

(tlf. 244 49 86 — telex 63170 EMBRUX)
6. Samlet mængde

7. Oprindelse af butteroil
8 . Det interventionsorgan, som interventionsla
geret henhører under
9 . Særlige kendetegn

10. Emballage

11 . Yderligere påskrifter på emballagen

1 00 tons

fremstilles af interventionssmør

tysk
—

0
»BUTTEROIL / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA A
ANGOLA«

1 2. Afskibningsperiode

før den 31 . marts 1987

13. Dato for udløbet af fristen for indgivelse af
bud

14. I tilfælde af en ny licitation i henhold til
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1354/83 :

a) afskibningsperiode
b) dato for udløbet af fristen for indgivelse
af bud

15. Bemærkninger

leveringsomkostningerne bestemmes af det tyske interventionsorgan i overensstem
melse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1354/83 (4)
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Nr. L 355/ 15

Noter :

(') Dette bilag fungerer sammen med bekendtgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 208 af
4. august 1983, side 9, som licitationsbekendtgørelse.
(2) Se listen offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 229 af 26. august 1983, side 2.
(3) Så snart tilslagsmodtageren er blevet underrettet om tilslaget, tager han straks kontakt med modtageren
eller dennes repræsentant for at aftale de nødvendige forsendelsesdokumenter, samt de nærmere bestem
melser for tid, tempo, sted eller andre forhold i forbindelse med indladningen.
(4) På anmodning af modtageren overdrager tilslagsmodtageren ham en attest fra en officiel instans, hvori det
attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er
blevet overtrådt.

(*) Sundhedscertifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at produktet er fremstillet af

mælk fra sunde dyr og på fortrinlige sanitære vilkår, som overvåges af et kvalificeret teknisk personale, og
at der i det område, hvor den rå mælk er produceret, ikke er konstateret mund- og klovesyge.
(6) Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et hygiejnecertifikat.

0 Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et oprindelsescertifikat.
(8) I nye metalfade, med spuns, som indvendig er belagt med konservesdåselak, eller undergået en behand
ling, som giver de samme garantier, på 190 til 200 kg netto (at angive i tilbudet), og disse skal fyldes helt
og lukkes hermetisk under nitrogenatmosfære. Fadene skal være tilstrækkelig stærke til at kunne modstå
forsendelse pr. skib. Metalfadenes beskaffenhed må ikke kunne være- til skade for den menneskelige
sundhed og heller ikke kunne påvirke indholdets farve, smag eller lugt. Fadene skal lukkes fuldstændig
hermetisk .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3815/86
af 15 . december 1986

om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3331 /82
af 3. december 1982 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp og om ændring
af forordning (EØF) nr. 2750/75 ('), særlig artikel 3, stk. 1 ,
første afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3
232/86 af 27. januar 1986 om gennemførelsesbestem
melser for 1986 til forordning (EØF) nr. 3331 /82 om poli
tikken med hensyn til fødevarehjælp og forvaltning af
denne hjælp (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1335/86 (4), særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga
nisationer 307 tons skummetmælkspulver, som skal

nr. 1354/83 af 17. maj 1983 om almindelige bestem
melser for tilvejebringelse og levering af skummetmælks
pulver, smør og butteroil som fødevarehjælp (*), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3826/85 (*) ; det er bl.a.
nødvendigt at præcisere leveringsfristerne og -betingel
serne, samt hvilken procedure, der skal anvendes ved
bestemmelse af omkostningerne i forbindelse hermed ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Interventionsorganerne leverer i overensstemmelse med
forordning (EØF) nr. 1354/83 skummetmælkspulver som
fødevarehjælp på de særlige betingelser, der er anført i
bilaget.
Artikel 2

leveres fob, cif eller frit bestemmelsesstedet ;

der bør følgelig ske levering i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

352 af 14. 12. 1982, s. 1 .
29 af 4. 2. 1986, s. 3.
148 af 28 . 6. 1968, s. 13 .
119 af 8 . 5. 1986, s. 19 .

O EFT nr. L 142 af 1 . 6. 1983, s. 1 .
O EFT nr. L 371 af 31 . 12. 1985, s. 1 .
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BILAG

Licitationsbekendtgørelse (*)
Beskrivelse af varepartiet

A

B

1 . Program :

a) retsgrundlag
b) af betydning

1986

Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
Kommissionens afgørelse af 18. juli 1986

2. Modtager
3.

Comorerne

Bestemmelsesland

4. Leveringsstadium og leveringssted

cif, Moroni (Grande Comore)

5. Modtagerens repræsentant
5a. Modtager

cif, Mutsamudu (Anjouan)
0

M. Said Ahmed Said Ali, Ministre des Finances et du Budget, Moroni — boite postale
324

(tlf. 27 67 (Moroni))
6. Samlet mængde
7. Oprindelse af skummetmælkspulveret
8.

Interventionsorgan

9. Særlige kendetegn
10.

Emballage

11 . Yderligere påskrifter på emballagen

60 tons

40 tons

Fællesskabets marked
nederlandske

bilag I B til forordning (EØF) nr. 1354/83
25 kg

» DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE Å LA R.F.I.
DES COMORES«

1 2. Afskibningsperiode
13.

før den 15. marts 1987

Dato for udløbet af fristen for indgivelse af
bud

14.

I tilfælde af en ny licitation i henhold til
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1354/83 :

a) afskibningsperiode
b) dato for udløbet af fristen for indgivelse
af bud

1 5.

Bemærkninger

leveringsomkostningerne bestemmes af det nerderlandske interventionsorgan i over
ensstemmelse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1 354/83 (3) (*) (®)

Nr. L 355/ 18
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C

Beskrivelse af varepartiet

1986

1 . Program :

Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
Kommissionens afgørelse af 10. februar 1986

a) retsgrundlag
b) af betydning

VFP

2. Modtager
3 . Bestemmelsesland

Guinea (Conakry)
fob

4. Leveringsstadium og leveringssted
5. Modtagerens repræsentant (2) (3)

—

6. Samlet mængde

27 tons

7. Oprindelse af skummetmælkspulveret

interventionslagre

8 . Det interventionsorgan, som interventionsla
geret henhører under

tysk

indlagret efter den 1 . juli 1986

9. Særlige kendetegn
10. Emballage

11 . Yderligere påskrifter på emballagen

16. 12. 86

25 kg
»GUINÉE CONAKRY 0267400 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE
MONDIAL / CONAKRY«

før den 31 . januar 1987

12. Afskibningsperiode
13. Dato for udløbet af fristen for indgivelse af

i

bud

14. I tilfælde af en ny licitation i henhold til
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1354/ 83 :

a) afskibningsperiode
b) dato for udløbet af fristen for indgivelse
af bud

15. Bemærkninger

leveringsomkostningerne bestemmes af det tyske interventionsorgan i overensstem
melse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1 354/83 (*) (*) (*) (^ (*)

16. 12. 86

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Beskrivelse af varepartiet

1 . Program :

a) retsgrundlag
b) af betydning
2. Modtager
3 . Bestemmelsesland

4. Leveringsstadium og leveringssted
5. Modtagerens repræsentant (2) (3)

6. Samlet mængde
7. Oprindelse af skummetmælkspulveret

Nr. L 355/ 19

D

1986

Rådets forordning (EØF) nr. 232/86
Kommissionens afgørelse af 10. februar 1986
VFP

Den centralafrikanske Republik
fob
—

1 1 80 tons

Fællesskabets marked

8 . Interventionsorgan

fransk

9. Særlige kendetegn

Bilag I B til forordning (EØF) nr. 1354/83

10. Emballage

11 . Yderligere påskrifter på emballagen

25 kg i følge punkt 4.2 i Bilag I B til forordning (EØF) nr. 1354/83
»R.C.A 0265200 / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL /

DOUALA EN TRANSIT Å BANGUI«

12. Afskibningsperiode

før den 30. april 1987

13. Dato for udløbet af fristen for indgivelse af
bud

14. I tilfælde af en ny licitation i henhold til
artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1354/ 83 :

a) afskibningsperiode
b) dato for udløbet af fristen for indgivelse
af bud

15. Bemærkninger

leveringsomkostningerne bestemmes af det franske interventionsorgan i overensstem
melse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1354/83 (4) 0 (*) 0 (8)

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 355/20

Noter :

(') Dette bilag fungerer sammen med bekendgørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 208 af
4. august 1983, side 9, som licitationsbekendtgørelse.
(2) Se listen offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 229 af 26. august 1983, side 2.
(3) Så snart tilslagsmodtageren er blevet underrettet om tilslaget, tager han straks kontakt med modtageren
eller dennes repræsentant for at aftale de nødvendige fordendelsesdokumenter, samt de nærmere bestem
melser for tid, tempo, sted eller andre forhold i forbindelse med indladningen.
(4) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : Se listen offentliggjort i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende nr. C 227 af 7. september 1985, side 4.
(*) På anmodning af modtageren overdrager tilslagsmodtageren ham en attest fra en officiel instans, hvori det
attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er
blevet overtrådt.

(®) Sunhedscertifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at produktet er fremstillet af
mælk fra sunde dyr og på fortrinlige sanitære vilkår, som overvåges af et kvalificeret teksnisk personale, og
at der i det område, hvor den rå mælk er produceret, ikke er konstateret mund- og klovesyge eller andre
smitsomme sygdomme i de sidste halvfems dage før forarbejdningen.
f) Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et hygiejnecertifikat.
(") Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et originalcertifikat.

0 Tilslagsmodtageren sender en kopi af forsendelsdokumenterne til følgende adresse :
Delegation de la C.C.E., Antenne des Comores, boîte postale 559 — Moroni telex 212 DELCEC KO ; tlf.
73 19 81 eller 73 03 93 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3816/86
af 15 . december 1986

om delvis suspension indtil den 31 . december 1987 af toldsatserne for spiseoliven,
der indføres fra Spanien til Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december
1985

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, særlig artikel 75,
punkt 4, og
^
ud fra følgende betragtninger :

Der er vanskeligheder forbundet med afsætningen til eksport af den spanske produktion
af spiseoliven, især som følge af ændringen af afgiftsordningen efter tiltrædelsen og på
grund af den midlertidige tilladelse, der er indrømmet en medlemsstat til at yde
eksportrestitutioner for dette produkt ;
for visse tredjelande gælder for samme produkt toldfritagelse ved indførsel til Fællesskabet
i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 ; for at bøde på denne situation er det
hensigtsmæssigt for et begrænset tidsrum at indføre delvis suspension af toldsatserne for
spiseoliven fra Spanien ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra
Forvaltningskomiteen for fedtstoffer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De toldsatser, som finder anvendelse ved indførsel til Fællesskabet i dets sammensætning
pr. 31 . december 1985, i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 75, nr. 1 nedsættes indtil
den 31 . december 1987 med 50 % for følgende produkter fra Spanien :
Position
i den fælles
toldtarif

07.01

Varebeskrivelse

Grønsager, friske eller kølede
N. Oliven

I. Ikke til fremstilling af olie (a)
07.02

Grønsager (også kogte), frosne :
A. Oliven

07.03

Grønsager, foreløbig konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre
konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring :
A. Oliven :

I. Ikke til fremstilling af olie (a)
07.04

Grønsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere
tilberedte :
ex B. Andre varer :
Oliven

Nr. L 355/21
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Nr. L 355/22

Position
i den fælles
toldtarif

20.01

Varebeskrivelse

Grønsager og frugter, tilberedt eller konserveret i eddike eller eddikesyre, også med
tilsætning af sukker, salt, krydderier og sennep :
ex C. Andre varer :
— Oliven

20.02

Grønsager, tilberedt eller konserverede på anden måde end i eddike eller
eddikesyre :
F. Kapers og oliven :
— Oliven

(a) Henførsel under denne underposition sker pa betingelser fastsat af de kompetente myndigheder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3817/86
af 15 . december 1986

om ændring af forordning (EØF) nr. 1183/86 og (EØF) nr. 1185/86 vedrørende
fedstofsektoren

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,

Den spanske produktion af solsikkefrø i produktionsåret
1985/86 viste sig at være lavere end den forventede
produktion, hvorfor det oprindeligt forventede produk
tionsoverkud ikke blev til noget ; den mængde solsikke
frø, høstet i Spanien og anvendt til produktion af olie til
eksport, for hvilken den i artikel 14 i forordning (EØF) nr.
475/86 omhandlede udligningsstøtte kan ydes, bør derfor
fastsættes til 0 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 475/86
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 i Spanien, og priserne på disse ('), særlig artikel

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

16, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Fedstoffer —

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

I artikel 14, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1 183/86 (2),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3329/86 (3), er det
fastsat, at afgiften ikke opkræves ved indførsel af visse
olier inden for en mængde på 34 000 tons ; en revision af
den foreløbige opgørelse viser, at der indtil den 31 .
december 1986 vil blive indført 37 500 tons af disse olier

i Spanien ; mængden af de olier, der kan fritages for
afgiften bør derfor ændres ;
i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1 183/86 fastsættes
de mængder olier og fedststoffer, der skal overgå til frit
forbrug i Spanien, og lofterne for de årlige importmæng
der ; disse mængder blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1 185/86 (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3331 /86 (^ ;

under hensyn til udviklingen i efterspørgslen er det dog
rimeligt at ændre de pågældende mængder for sojaolie til
konsum og for olie af plamenødder, plamekerner og
kopra ;

I artikel 14, stk. 4, andet led, i forordning (EØF) nr.
1183/86 ændres »34 000 « til »37 500«.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 1185/86 foretages følgende
ændringer :
1 . I artikel 1 , sk. 1 ,

— litra b), ændres »70 000« til »75 000«,
— litra c), ændres »42 000« til »45 500«.

2. I artikel 2, stk. 1 , litra c), ændres »34 000« til »37 500«.
3 . I artikel 3 ændres »83 000« til »0 «.

Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

53 af 1 . 3 . 1986, s.
107 af 24. 4. 1986,
306 af 1 . 11 . 1986,
107 af 24. 4. 1986,
306 af 1 . 11 . 1986,

47.
s. 17.
s. 33 .
s. 28 .
s. 35.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3818/86
af 15 . december 1986

om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2042/75 om de særlige
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for
korn og ris

FÆLLESSKABER HAR —

erfaringen viser dog, at en periode pa 60 dage vil være
mere passende ;

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

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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 12, stk. 2, artikel 15, stk. 5, og artikel
16, stk. 6, og

Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Eksportrestitutionen for visse kornfoderblandinger
bestemt for Nordyemen er blevet fastsat på et højere
niveau end for eksportrestitutionerne til andre destinatio
ner ;

I forordning (EØF) nr. 2042/75 (3) foretages følgende
ændring :

Tabel A i bilag II erstattes af bilaget til nærværende
forordning.

på grund af denne midlertidige foranstaltning var det
nødvendigt at afkorte gyldighedsperioden for eksportli
censerne for sådan eksport til 30 dage for at undgå
sammenbrud på det pågældende eksportmarked og hindre
spekulationsforretninger på længere sigt ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen for dens offentlig
gørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 139 af 24. 5. 1986, s. 29.

(3) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 57.
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Nr. L 355/25

BILAG
»BILAG II

EKSPORTLICENSERNES GYLDIGHEDSPERIODE
A. Kornsektoren

Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

10.01 BI
10.02
10.03

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
Rug
Byg

10.04

Havre

10.05 B

Majs, med undtagelse af hybridmajs til udsæd
Boghvede, hirse, kanariefrø og sorghum, andre

10.07

Gyldighedsperiode

indtil udløbet af den fjerde
måned efter udstedelsen

kornsorter
10.01 B II

Hård hvede

De andre produkter omhandlet i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 2727/75 0)

1 1.02 A la)

Grove gryn og fine gryn af hård hvede

indtil udløbet af fjerde måned efter
udstedelsen

(') For produkter henhørende under position 23.07 B I i den fælles toldtarif bestemt til eksport til Nord
yemen er gyldighedsperioden 60 dagen fra licensens udstedelsesdato.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3819/86
af 15 . december 1986

om ændring af forordning (EØF) nr. 2213/76 og (EØF) nr. 2315/76 vedrørende salg
af skummetmælkspulver og smør fra offentlige lagre
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1335/86 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og artikel 7,
stk. 5, og

I forordning (EØF) nr. 2213/76 foretages følgende
ændringer :
1 . I artikel 1 ændres » 1 . januar 1985« til » 15. april 1986« ;
2. I artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2213/76 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
820/86 (4), skal den mængde skummetmælkspulver, der
udbydes til salg, være indlagret af interventionsorganet
inden den 1 . januar 1985 ;
i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2315/76 0, senest ændret ved forordning (EØF) nr.
819/86 (*), skal det produkt, der udbydes til salg, være
indlagret af interventionsorganet inden den 1 . juni 1985 ;

i betragtning af markedssituationen og lagerbeholdnin
gerne af skummetmælkspulver og smør bør datoerne den
1 . januar 1985 og den 1 . juni 1985 ændres til 15. april
1986 ; endvidere bør salgsprisen for disse produkter samt

— stk. 1 , ændres »ECU« til »1 ECU«,

— stk. 2, ændres »3 ECU» til »1 ECU«.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 2315/76 foretages følgende
ændringer :

1 . I artikel 1 ændres » 1 . juni 1985« til » 15. april 1986« ;
2. I artikel 2

— stk. 1 , ændres »2.5 regningsenheder « til »1 ECU«,
— stk. 2, ændres »4 regningsenheder* til »1 ECU«.

sikkerhedsstillelsen som omhandlet i artikel 2 i forord

ning (EØF) nr. 2213/76 og nr. 2315/76 nedsættes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Mælk og Mejeriprodukter —

Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
O
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968, s. 13 .
119 af 8 . 5. 1986, s. 19.
249 af 11 . 9 . 1976, s. 6.
76 af 21 . 3 . 1986, s. 13.
261 af 25. 9 . 1976, s. 12.

fa EFT nr. L 76 af 21 . 3. 1986, s. 12.
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Nr. L 355/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3820/86
af 15 . december 1986

om ændring af forordning (EØF) nr. 2600/86, (EØF) nr. 2601/86, (EØF) nr. 2602/86
(EØF) nr. 2632/86, (EØF) nr. 2633/86, (EØF) nr. 2664/86, (EØF) nr. 2846/86, (EØF)
nr. 2848/86, (EØF) nr. 3054/86 og (EØF) nr. 3250/86 om åbning af løbende licita
tioner med henblik på eksport af korn, som er i interventionsorganernes besid
delse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen før
Korn —

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 7, stk. 5,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3826/85 (4), og

Artikel 4, stk. 3, til forordning (EØF) nr. 2600/86, (EØF)
nr. 2601 /86, (EØF) nr. 2602/86, (EØF) nr. 2632/86, (EØF)
nr. 2633/86, (EØF) nr. 2664/86, (EØF) nr. 2846/86, (EØF)
nr. 2848/86, (EØF) nr. 3054/86 og (EØF) nr. 3250/86

ud fra følgende betragtninger :

Det er nødvendigt at fastsætte en senere dato for de i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2600/86 (J), (EØF)
nr. 2601 /86 (% (EØF) nr. 2602/86 O, (EØF) nr. 2632/86 (8),
(EØF) nr. 2633/86 (9), (EØF) nr. 2664/86 (10), (EØF) nr.
2846/86 (' '), (EØF) nr. 2848/86 (12), (EØF) nr. 3054/86 (13)
og (EØF) nr. 3250/86 (14) omhandlede sidste dellicitatio
ner :

Artikel 1

affattes således :

»3.

Fristen for indgivelse af bud, vedrørende den

sidste dellicitation udløber den 25. marts 1987.«

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

O
(8)
(9)
(10)
(")
( 12)
(u)
H

EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr.

L
L
L
L
L

281
139
202
371
235

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
24. 5. 1986, s. 29.
9. 7. 1982, s. 23.
31 . 12. 1985, s. 1 .
21 . 8 . 1986, s. 12.

I6) EFT nr. L 235 af 21 . 8. 1986, s. 14.

L 235 af 21 . 8 . 1986, s. 16.
L 237 af 23 . 8 . 1986, s. 15.
L 237 af 23 . 8 . 1986 , s. 17 .
L 243 af 28 . 8 . 1986, s. 17.
L 264 af 16 . 9 . 1986, s . 7.
L 264 af 16. 9 . 1986, s. 11 .
L 284 af 7. 10 . 1986, s. 9 .
L 302 af 28 . 10 . 1986, s. 5.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3821/86
af 15 . december 1986

om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer som fører nederlandsk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2057/82
af 29. juni 1982 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol med fiskeri fra fartøjer hjemmehørende i
medlemsstaterne (l), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3723/85 (2), særlig artikel 10, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØf) nr. 3721 /85 af 20 . december 1985
om fastsættelse for 1986 af de foreløbige samlede tilladte
fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske

(EF-område) og IV taget af fartøjer, som fører nederlandsk
flag eller er registreret i Nederlandene, nået den for 1986
tildelte kvote ; Nederlandene har forbudt fiskeri efter

denne bestand med virkning fra den 12. december 1986 ;
det er derfor nødvendigt at opretholde denne dato —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fangsterne af hvilling i farvandene i ICES område II a
(EF-område) og IV, fra fartøjer, der fører nederlandsk flag
eller er registreret i Nederlandene, må antages at have
opbrugt den kvote, der er tildelt Nederlandene for 1986.

bestande i Fællesskabets fiskerizone samt af visse betin

Fiskeri *efter hvilling i farvandene i ICES område II a

gelser for fiskeri af disse fangstmængder (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3221 /86 (4), fastsætter kvoter for
hvilling i 1986 ;

(EF-område) og IV, fra fartøjer, der fører nederlandsk flag
eller er registreret i Nederlandene, er forbudt ligesom,
opbevaring om bord, omladning og landing af den
ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der taget af fisker
fartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages at
have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af hvilling i farvandene i ICES område II a

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 12. december 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Antonio CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 220 af 29 . 7. 1982, s. 1 .
(2) EFT nr. L 361 af 31 . 12. 1985, s. 42.
(3) EFT nr. L 361 af 31 . 12. 1985, s. 5.
4 EFT nr. L 300 af 24. 10. 1986, s. 2.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

16. 12. 86

Nr. L 355/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3822/86
af 15 . december 1986

om fastsættelse af støtte til sojabønner
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. 1491 /85
af 23. maj 1985 om fastsættelse af særlige foranstaltninger
for sojabønner ('), særlig artikel 2, stk. 7,

kedsprisen pr. 100 kg, og den beregnes pa grundlag af de
tilbud og noteringer for leverancer, der skal finde sted
inden 30 dage, efter at tilbudene og noteringerne er
konstateret ;

såfremt tilbudene og noteringerne ikke opfylder oven
nævnte betingelser, bør der foretages de fornødne juste
ringer, herunder de i artikel 2 i forordning (EØF) nr.
2329/85 omhandlede ;

for at støtteordningen kan fungere tilfredsstillende, bør
der ved beregningen af støtten

ud fra følgende betragtninger :

— 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, punkt
1 , sidste linje, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/
85 (*) fastsatte korrektionsfaktor,

I henhold til artikel 2, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1491 /85 ydes der en støtte for sojabønner, der er høstet i
Fællesskabet, når den for et produktionsår gældende
målpris er højere end verdensmarkedsprisen ; denne støtte
er lig med forskellen mellem disse to priser ;

— 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 ;

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg,
og

målprisen for sojabønner for produktionsåret 1986/ 1987
er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1461 /86 (2) ;
støtten til sojabønner, der er produceret i disse to
medlemsstater, indføres i henhold til artikel 95, stk. 2, og
artikel 293, stk. 2, i akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, efter bestemmelser i stk. 2 og 3 i de
nævnte artikler fra begyndelsen af produktionsåret 1986/
87 ;

i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2194/85 af 25.
juli 1985 om fastsættelse af almindelige regler for soja
bønner (3) skal verdensmarkedsprisen for sojabønner fast
sættes på grundlag af de gunstigste reelle opkøbsmulighe
der, idet der dog ses bort fra tilbud og noteringer, der ikke
kan betragtes som repræsentative for den reelle tendens
på markedet ; der tages hensyn til tilbud på verdensmar
kedet samt til noteringer på de børspladser, som er af
betydning for den internationale handel ;
i medfør af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2329/85
af 12. august 1985 om gennemførelsesbestemmelser til
særforanstaltninger for sojabønner (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3769/86 (*), bestemmes verdensmar

den støtte, der gælder for produktionsåret, skal fastsættes
to gange månedligt, således at den kan finde anvendelse
fra og med den 1 . og fra og med den 16. i måneden ;

det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser på de
tilbud og noteringer, som Kommissionen har kendskab
til, at støtten til sojabønner, bør fastsættes i overensstem
melse med denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1491 /85 omhand
lede støtte fastsættes i bilaget.
*

Artikel 2

o
O
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

151
133
204
218
349

af
af
af
af
af

10 . 6. 1985, s. 15.
21 . 5. 1986, s. 18 .
2. 8 . 1985, s. 1 .
15. 8 . 1985. s. 16.
11 . 12. 1986, s. 24.

Denne forordning træder i kraft den 16. december 1986.
(«) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .

Nr. L 355/30
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

BILAG

Støtte til sojabønner
(ECU/100 kg)
Frø høstet i

Spanien

Portugal

1,69
25,269
25,269

40,509

anden
medlemsstat

Frø forarbejdet i :
— Spanien
— Portugal
— anden medlemsstat

0

40,509

40,509
40,509
40,509
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Nr. L 355/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3823/86
af 15 . december 1986

om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner, der
anvendes til foderbrug
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. 1431 /82
af 18 . maj 1982 om fastsættelse af særforanstaltninger for
ærter og bønner ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3127/86 (2), særlig artikel 3, stk. 6, under henvisning til
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3540/85 af 5. december 1985 om gennemførelsesbe
stemmelser vedrørende særforanstaltninger for ærter,
bønner, hestebønner og sødlupiner (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3025/86 (4), særlig 24, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1431 /82 nævnte
støttebeløb er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3631 /86 O, ændret ved forordning (EØF) nr. 3491 /
86 0 ;

anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser, som
indeholdes i forordning (EØF) nr. 3631 /86 og artikel 105
i akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse på de oplys
ninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder inde
med, medfører ændring af det nugældende støttebeløb i
overensstemmelse med angivelserne i artikel 1 i denne
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det i artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1431 /82
omhandlede støttebeløb er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 1986.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(»)
(2)
O
O
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

162
292
342
281
336

af
af
af
af
af

12. 6. 1982, s. 28 .
16. 10. 1986, s. 1 .
19. 12. 1985, s. 1 .
2. 10. 1986, s. 15.
29 . 11 . 1986, s. 32.

tø EFT nr. L 320 af 15. 11 . 1986, s. 28 .

Nr. L 355/32
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BILAG

til Kommissionens forordning af 15. december 1986 om fastsættelse af støtten for ærter,
bønner, hestebønner og sødlupiner, der anvendes til foderbrug
Støttebeløb fra den 16. december 1986

(ECU/100 kg)
Løbende

1.

2.

3.

4.

5.

6.

måned

måned

måned

måned

måned

måned

måned

a) anvendt i Spanien

16,351

16,571

16,751

16,931

17,146

17,365

17,365

b) anvendt i Portugal
c) anvendt i en anden medlemsstat

16,253

16,473

16,653

16,833

17,049

17,271

17,271

16,469

16,688

16,868

17,048

17,262

17,478

17,478

17,241

17,295

17,295

17,295

17,341

17,634

17,634

19,235

19,289

19,289

19,289

19,336

19,632

19,632

19,522

19,574

19,574

19,574

19,621

19,908

19,908

1 . Ærter, bønner og hestebønner :

2. Sødlupiner :
a) høstet og anvendt i Spanien

b) høstet i en anden medlemsstat og :
— anvendt i Portugal
— anvendt

i

Fællesskabet

i

dets

sammensætning pr. 31 december
1985
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3824/86
af 15 . december 1986

om ændring af eksportrestitutionerne for frugt og grønsager
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. 1035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1351 /86 (2), særlig artikel 30, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

3185/86 på de oplysninger, som Kommissionen ror tiden
råder over, fører til, at de for tiden gældende eksportresti
tutioner skal ændres i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Restitutionerne ved udførsel af frugt og grønsager, som er
fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 3185/86 ændres i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

de restitutioner, der skal anvendes ved udførsel af frugt og
grønsager, er fastsat i forordning (EØF) nr. 3185/86 (3);
anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbe
stemmelser, der er indholdt i forordning (EØF) nr.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(1) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 8 . 5. 1986, s. 46 .
(3) EFT nr. L 297 af 21 . 10. 1986, s. 13 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 15 . december 1986 om ændring af eksportrestitutionerne
for frugt og grønsager
(ECU kg netto)
Position
i den fælles
toldtarif

Varebeskrivelse

ex 07.01 M

Tomater i klasse ekstra, I og II

ex 08.02 A I

Appelsiner, friske :
for udførsel af sorterne Biondo comune og Sanguigno comune i
klasse ekstra, I og II til :
— lande med planøkonomi i Mellem- og Østeuropa og Jugosla
vien

— andre bestemmelser

Restitutions

beløb (*)

4,50

8,00
5,32

for udførsel af andre sorter, klasse ekstra, I og II til :
— lande med planøkonomi i Mellem- og Østeuropa og Jugosla
vien

— andre bestemmelser

ex 08.02 B II

Mandariner, friske i klasse ekstra,I og II

ex 08.02 C

Citroner, friske, i klasse ekstra, I og II

14,50
9,67
7,25

for udførsel til :

— lande eller stater med planøkonomi i Mellem- og Østeuropa
og Jugoslavien
— andre bestemmelser
ex 08.04 A I

12,00
8,00

Druer til spisebrug :
— friske, på friland dyrkede produkter i klasse ekstra og I
— friske, under glas dyrkede produkter i klasse ekstra og I

ex 08.05 All

Mandler, afskallede, ikke bitre

ex 08.05 B

Valnødder med skal

ex 08.05 G

Hasselnødder med skal

ex 08.05 G

Hasselnødder, afskallede

ex 08.06 A II

Æbler i klasse ekstra, I og II undtagen æbler til fremstilling af

10.50
19,34
9,67
14,00
7,50
14.51

æblecider eller æblesaft :
for udførsel til :

— Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi, Mozambique,
Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, Somalia, Mada
gaskar, Comorerne, Mauritius, Sudan, Etiopien, republikken

Djibouti, landene på Den arabiske Halvø ('), Iran, Irak, Jordan

12,00

— andre lande og territorier i Afrika end ovennævnte og Syd
afrika, Syrien, lande og stater med planøkonomi i Mellem- og
Østeuropa, Jugoslavien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru,
Panama, Ecuador, Columbia, Island, Norge, Sverige, Østrig,
Færøerne, Finland og Grønland

4,00

(') Som »lande pa Den arabiske Halvø« i denne forordnings forstand betragtes følgende lande belig
gende på halvøen, samt de dertil knyttede territorier : Saudi-Arabien, Bahrein, Qatar, Kuwait, sulta
natet Oman, De forenede arabiske Emirater (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain,
Fujairaih, Ras al Khaimah), Den arabiske republik Yemen (Nordyemen) og Den demokratiske
folkerepublik Yemen (Sydyemen).
(2) De i denne forodning fastsatte restitutioner gælder ikke for udførsler :
— fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 til Spanien og Portugal
— fra Spanien og Portugal til tredjelande.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3825/86
af 15 . december 1986

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af clementiner med oprin
delse i Tunesien

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. 1035/72
af 18 . maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1351 /86 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3208/86 af 22.
oktober 1986 om fastsættelse af referencepriser for
clementiner for produktionsåret 1986/87 (3) fastsatte for
disse varer i kvalitetsklasse I referenceprisen til 59,57
ECU pr. 100 kg netto for perioden 1 . november 1986 til

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 21 18/74 (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 381 1 /85 (*), skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ;

for clementiner med oprindelse i Tunesien har den
således beregnede indgangspris i to på hinanden følgende
markedsdage holdt sig på et niveau, der er mindst 0,6
ECU lavere end referenceprisen ; der skal herefter
opkræves en udligningsafgift for disse clementiner ;

for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :
— 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
aritmetiske gennemsnit af hver af disse valutaers a
vista-kurser for en bestemt periode i forhold til de
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient — v

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

28 . februar 1987 :

Artikel 1

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder, for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1 035/72 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;

Ved indførsel af clementiner med oprindelse i Tunesien
(pos. 08.02 B I i den fælles toldtarif) opkræves der en
udligningsafgift, hvis beløb fastsættes til 8,41 ECU pr. 100

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 8 . S. 1986, s. 46.
O EFT nr. L 299 af 23 . 10. 1986, s. 14.

O EFT nr. L 220 af 10. 8. 1974, s. 20.
O EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1985, s. 1 .

kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 1986.

tø EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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Nr. L 355/37

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3826/86
af 12. december 1986

om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriproduk
ter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

c) nødvendigheden af at sikre industrier, der anvender
fællesskabsprodukter, og industrier, der anvender
produkter fra tredjelande inden for rammerne af proce
duren for aktiv forædling, lige konkurrencevilkår ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1335/86 (2), artikel 17, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 kan forskellen mellem priserne i den internatio
nale handel for de produkter, der er nævnt i artikel 1 , litra
a), b), c) og e), i den pågældende forordning, og priserne
inden for Fællesskabet dækkes af en eksportrestitution ;
Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 af 11 . november
1980 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for
fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugspro
dukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af

artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3035/80 bestem
mer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen skal tages
hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner, støtte eller
andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som skal
anvendes i alle medlemsstaterne i henhold til bestemmel

serne i forordningen om den fælles markedsordning i den
pågældende sektor med hensyn til de basisprodukter, der
er nævnt i bilag A til den pågældende forordning, eller
dermed ligestillede produkter ;

i henhold til artikel 11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
804/68 ydes støtte for skummetmælk, som er produceret
inden for Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis
denne mælk og kaseinat, der er produceret med denne
mælk, opfylder visse betingelser, der er fastsat i artikel 1 i
Rådets forordning (EØF) nr. 987/68 af 15. juli 1968 om
fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til
skummetmælk, der er forarbejdet til kasein og kasei
nater (*), senest ændret ved »akten« (*) ;

traktatens bilag II (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2223/86 (4), specificerer sådanne af disse produkter, for
hvilke der bør fastsættes en restitutionssats, der skal
anvendes ved deres udførsel i form af varer, som er nævnt

i bilaget til forordning (EØF) nr. 804/68 ;

i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 3035/80 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der tages i betragtning, fast
sættes for hver måned ;

i henhold til stk . 2 i den samme artikel skal der ved fast

sættelsen af denne sats særligt tages hensyn til :
a) på den ene side de gennemsnitlige omkostninger i
forbindelse med forarbejdningsindustriernes forsyning
på Fællesskabets marked med de i bilag A anførte
basisprodukter, på den anden side de på verdensmar
kedet gældende priser ;
b) størrelsen af restitutionerne ved eksport af de under
traktatens bilag II henhørende forarbejdede landbrugs
produkter, hvis produktionsvilkår er sammenlignelige ;
(')
(2)
(3)
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
119
323
194

af
af
af
af

28 . 6. 1968 , s. 13 .
8 . 5. 1986, s. 19 .
29 . 11 . 1980, s. 27.
17. 7. 1986, s. 1 .

Kommissionens forordning (EØF) nr. 262/79 af 12.
februar 1979 om salg til nedsat pris af smør beregnet til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levneds

middelprodukter Q, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 665/86 (8), Kommissionens forordning (EØF) nr.
442/84 af 21 . februar 1984 om støtte til smør fra privat
oplagring og beregnet til fremstilling af konditorvarer,
konsumis og andre levnedsmiddelprodukter og om
ændring af forordning (EØF) nr. 1245/83 (9), og Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 1932/81 af 13. juli 1981 om
støtte til smør og smørkoncentrat beregnet til fremstilling
af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmiddelpro
dukter (I0), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 698/
86 (u), godkender levering til industrier, der fremstiller
visse varer af smør til nedsatte priser ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Mælk og Mejeriprodukter —
O EFT nr. L 169 a 18 . 7. 1968, s. 6.
(«) EFT nr. L 73 af 27. 3. 1972, s. 14.
O EFT nr. L 41 af 16. 2. 1979, s. 1 .
(») EFT nr. L 66 af 8 . 3 . 1986, s. 38 .
O EFT nr. L 52 af 23. 2. 1984, s. 12.
(,0) EFT nr. L 191 af 14. 7. 1981 , s. 6.
(n) EFT nr. L 64 af 6. 3. 1986, s. 12.

*

1
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ning (EØF) nr. 804/68, fastsættes som angivet i bilaget til
denne forordning.

2. Der fastsættes ingen restitutionssatser for de produk
ter, der er nævnt i det forudgående stykke, men ikke
omfattes af bilaget.

Artikel 1

1.

16. 12. 86

De restitutionssatser, der skal anvendes for de basis

produkter, der er anført i bilag A til forordning (EØF) nr.
3035/80, nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 804/68
og udført i form af varer, der er nævnt i bilaget til forord

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1986.

På Kommissionens vegne
COCKFIELD

Næstformand

BILAG

til Kommissionens forordning af 12. december 1986 om fastsættelse af de restitutionssatser,
der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes
af traktatens bilag II
(ECU/100 kg)
Position
i den fælles
toldtarif

ex 04.02 All

Varebeskrivelse

ex 04.03

satser

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et fedtind
hold på mindre end 1,5 vægtprocent og et vandindhold på
mindre end 5 vægtprocent (PG 2) :
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos.
35.01 i den fælles toldtarif

ex 04.02 All

Restitutions

_

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

102,00

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et fedtind
hold på 26 vægtprocent og et vandindhold på mindre end 5
vægtprocent (PG 3)

142,35

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6) :
a) for så vidt angår udførsel af varer, som indeholder smør, til
nedsat pris, og som er fremstillet under de i forordning
(EØF) nr. 262/79, (EØF) nr. 442/84 og (EØF) nr. 1932/81 ,
omhandlede betingelser
b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under pos.
21.07 G VII til IX

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

212,00
200,00
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 28 . november 1986

om godkendelse af tilpasningen af regionen Venetos særlige program for tilpas
ning og modernisering af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81 med senere ændringer
(Kun den italienske udgave er autentisk)

(86/606/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81
af 30. juni 1981 om en fælles foranstaltning med henblik
på tilpasning og modernisering af strukturen i produk
tionen af okse-, fåre- og gedekød i Italien ('), senest
ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 797/85 af 12.
marts 1985 om forbedring af landbrugsstrukturernes
effektivitet (2), særlig artikel 2, stk. 3 ;
under henvisning til Kommissionens beslutning 85/ 132/
EØF O, og
ud fra følgende betragtninger :

Den 16. september 1986 gav den italienske regering
meddelelse om tilpasning af regionen Venetos særlige
program for tilpasning og modernisering af strukturen i
produktionen af okse-, fåre- og gedekød ;
denne tilpasning af programmet opfylder betingelserne og
målsætningen i forordning (EØF) nr. 1944/81 ;
modtageren skal være i besiddelse af tilstrækkelig faglig
dygtighed, jf. artikel 2, stk. 1 , litra b), i forordning (EØF)
nr. 797/85 ;

betingelserne for ydelse af investeringsstøtte i mælkesek
toren skal være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i

forordning (EØF) nr. 797/85 ;

(') EFT nr. L 197 af 20. 7. 1981 , s. 27.
O EFT nr. L 93 af 30. 3. 1985, s. 1 .
(3 EFT nr. L 50 af 20. 2. 1985, s. 18 .

bidrag til opførelse af staldbygninger pa bedrifter, som
ikke opstiller en udviklingsplan, jf: artikel 3, stk. 1 , litra a),
i forordning (EØF) nr. 1944/81 , skal være i overensstem
melse med artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
797/85 ;

EUGFL-komiteen er blevet hørt angående de finansielle
aspekter ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående Landbrugs
strukturkomité —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Tilpasningen af regionen Venetos særlige program for
tilpasning og modernisering af strukturen i produktionen
af okse-, fåre- og gedekød, som den italienske regering
gav meddelelse om den 16. september 1986 i henhold til
forordning (EØF) nr. 1944/81 , godkendes.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den italienske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . november 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

* Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1 . december 1986

om ændring af beslutning 86/30 l/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til
midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke
opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF
(86/607/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets direktiv 66/404/EØF af 14.
juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale
('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3768/85 (2),
særlig artikel 15, stk. 1 ,

Artikel 1

I beslutning 86/301 /EØF foretages følgende ændringer :
1 . Som artikel 2a indsættes :

»Artikel 2a

under henvisning til anmodning fra Forbundsrepublikken
Tyskland, og
ud fra følgende betragtninger :
I alle medlemsstater er produktionen af forstligt forme
ringsmateriale for tiden utilstrækkelig til at sikre forsy
ningen med materiale, der opfylder kravene i direktiv
66/404/ EØF ;

tredjelande er heller ikke i stand til at levere tilstrækkeligt
formeringsmateriale af den pågældende art, der frembyder
de samme garantier som det i Fællesskabet fremavlede, og
som opfylder kravene i nævnte direktiv ;

Kommissionen bemyndigede ved beslutning 86/301 /
EØF (3) medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel
med forstligt formeringsmateriale, der opfylder mindre
strenge krav ;

det har vist sig, at denne bemyndigelse er utilstrækkelig
til fuldt ud at dække Forbundsrepublikken Tysklands

Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges til på sit
område at tillade handel med plantemateriale af
Quercus pedunculata Ehrh. hidrørende , fra frømateri
ale, som er undergivet mindre strenge krav med
hensyn til oprindelse, under forudsætning af at der
med hensyn til frøenes oprindelsesområde føres bevis i
overensstemmelse med artikel 3, og såfremt følgende
betingelser respekteres :
i) planter af Quercus pedunculata Ehrh. skal have
oprindelse i Den tyske demokratiske Republik,
ii) antallet af planter må ikke overstige 3 500 000«.

2. Ordene »og artikel 2« i den anden sætning i artikel 4
erstattes af følgende ord : »artikel 2 og artikel 2a«.
3. I bilaget indsættes »D« i spalten »Pinus strobus L«,
linjen »D«.

behov ;
Artikel 2

Forbundsrepublikken Tyskland bør derfor bemyndiges til
midlertidigt på sit område også at tillade handel med
plantemateriale af Quercus pedunculata Ehrh. produceret
i Den tyske demokratiske Republik af frø, der opfylder
mindre strenge krav med hensyn til oprindelse, samt
handel med frø af Pinus strobus L. produceret
i Forbundsrepublikken Tyskland, der opfylder mindre
strenge krav med hensyn til oprindelse ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den stående komité for

frø og plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

(') EFT nr. 125 af 11 . 7. 1966, s. 2326/66.
(2) EFT nr. L 362 af 31 . 12. 1985, s. 8 .
(3) EFT nr. L 189 af 11 . 7. 1986, s. 43 .

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . december 1986.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. december 1986

om berigtigelse af beslutning 86/443/EØF om afslutning af de af kongeriget
Nederlandene forelagte regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1982, der
er finansieret gennem Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbru
get, garantisektionen
(Kun den nederlandske tekst er autentisk)

(86/608/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70
af 21 . april 1970 om finansiering af den fælles landbrugs
politik ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3769/
85 (2), særlig artikel 5, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 729/70 har Kommissionen ved beslutning
86/443/EØF (3), afsluttet regnskaberne over de af konge
riget Nederlandene i 1982 afholdte udgifter på grundlag
af de årsregnskaber, som denne medlemsstat fremsendte
den 1 . juli 1986 ;

Beslutning 86/443/EØF berigtiges som følger :
1 . I tredje betragtning ændres beløbet 3 726 921 212,13
hfl. til 3 726 921 212,85 hfl.

2. I artikel 2 ændres beløbet 239 583 030,98 hfl. til
239 538 021,84 hfl.

3. I bilag I, pkt. 5, ændres beløbet 239 583 030,98 hfl. til
239 538 021,84 hfl.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til kongeriget Nederlandene.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1986.

På Kommissionens vegne
en gennemgang af den pågældende beslutning har vist, at
visse beløb er unøjagtige som følge af en teknisk fejl ;
disse beløb bør derfor berigtiges —

(') EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13 .
(2) EFT nr. L 362 af 31 . 12. 1985, s. 17.
(3 EFT nr. L 256 af 9 . 9 . 1986, s. 29.

Frans ANDRIESSEN

Næstformand

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER — RÅDET

TOOGTREDIVTE OVERSIGT OVER RÅDETS VIRKSOMHED

1 . januar — 31 . december 1984

Oversigten over Rådets virksomhed, der udkommer årligt, pointerer udviklingen inden for de
af Rådet behandlede sager i referenceåret.

Indholdsfortegnelse :
Kapitel
I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII

—
—
—
—
—
—
—

Institutionernes virksomhed
Fri bevægelighed og fælles regler
Økonomisk og social politik
Forbindelserne med tredjelande og med de associerede stater
Den fælles fiskeripolitik
Landbrug
Administrative spørgsmål , diverse
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

BERETNING OM DEN SOCIALE UDVIKLING

ÅR 1985

Bruxelles — Luxembourg / april 1986

Beretning udgivet i tilslutning til »Nittende Almindelige Beretning om De Europæiske Fælles
skabers Virksomhed« i medfør af artikel 122 i EØF-traktaten

Kommissionen offentliggør en gang om året en social-beretning, som i hovedtræk fremstiller
det forløbne års begivenheder på det sociale område i EF-landene.
I indledningen gives der på baggrund af den almindelige politiske situation en beskrivelse af
Fællesskabets vigtigste aktiviteter på det sociale område i 1985 , ligesom Fællesskabets planer i
den nærmeste fremtid skitseres .

Indholdsfortegnelse :
A. Indledning
B. Den sociale udvikling i Fællesskabet i 1984
C. Statistisk oversigt
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EUROPÆISK FÆLLES AKT OG SLUTAKT

Den europæiske fælles akt er en virkeliggørelse af den politiske vilje, der udtaltes af stats- og
regeringscheferne, bl.a . i Fontainebleau i juni 1984, derefter i Bruxelles i marts 1985 og i Mila
no i juni 1985 , til at se samtlige forbindelser mellem medlemsstaterne udvikle sig mod en euro
pæisk union i overensstemmelse med den højtidelige erklæring i Stuttgart den 19 . juni 1983 .
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