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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3730/87
af 10. december 1987

om almindelige regler for levering til visse organisatoner af levnedsmidler fra
interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede
personer i Fællesskaber
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),

stillede personer i Fællesskabet. Disse personer modtager
levnedsmidlerne gratis eller til en pris, der i intet tilfælde
overstiger et niveau, som er berettiget under hensyn til de
udgifter, der ved aktionens gennemførelse er afholdt af de
hertil udpegede organisationer. Uddelingen foretages i
overensstemmelse med en årsplan, der opstilles af
Kommissionen på grundlag af oplysninger stillet til
rådighed af medlemsstaterne.

og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Som følge af den usædvanlig kolde vinter i 1986/87

gennemførte Fællesskabet i 1987 i adskillige måneder
foranstaltninger, der omfattede levering af forskellige

levnedsmidler til velgørende organisationer med henblik
på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i
Fællesskabet ;

af rapporter fra medlemsstaterne og fra flere af de velgø
rende organisationer, der medvirkede ved foranstaltnin
gerne, fremgår det, at disse var til stor gavn for modta
gerne, men at de også har medført finansielle og forde
lingsmæssige vanskeligheder for flere af de pågældende
organisationer ;
Fællesskabet har i kraft af sine interventionslagre af
forskellige landbrugsprodukter i høj grad mulighed for at
hjælpe de socialt dårligst stillede ; det er i Fællesskabets
interesse og tillige i overensstemmelse med målene i den
fælles landbrugspolitik, at det til stadighed kan udnytte
denne mulighed, indtil lagrene er nedbragt til normal
størrelse, ved indførelse af egnede foranstaltninger ; erfa
ringerne fra anvendelsen af ovennævnte foranstaltninger
skulle lette tilrettelæggelsen af senere aktioner af lignende
art ; retsgrundlaget for gennemførelsen af sådanne foran
staltninger bør fastlægges i én tekst —

1 . De organisationer, der er omhandlet i artikel 1 ,
udpeges af den pågældende medlemsstat.
2. De medlemsstater, der ønsker at bringe aktionen i
anvendelse, underretter Kommissionen herom i god tid
hvert år.

Artikel 3

De produkter, der er omhandlet i artikel 1 , udleveres
gratis til de udpegede organisationer. Deres regnskabs
mæssige værdi er lig med interventionsprisen, i givet fald
vægtet med koefficienter, der tager hensyn til kvalitetsfor
skelle .

Artikel 4

Der træffes dispositioner til, at produkter på interven
tionslagre stilles til rådighed for visse organisationer med
henblik på uddeling af levnedsmidler til de socialt dårligst

Med forbehold af de i artikel 6 omhandlede gennemførel
sesbestemmelser anses de udgifter, der hidrører fra foran
staltninger iværksat i henhold til denne forordning, som
udgifter til regulering af landbrugsmarkederne i henhold
til artikel 1 , stk. 2, litra b), i forordning (EØF) nr. 729/
70 (2). De produkter, der stilles til rådighed i henhold til
artikel 1 , finansieres derfor ved bevillinger under den rele
vante budgetpost for Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, inden for
De Europæiske Fællesskabers budget. Der kan ligeledes
træffes dispositioner til, at denne finansiering bidrager ved
dækningen af udgifter til produkternes transport fra inter
ventionscentrene og af administrationsudgifter, der
påhviler de udpegede organisationer og hidrører fra
forvaltningen af aktionen, dog med undtagelse af udgifter
afholdt af modtagerne som led i anvendelsen af artikel 1 .

(') EFT nr. C 318 af 30. 11 . 1987.

(2) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 14.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Artikel 5

Kommissionen forelægger for Europa-Parlamentet og
Rådet en rapport om aktionens forløb, når den har oplys
ninger til rådighed vedrørende de to første år, hvor den
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(EØF) nr. 2727/75 ('), og i de tilsvarende bestemmelser i
andre forordninger om de fælles markedsordninger for
landbrugsprodukter.

har fundet anvendelse .
Artikel 7
Artikel 6

Gennemførelsesbestemmelserne til

denne

forordning

vedtages efter fremgangsmåden i artikel 26 i forordning

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 10. december 1987.

På Rådets vegne
L. TØRNÆS

Formand

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
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Nr. L 352/3

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3731/87
af 10 . december 1987

om fastsættelse for mejeriåret 1988/89 af den retningsgivende sats for fedtind
holdet i standardiseret sødmælk indført i Irland og Det Forenede Kongerige
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

seret sødmælk fra en anden medlemsstat skal have for at

FÆLLESSKABER HAR —

kunne afsættes på de to ovennævnte medlemsstaters
område ; denne retningsgivende sats svarer til det vejede
gennemsnit af fedtindholdet i den sødmælk, som er frem
stillet og markedsført i den indførende medlemsstat i
løbet af det foregående år —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1411 /71
af 29 . juni 1971 om fastsættelse af supplerende regler for
den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter
vedrørende de produkter der henhører under pos. 04.01 i
den fælles toldtarif ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 566/76 (2), særlig artikel 3, stk. 6, litra b),
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 3, stk. 5, i forordning (EØF) nr.
1411 /71 anvender Irland og Det Forenede Kongerige på
deres område muligheden med naturlig sødmælk som
defineret i artikel 3, stk. 1 , litra b), andet led, i ovennævnte
forordning ;
i overensstemmelse med stk. 6 og 7 i ovennævnte artikel
er det nødvendigt for mejeriåret 1988/89 at fastsætte den
retningsgivende sats for det fedtindhold, som standardi

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For mejeriåret 1988/89 fastsættes den i artikel 3, stk. 6,
litra b), i forordning (EØF) nr. 1411 /71 nævnte retningsgi
vende sats :

— for Irland til 3,60 % ,

— for Det Forenede Kongerige til 3,90 % .
Artikel 2

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 10. december 1987.

På Rådets vegne
L. TØRNÆS

Formand

(') EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971 , s. 4.
(2 EFT nr. L 67 af 15. 3. 1976, s. 23.

/
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3732/87
af 10 . december 1987

om fastsættelse for produktionsåret 1987/ 1988 af de procentdele, der er
omhandlet i artikel 3, stk. la, i forordning (EØF) nr. 426/86 for så vidt angår
ydelse af støtte for produkter forarbejdet på basis af tomater
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for

produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1928/87 (2), særlig
artikel 3, stk. 3, og

den »besteme væsentlige procentdel« af den samlede
mængde forarbejdede tomater, som er omfattet af de med
producentsammenslutninger indgående kontrakter ;
for Spanien og Portugal bør der fastsættes en særlig
procentdel under hensyntagen til den begrænsede betyd
ning, som producentsammenslutningerne stadig har i
disse to medlemsstater —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
ud fra følgende betragtninger :

For at tilskynde til indgåelse af kontrakter mellem på den
ene side sammenslutninger af tomatproducenter og på
den anden side sammenslutninger af forarbejdningsvirk
somheder eller en forarbejdningsvirksomhed er der i for
ordning (EØF) nr. 426/86 på visse betingelser foreskrevet
ydelse af en tillægspræmie for forarbejdning ;
for at muliggøre udbetalingen af denne præmie for
produktionsåret 1987/88 er det nødvendigt at fastsætte

For produktionsåret 1987/88 fastsættes de procentdele,
der er omhandlet i artikel 3, stk. la, i forordning (EØF)
nr. 426/86 således :

— for Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 .
december 1985 : 60 % ,

— for Spanien og Portugal : 15 % .
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, de 10. december 1987.
På Rådets vegne
L. TØRNÆS

Formand

(') EFT nr. L 49 af 22. 2. 1986, s. 1 .
2) EFT nr. L 183 af 3. 7. 1987, s. 32.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3733/87
af 14. december 1987

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,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1900/
87 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

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 ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 11 . december
1987 ;

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

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 636/87 (4), særlig artikel 3,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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. 1944/87 (*) 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

ning (EØF) nr. 1944/87 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 15. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
182
164
153
185

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
3. 7. 1987, s. 40.
24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
4. 7. 1987, s. 38 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 14. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Afgifterne

Position
i den fælles
toldtarif

10.01 B I

Varebeskrivelse

Portugal

Blød hvede og blandsæd af hvede
6,33
46,27
42.27
32,63
89,99

og rug

10.01 B II

Hård hvede

10.02

Rug

10.03
10.04
10.05 B

Byg

,

Havre

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

11.02 A la)
11.02 A Ib)

194.97

256,61 (')O
166,75 0
183,50
143,30

Majs, andre end hybridmajs dl
udsæd

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

Tredjelande

Boghvede
Hirse

3,24
32,63
32,63

169.98 0 0

27,08
32,63

175,36 (4)
0
60,00 0

22,97
73.28
85,14
23,60

287,06
247,55
411,17
308,82

120,68

126,72 (4)

Sorghum, andre end hybridsorghum
til udsæd
Triticale
Andre varer

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

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske
departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU
pr. ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
50 % .

:

(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette til Fællesskabet,
nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(®) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77 og Kommissionens forordning (EØF) nr.
2622/71 .

0 Ved import af det under pos. 10.07 D I henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3734/87
af 14 . december 1987

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes

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

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,

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. 1900/
87 (2), særlig artikel 1 5, 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

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1636/87 (4), særlig artikel 3,

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 ;
disse kurser er de
11 . december 1987 ;

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 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
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. 1945/87 (*), 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
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 kommende fra 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 kommende fra tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.
Pa Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(>)
O
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
182
164
153
185

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
3. 7. 1987, s. 40.
24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
4. 7. 1987, s. 41 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 14. december 1987 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

0

0

0

10.01 B II

Hård hvede

0

0

0

0

10.02

0

0

0

0

10.03

Rug
Byg

0

0

0

0

10.04

Havre

0

0

0

0

10.05 B

Majs, anden end hybridmajs dl udsæd

0

0

0

0

10.07 A

Boghvede

0

0

0

0

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

0

0

0

B. Malt

(ECU/ ton)
Position
i den fælles

Varebeskrivelse

toldtarif

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Nr. L 352/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3735/87
af 14. december 1987

om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

FÆLLESSKABER HAR —

importafgifter i overensstemmelse med bilaget til nærvæ
rende forordning —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,
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. 2998/87 (2), særlig artikel 14, stk. 8 , og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for mælk og mejeriprodukter er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3087/87 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3553/87 (4) ;

Artikel 1

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

2.
Der fastsættes ingen importafgifter for indførsler fra
Portugal, herunder Acorerne og Madeira, af mælk og
mejeriprodukter, der er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 804/68 .

anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 3087/87 nævnte

bestemmelser på de priser, som Kommissionen har fået
kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
O
O
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
285
293
337

af
af
af
af

28 . 6. 1968, s. 13.
8 . 10. 1987, s. 1 .
16. 10. 1987, s. 28 .
27. 11 . 1987, s. 45.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 14. december 1987 om fastsættelse af importafgifterne for
mælk og mejeriprodukter
(i ECU/100 kg nettovœgt, medmindre andet er angivet)
Position i den fælles toldtarif

Kode

Importafgiftens beløb

04.01 A I a)

0110

30,07

04.01 AI b)

0120

27,66

04.01 Alla) 1

0130

27,66

04.01 A II a) 2

0140

34,32

04.01 A II b) 1

0150

26,45

04.01 A II b) 2

0160

33,1 1

04.01 B I

0200

72,72

04.01 B II

0300

153,84

04.01 B III

0400

237,75

04.02 A I

0500

34,40

04.02 A II a) 1

0620

131,59

04.02 A II a) 2

0720

204,66

04.02 A II a) 3

0820

207,08

04.02 A II a) 4

0920

243,16

04.02 A II b) 1

1020

124,34

04.02 A II b) 2

1120

197,41

04.02 A II b) 3

1220

199,83

04.02 A II b) 4

1320

235,91

04.02 A III a) 1

1420

30,88

04.02 A III a) 2

1520

41,69

04.02 A III b) 1

1620

153,84

04.02 A III b) 2

1720

237,75

04.02 B I a)

1820

36,27

04.02 B I b) 1 aa)

2220

pr. kg

1,2434 (4)

04.02 B I b) 1 bb)

2320

pr. kg

1,9741 (4)

04.02 B I b) 1 cc)

2420

pr. kg

2,3591 (4)

04.02 B I b) 2 aa)

2520

pr. kg

1 ,2434 (*)

04.02 B I b) 2 bb)

2620

pr. kg

1,9741 0

04.02 B I b) 2 cc)

2720

pr. kg

2,3591 (*)

04.02 B II a)

2820

04.02 B II b) 1

2910

pr. kg

04.02 B II b) 2

3010

pr. kg

04.03 A

3110

279,71

04.03 B

3210

341,25

04.04 A

3300

260,63 0

04.04 B

3900

401,76 0

04.04 C

4000

1 57,44 (8)

04.04 Dia)

4410

217,00 0

04.04 D I b)

4510

222,41 0

04.04 D II

4610

319,13

04.04 E I a)

4710

401,76

04.04 E I b) 1

4800

256,29 (10)

53,76

1,5384 0

2,3775 0
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(i ECU/100 kg nettovœgt, medmindre andet er angivet)
Position i den fælles toldtarif

04.04 E
04.04 E
04.04 E
04.04 E
04.04 E

I b) 2
I c) 1
I c) 2
II a)
II b)

Kode

Importafgiftens beløb

5000

238,65 (ll)

5210

178,99

5250

335,37

5310

401,76

5410

335,37

17.02 All

5500

42,54 C 2)

21.07 F I

5600

42,54

23.07
23.07
23.07
23.07

5700

95,68

5800

124,27

5900

117,06

B
B
B
B

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

23.07 B II

6000

98,00

6100

124,27

Nr. L 352/ 12
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(') Som specialmælk til børn i denne positions betydning anses mælk, der ikke indeholder patogene og toksikogene kim, og som indeholder under 10 000
aerobe bakterier og under 2 coliforme bakterier pr. g.

(2) Henførsel under denne position sker på betingelser fastsat af de kompetente myndigheder.
(3) Ved beregningen af fedtindholdet tages der ikke hensyn til vægten af tilsat sukker.
(4) Importafgiften for 100 kg af en vare, der henhører under denne position, er lig med summen af følgende delbeløb :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i 100 kg af varen,
b) 7,25 ECU,
c) 26,28 ECU.
(*) Importafgiften for 100 kg af en vare, der henhører under denne position, er lig med summen af følgende delbeløb :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i 100 kg af varen,
b) 26,28 ECU.
(*) Importafgiften pr. 100 kg nettovægt er begrænset til :
— 18,13 ECU for de produkter i punkt a) i bilag I til forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra Schweiz, eller de produkter i punkt c) i nævnte bilag,
der indføres fra Finland og for de produkter i punkt d) i nævnte bilag, der indføres fra Østrig.
— 9,07 ECU for de produkter i punkt b) i bilag I i forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra Schweiz.

O Importafgiften er begrænset pr. 100 kg nettovægt til 6 % af toldværdien for indførsel fra Schweiz i overensstemmelse med artikel 1 , stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1767/82.

(8) Importafgiften er begrænset til 60 ECU pr. 100 kg nettovægt for de produkter i punkt p) i bilag I til forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra Østrig.
(') Importafgiften er begrænset til 36,27 ECU pr. 100 kg nettovægt for de produkter i punkt h) i bilag I til forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra
Schweiz, eller de produkter i punkt i) i nævnte bilag, der indføres fra Finland, og for de produkter i punkt k) i nævnte bilag, der indføres fra Østrig.
(I0) Importafgiften pr. 100 kg nettovægt er begrænset til :
— 12,09 ECU for de produkter i punkt e) i bilag I til forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra Canada,
— 15,00 ECU for de produkter i punkt f) og g) i nævnte bilag, der indføres fra Australien og New Zealand.
(") Importafgiften pr. 100 kg nettovægt er begrænset til :
— 77,70 ECU for de produkter i punkt 1) i bilag I til forordning (EØF) nr. 1767/82, der indføres fra Rumænien og Schweiz,
— 60 ECU for de produkter i punkt p) i nævnte bilag, der indføres fra Østrig, og for de produkter i punkt s) i nævnte bilag, der indføres fra Finland ; for

produkter henhørende undet punkt p) i nævnte bilag, der indføres i Spanien fra Østrig, er importafgiften imidlertid begrænset til 55,00 ECU pr. 100
kg.
— 101,88 ECU for de produkter i punkt m) i nævnte bilag, der indføres fra Rumænien og Schweiz,

— 65,61 ECU for de produkter i punkt n) i nævnte bilag, der indføres fra Bulgarien, Ungarn, Israel, Rumænien, Tyrkiet og Jugoslavien og for de
produkter i punkt o) i nævnte bilag, der indføres fra Bulgarien, Ungarn, Israel, Rumænien, Tyrkiet, Cypern og Jugoslavien,
— 55 ECU for de produkter i punkt r) i nævnte bilag, der indføres fra Norge,
— 18,13 ECU for de produkter i punkt q) i nævnte bilag, der indføres fra Finland,
— 15,00 ECU for de produkter i punkt g) i nævnte bilag, der indføres fra Australien og New Zealand.

C 2) Lactose og lactosesirup, der henhører under pos. 17.02 A I, er i henhold til forordning (EØF) nr. 2730/75 undergivet den samme importafgift som den,
der anvendes for lactose og lactosesirup, der henhører under pos. 17.02 A II .
C3) Som mejeriprodukter i den i pos. ex 23.07 B benyttede betydning anses varer under pos. 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04 og pos. 17.02 A og 21.07 F I.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3736/87
af 11 . december 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 2736/87 , (EØF) nr. 2735/87, (EØF) nr. 2938/87,
(EØF) nr. 3150/87, (EØF) nr. 3519/87, (EØF) nr. 2734/87, (EØF) nr. 3329/87, (EØF)
nr. 2939/87, (EØF) nr, 2937/87, (EØF) nr. 2941/87 og (EØF) nr. 2942/87 om åbning
af løbende licitationer med henblik på eksport af korn, som er i interventions
organernes besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1900/
87 (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. 2418/87 (4), og

Artikel 4, stk. 3, til forordning (EØF) nr. 2736/87, (EØF)
2735/87 (EØF) nr. 2938/87, (EØF) nr. 3150/87, (EØF) nr.
3519/87 (EØF) nr. 2734/87, (EØF) nr. 3329/87, (EØF) nr.
2939/87, (EØF) nr. 2937/87, (EØF) nr. 2941 /87 og (EØF)

Artikel 1

nr. 2942/87 affattes således :

ud fra følgende betragtninger :

Det er nødvendigt at fastsætte en senere dato for de i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2736/87 (*), (EØF)
nr. 2735/87 («), (EØF) nr. 2938/87 O, (EØF) nr. 3150/87 (8),
(EØF) nr. 3519/87 f), (EØF) nr. 2734/87 (10), (EØF) nr.
3329/87 (»), (EØF) nr. 2939/87 (12), (EØF) nr. 2937/87 (13),
(EØF) nr. 2941 /87 (14) og (EØF) nr. 2942/87 (1S), omhand
lede sidse dellicitationer ;

»3.

Fristen for indgivelse af bud, vedrørende den

sidste dellicitation udløber den 23. marts 1988 .«

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 11 . december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 40.
O EFT nr. L 202 af 9 . 7. 1982, s. 23.

b) EFT nr. L 223 af 11 . 9. 1987, s. 5.

O EFT nr. L 262 af 12. 9. 1987, s. 13.
(«) EFT nr. L 262 af 12. 9. 1987, s. 11 .
O EFT nr. L 278 af 1 . 10. 1987, s. 55.
(«) EFT nr. L 300 af 23. 10. 1987, s. 13.
O EFT nr. L 335 af 25. 11 . 1987, s. 5.
(10) EFT nr. L 262 af 12. 9. 1987, s. 9.
(") EFT nr. L 316 af 6. 11 . 1987, s. 15.
(12) EFT nr. L 279 af 1 . 10. 1987, s. 57.
H EFT nr. L 279 af 1 . 10. 1987, s. 53.
H EFT nr. L 279 af 1 . 10 . 1987, s. 61 .
H EFT nr. L 279 af 1 . 10. 1987, s. 63.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3737/87
af 11 . december 1987

om levering af korn til ikke-statslige organisationer (ISO) 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. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), særlig artikel
6, stk. 1 , litra c), og

nr. 2200/87 af 8. juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (3) ;
det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og
leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde, der skal
følges ved bestemmelsen af de heraf følgende omkost
ninger —

ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (2) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der iværksættes en licitation over levering af korn til ISO
efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2200/87 på
de i bilagene anførte betingelser.

Kommissionen har ved sin beslutning af 19 . marts 1987
om ydelse af fødevarehjælp til ISO tildelt denne organisa

Artikel 2

tion 2 800 tons korn ;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

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 11 . december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 , og berigtigelse i EFT nr.
L 42 af 12. 2. 1987, s. 54.

O EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

O EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
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Nr. L 352/ 15

BILAG I

1 . Aktion nr. : 1012 til 1017/87 (').
2. Program : 1987.

3. Modtager : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Nederlandene.

4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 103 af 16. april 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : El Salvador, Egypten og Senegal.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : langkornet sleben ris (ikke parboiled).
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentligjort i EFT nr. C 216 af 14. 8 .
1987, s. 3 (under ILA.10).
8 . Samlet mængde : 895 tons (2 148 tons korn).
9. Antal partier : 2

parti A : 3 partier : I-305 tons, II-50 tons, III- 1 00 tons,
parti B : 3 partier : I-370 tons, IK35 tons, III-35 tons.

10. Emballering og mærkning (4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 3 (under
II.B.1 .C). Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver :
Parti A : 455 tons :

I. — 305 tons : »ACCIÓN N? 1012/87 / ARROZ / EL SALVADOR / CATHWELL / 70124 / SAN

SALVADOR VÍA ACAJUTLA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
/ DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA«
II. —

50 tons : »ACTION No 1013/87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70480 /
ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY«

III. — 100 tons : »ACTION No 1014/87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70479 / CAIRO
VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY«

Parti B : 440 tons (i 20-fods containere »FCL/LCL Shipper's count-load and stowage«) :
I. — 370 tons : »ACTION N° 1015/87 / RIZ / SÉNÉGAL / CATHWEL / 70127 / DAKAR / POUR

DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE«

II. —

35 tons : »ACTION N0 1016/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71756 / BAMBEY VIA
DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ

ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE«
III. — 35 tons : »ACTION N0 1017/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71758 / SAINT LOUIS VIA
DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE«.
1 1 . Den made, produktet tilvejebringes pa : Fællesskabets marked.

12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15 . Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn : 1 . til 29. februar 1988 .
18 . Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 12. januar 1988, (kl. 12.00).
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21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 26. januar 1988, kl. 12.00 ;

t

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. februar til 15. marts 1988 ;
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (5) : bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,

bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen
anvendelig den 15. december 1987 fastsat ved forordning (EØF) nr. 3573/87 (EFT nr. L 338 af 28. 11 . 8.
1987, s. 21 ).
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BILAG II

1 . Aktion nr.(') 1003/87, 1004/87 og 388/87.
2. Program : 1987.

3. Modtager : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Nederlandene.
4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Peru, Uruguay og Honduras.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : havregryn.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentligjort i De Europæiske Fœlles
skabers Tidende nr. C 216 af 14. august 1987, s. 3 (under II. A. 9).
8. Samlet mængde : 76 tons (= 131 tons korn).
9. Antal partier : 3 partier : I : 40 tons ; II : 12 tons ; III : 24 tons.

10. Emballering og mærkning (4): se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (under
II. B. 3). Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver :
(i 20-fods containere, »FCL/LCL shippers count-load and stowage«),
I. 40 tons : « ACCIÓN N° 1003/87 / COPOS DE AVENA / PERÚ / AATM / 71739 / AREQUIPA
VIA PUERTO MATARANI / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA /
DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »
II. 12 tons : « ACCIÓN N° 1004/87 / COPOS DE AVENA /URUGUAY / AATM / 71763 / MONTE

VIDEO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »

III. 24 tons : « ACCIÓN N° 388/87 / COPOS DE AVENA / HONDURAS / WCC / 70712 / TEGU
CIGALPA VÍA PUERTO CORTÉS / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
/ DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
1 2. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
1 3. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn : 1 . til 29. februar 1988 .
18 . Sidste frist for leveringen : —.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 12. januar 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 26. januar 1988, kl. 12.00 ;
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. februar til 15. marts 1988 ;
c) sidste frist for leveringen : —.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (5) : bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen
anvendelig den 15. december 1987, fastsat ved forordning (EØF) nr. 3573/87 (EFT nr. L 338 af 28 . 11 .
1987, s. 21 ).
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BILAG III

i

1 . Aktion nr. :(') 1 010-1 011 /87.
2. Program : 1987.

3. Modtager : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Nederlandene.

4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. C 103 af 16. april 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Tanzania og Chile.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentligjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (under II. A. 6). Specielle egenskaber : Hagberg-faldtal på 160 eller derover.
8 . Samlet mængde : 380 tons (521 tons korn).
9. Antal partier : to.
Parti A : 200 tons,
Parti B : 180 tons .

10. Emballering og mærkning (4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (under II. B.
2a)):

Påskrift på sække (med mindst 5 cm høje bogstaver)
Parti A : 200 tons : (i 20-fods containere »FCL/LCL Shipper s count/load and stowage«) :
»ACTION No 1010/87 / WHEAT FLOUR / TANZANIA / CARITAS NEERLANDICA / 70357 /
DAR-ES-SALAAM / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY«
Parti B : 180 tons :

»ACCIÓN No 1011 /87 / HARINA DE TRIGO / CHILE / AAIM / 71752 / COYAHIQUE VÍA
VALPARAÍSO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMU
NIDAD ECONÓMICA EUROPEA«

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn : 1 . til 29. februar 1988 .
18. Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : den 12. januar 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 26. januar 1988, kl. 12.00 ;
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. februar til 25. marts 1988 ;
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud i5) : bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (6) : restitutionen
anvendelig den 15. december 1987, fastsat ved forordning (EØF) nr. 3573/87 (EFT nr. L 338 af 28 . 11 .
1987, s. 21 ).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se listen offentliggjort i De Europæ
iske Fællesskabers Tidende nr. C 227 af 7. september 1985, side 4.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt.

Radioaktivitetsattester skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137.

Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til den begunstigede eller hans stedfortræder følgende
dokumenter :

— phytosanitært certifikat,
— oprindelsescertifikat.
Leverandøren sender genparten af originalfakturaen til :
M. De Keyzer and Schütz Bv,
Postbus 1438

Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam .

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

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

(*) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stilleisen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :
— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag,
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30 eller 236 20 05.
(*) Forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1. 8 . 1987) er gældende for eksportrestitutionen og i givet
fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene, den repræsentative kurs og den
monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i
punkt 25 i dette bilag.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3738/87
af 14. december 1987

om genindførelse af opkrævning af told for butanol samt isomere deraf, andre
end normal -butylalkohol, henhørende under pos. 29.04 A III ex b) i den fælles
toldtarif og med oprindelse i Rumænien, som er præferenceberettiget i henhold
til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/86
for butanol samt isomere deraf, andre end normal-butylal
kohol, henrørende under pos. 29.04 A III ex b) i den

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

fælles toldtarif, er det individuelle loft fastsat til 650 000
ECU ;
den 9 . december 1987 har indførslerne af de omhandlede

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/86
af 16. december 1986 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1987 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 1 5, og

varer i Fællesskabet med oprindelse i Rumænien ved
afskrivning nået det pågældende loft ;

opkrævningen af told skal for de pågældende varer
genindføres over for Rumænien —

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 og 12 i forordning (EØF) nr.
3924/86 suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og
territorier, der er anført i bilag III, bortset fra dem, der er
anført i kolonne 4 i bilag I, inden for rammerne af de
præferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 9 i det
nævnte bilag I ; i henhold til artikel 13 i den nævnte
forordning kan opkrævningen af told ved indførsel af de
omhandlede varer med oprindelse i et af de omhandlede
lande og territorier genindføres på et hvilket som helst
tidspunkt, så snart de pågældende individuelle lofter er
nået på fællesskabsplan ;
Løbe
nummer

10.0135

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 18. december 1987 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet ifølge Rådets forordning
(EØF) nr. 3924/86, ved indførsel i Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Rumænien :

Position i den
fælles toldtarif

Varebeskrivelse

(NIMEXE-nummer)

29.04 A III ex b)
(29.04-18)

Butanol samt isomere deraf, andre end normal-butylal
kohol

Artikel 2

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 14. december 1987.
På Kommissionens vegne
COCKFIELD

Næstformand

(') EFT nr. L 373 af 31 . 12. 1986, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3739/87
af 14. december 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 1092/87 om løbende licitationer for så vidt
angår visse frister for indgivelse af bud vedrørende eksport af sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

strative grunde bør visse af fristerne for dellicitationer

FÆLLESSKABER HAR —

ændres ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 229/
87 (2), særlig artikel 13, stk. 2, artikel 18 , stk. 5, og artikel
19, stk. 4 og 7,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 608/72
af 23. marts 1972 om regler, der skal anvendes inden for
sukkersektoren i tilfælde af de betydelige prisstigninger på
verdensmarkedet (3), særlig artikel 1 , stk. 1 , og

Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1092/87
indsættes følgende fjerde led :
»— onsdag den 6. januar 1988 til torsdag den 7.
januar 1988, kl. 10.30 .«

ud fra følgende betragtninger :
I overensstemmelse med Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1092/87 (4), holder medlemsstaterne ugentlige
dellicitationer vedrørende eksport af sukker ; af admini

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
25 af 28 . 1 . 1987, s. 1 .
75 af 28 . 3 . 1972, s. 5.
106 af 22. 4. 1987, s . 9 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3740/87
af 11 . december 1987

om levering af korn og ris til Mozambique 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. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), særlig artikel
6, stk. 1 , litra c), og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om •
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (2) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;

nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (3) ;
det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og
leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde, der skal
følges ved bestemmelsen af de heraf følgende omkost
ninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der iværksættes en licitation over levering af korn og
langkornet sleben ris til Mozambique efter bestemmel
serne i forordning (EØF) nr. 2200/87 på de i bilagene
anførte betingelser.

Kommissionen har ved sin beslutning af 30. juli 1987 om
ydelse af fødevarehjælp til Mozambique tildelt dette land

Artikel 2

30 000 tons korn';

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

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 11 . december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 , og berigtigelse i EFT nr. L
42 af 12. 2. 1987, s. 54.

f) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

O EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
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BILAG I

1 . Aktion nr. (') 1'040/87.
2. Program : 1987.

3. Modtager : IMBEC — E.E., C.P. 4229 Maputo — Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO.
4. Modtagerens repræsentant (2) : Imbec — Maputo.
5. Bestemmelsessted eller -land : Mozambique.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : langkornet sleben ris (ikke parboiled).
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentligjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (under II. A. 10).
8. Samlet mængde : 6 250 tons (15 000 tons korn).

9. Antal partier : 2 (A — 4 250 tons, B — 2 000 tons).

10. Emballering og mærkning (4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 3 (under
II. B. 1 . C). Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver :

»ACÇÀO N? 1040/87 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA«.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes pa : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit lossehavn — losset.
13. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : A : Maputo ; B : Nacala.

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 20. januar til 20. februar 1988.
18 . Sidste frist for leveringen : 15. marts 1988 .
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 5. januar 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 19. januar 1988, kl. 12.00 ;
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavnen : 5. februar til 5. marts 1988 ;
c) sidste frist for leveringen : 31 . marts 1988.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (s) : bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen

anvendelig den 15. december 1987 fastsat ved forordning (EØF) nr. 3573/87 (EFT nr. L 338 af 28.. 11 .
1987, s. 21 ).
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BILAG II

1 . Aktion nr. : 1012/87.

2. Program : 1987.

3. Modtager : IMBEC, E.E., C.P. 4229 Maputo — telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO.
4. Modtagerens repræsentant (2) : Imbec — Maputo.
5. Bestemmelsessted eller -land : Mozambique.

6. Produkt, der skal tolvejebringes : blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) :

se listen offentligjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (under II A 1 ). Specielle egenskaber : Hagberg- '
faldtal på 160 eller derover.
8 . Samlet mængde : 15 000 tons.

9. Antal partier : 3 (parti A : 9 500 tons, parti B : 3 500 tons, parti C : 2 000 tons).
10. Emballering og mærkning : som styrtgods, samt :
Parti A : 200 000
Parti B : 73 500
Parti C : 42 000

nye vævede polypropylensække med en minimumsvægt på 120 g og specielt
behandlede mod ultraviolet lys med henblik på brug til fødevarer,

Parti A :
Parti B :
Parti C :

sække nåle og den nødvendige tråd.

1 50
50
50

— Påskrift på sække med mindst 5 cm høje bogstaver :

»ACÇÃO NO 1042/87 / TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA«.
1 1 . Den made, produktet tilvejebringes pa : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit lossehavn — losset.
13. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —

15. Lossehavn : Parti A : Maputo ; Parti B : Beira ; Parti C : Nacala.
16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 20. januar til den 20. februar 1988 .
18. Sidste frist for leveringen : 15. marts 1988 .
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : den 5. januar 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 19. januar 1988, kl. 12.00 ;
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 5. februar til 5. marts 1988 ;
c) sidste frist for leveringen : 31 . marts 1988 .
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (s) :

bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend, bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue
de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen
anvendelig den 15. december 1987, fastsat ved forordning (EØF) nr. 3573/87 (EFT nr. L 338 af 28. 11 .
1987, s. 21 ).
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Noter :

(<) Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.
(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren :
M. A. Marongiu, C.P. 1306, Maputo — Telex 6-146 CCE MO.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det attesteres for det leve
rede produkts vedkommende, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt.

(4) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften.

(*) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stillelsen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :
— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag,
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30 eller 236 20 05.

(*) Forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1.8. 1987) er gældende for eksportrestitutionen og i givet
fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene, den repræsentative kurs og den
monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i
punkt 25 i dette bilag.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3741/87
af 14 . december 1987

om ændring af forordning (EØF) nr. 3540/85 om gennemførelsesbestemmelser til
særforanstaltningerne for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

apartado 3 del articulo 16 del Reglamento (CEE)
n° 3540/85 o a ser exportado hacia terceros países
Bestemt til at blive omfattet af en erklæring om

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

ankomst som omhandlet i artikel 16, stk. 3, i

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1431 /82
af 18 . maj 1982 om fastsættelse af særforansaltninger for
ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3127/86 (2), særlig artikel

Zur Verwendung gemäß Artikel 16 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder zur Ausfuhr

3, stk. 7,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2036/82
af 19. juli 1982 om fastsættelse af almindelige regler
vedrørende særforanstaltninger for ærter, bønner, heste
bønner og sødlupiner (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1958/87 (4), særlig artikel 12a, stk. 4,

og ud fra følgende betragtninger :

forordning (EØF) nr. 3540/85 eller til udførsel til
tredjelande

nach Drittländern in eine Eingangserklärung
einzutragen

Προοριζόμενο να αποτελέσει αντικείμενο
δηλώσεως αποδοχής για να χρησιμοποιηθεί
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3540/85 ή να
εξαχθεί προς τρίτες χώρες

To be the subject of a declaration of products
received to be used as defined in Article 16 (3) of
Regulation (EEC) No 3540/85 or to be exported to
third countries

I henhold til artikel 31a i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3540/85 (^, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2889/87 (*), er der fastsat en kontrolordning for ærter,
bønner, hestebønner og sødlupiner, der er genstand for
samhandel mellem medlemsstaterne ; for at undgå misfor
ståelser bør den i nævnte artikels stk. 2 omhandlede angi
velse, der skal indføjes i rubrik 104 i kontroleksemplaret,
ændres ;

Destiné à faire 1 objet d'une déclaration de récep
tion pour être utilisé au sens de l'article 16 para
graphe 3 du règlement (CEE) n0 3540/85 ou à être
exporté vers les pays tiers
Destinato ad essere oggetto di una dichiarazione
di ricevimento per essere utilizzato a norma
dell'articolo 1 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE)
n. 3540/85 o ad essere esportato verso i paesi terzi

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Tørret Foder —

Bestemd om, met het oog op het gebruik ervan, te
worden vermeld in een opgave van de binnenge
komen hoeveelheden in de zin van artikel 1 6, lid

3, van Verordening (EEG) nr." 3540/85 of voor
uitvoer naar derde landen
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1

I artikel 31a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3540/85 fore
tages følgende ændringer :
1 . Litra b), affattes således :
»b) rubrik 104, idet de ikke gældende angivelser
udstreges, og der tilføjes en af følgende angivelser :
— Destinado a ser objeto de una declaración de
recepción para ser utilizado con arreglo al
(')
(2)
(3)
O
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

162
292
219
184
342

af
af
af
af
af

12. 6. 1982, s. 28 .
16. 10. 1986, s. 1 .
28 . 7. 1982, s. 1 .
3. 7. 1987, s. 3.
19. 12. 1985, s. 1 .

¥) EFT nr. L 275 af 29. 9. 1987, s. 23.

Destinado a ser objecto de uma declaração de
recepção para ser utilizado na acepção do n? 3 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 3540/85 ou a
ser exportado para países terceiros. »
2. Sidste afsnit affattes således :

»Rubrikken »kontrol med anvendelse og/eller bestem
melse« på bagsiden af kontroleksemplaret skal endvi
dere i rubrikken »Bemærkninger« indeholde angivelsen
af den nettovægt, der konstateres for det kontrollerede
produkt, samt en angivelse af den i artikel 16, stk. 3,
omhandlede erklæring om ankomst, som produktet er
omfattet af.«

Artikel 2

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

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 14. december 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3742/87
af 14 . december 1987
om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

forordning (EØF) nr. 2636/87 (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3633/87 (4) ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser, som
indeholdes i forordning (EØF) nr. 2636/87 på de oplys
ninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder inde
med, medfører ændring af det nugældende støttebeløb i
overensstemmelse med angivelserne i artikel 1 til denne
forordning —

under henvisning til Akten verørende Spaniens og Portu
gals Tiltrædelse,
under henvisning til Akten vedrørende Grækenlands
Tiltrædelse, særlig stk. 3 og 10 i protokol nr. 4 om
bomuld, ændret ved Akten vedrørende Spaniens og Portu
gals Tiltrædelse, særlig den dertil knyttede protokol nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

14,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2169/81
af 27. juli 1981 om fastsættelse af almindelige regler for

støtteordningen vedrørende bomuld ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2276/87 (2), særlig artikel 5, stk. 1 , og

Artikel 1

Det i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2169/81 omhand
lede støttebeløb for ikke-egreneret bomuld fastsættes til
63,344 ECU pr. 100 kg.

ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede tillægsstøttebeløb er fastsat i Kommissionens

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 211 af 31 . 7. 1981 , s. 2.

V) EFT nr. L 209 af 31 . 7. 1987, s. 5.

(3) EFT nr. L 248 af 1 . 9. 1987, s. 46.
(4) EFT nr. L 341 af 3. 12. 1987, s. 34.

Nr. L 352/29
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3743/87
af 14. december 1987

om tilpasning af Rådets forordning (EØF) nr. 3033/80 om fastsættelse af en
ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

2. Artikel 2 affattes således :
»Artikel 2

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og

Som basisprodukter anses :

Beskrivelse af basisprodukterne

KN-kode

den fælles toldtarif ('), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger :
Fællesskabet har undertegnet Toldsamarbejdsrådets Inter
nationale Konvention om det Harmoniserede Varebeskri

velses- og Varenomenklatursystem, i det følgende
benævnt »Det Harmoniserede System«, som skal erstatte

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat
sukker eller andre sødemidler

0405

Kapitel 10

Smør og andre mælkefedtstoffer
Korn

Konventionen af 15. december 1950 om Nomenklatur til

Klassifikation af Varer i Toldtariffer ;

1701

Rør- og roesukker og kemisk rent saccha
rose, i fast form

fra 1 . januar 1988 indføres der på grundlag af Det Harmo
niserede Systems nomenklatur en kombineret vareno
menklatur, som opfylder behovene såvel i forbindelse

1703

Melasse fremstillet ved udvinding eller
raffinering af sukker«

med den fælles toldtarif som i forbindelse med stati

stikken over Fællesskabets udenrigshandel og samhan
delen mellem dets medlemsstater ;

toldnomenklaturen på grundlag af Rådets forordning
(EØF) nr. 3033/80 af 11 . november 1980 om fastsættelse
af en ordning for handelen med visse varer fremstillet af
landbrugsprodukter (2) anvendes i den fælles toldtarif ; det
er derfor nødvendigt at affatte de varebeskrivelser og told
positioner, der er anført i nævnte forordning, i overens
stemmelse med Den Kombinerede Nomenklatur på
grundlag af Det Harmoniserede System,

3. I artikel 3 foretages følgende ændringer :
— litra a) affattes således :

»a) varer, fremstillet af kartoffelstivelse (underposi
tion 1108 13), af stivelse fra rødder eller rod
knolde henhørende under pos. 0714 (underpo
sition 1108 14 og 1108 19 90) samt af mel og
gryn henhørende under underposition 1 1 06 20
i Den Kombinerede Nomenklatur, som er
fremstillet af korn«.

— begyndelsen af litra b) affattes således :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

»b) varer, fremstillet af mælk, ikke koncentreret
eller tilsat sukker eller andre sødemidler, med

et mælkefedtindhold (osv. resten uændret)«.
Artikel 1

— begyndelsen af litra c) affattes således :
»c) varer, fremstillet på basis af mælk eller fløde,

I forordning (EØF) nr. 3033/80 foretages følgende
ændringer :
1 . I sidste betragtning ændres »pos. 35.01 A og 35.01 C i
den fælles toldtarif« til »underposition 3501 10 og 3501
90 90 i Den Kombinerede Nomenklatur«.

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 323 af 29. 11 . 1980, s. 1 .

ikke koncentreret eller tilsat sukker eller andre

sødemidler, med et mælkefedtindhold (osv.
resten uændret)«.

— litra d) affattes således :

»d) varer, fremstillet på basis af isoglucose (under
position 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10,
1 702 90 30), som fremstilles på basis af
sukker«.
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— »pos. 35.01 C i den fælles toldtarif« ændres til
»underposition 3501 90 90 i Den Kombinerede

4. I artikel 4 foretages følgende ændringer :
— stk. 2, sidste sætningsled, ændres til »fremgangs
måden i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2658/87«.
5. I artikel 8 ændres slutningen af stk. 1 til »i overens
stemmelse med den i forordning (EØF) nr. 2658/87,
artikel 11 , stk. 1 , fastsatte fremgangsmåde.«

Nomenklatur«.

7. Bilaget erstattes af bilaget til denne forordning.

6. I artikel 16 foretages følgende ændringer :
— »pos. 35.01 A i den fælles toldtarif« ændres til
»underposition 3501 10 i Den Kombinerede
Nomenklatur«,

15. 12. 87

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1988 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
COCKFIELD

Næstformand
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Nr. L 352/31

BILAG

».BILAG«

Varebeskrivelse

KN-kode

ex 0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller
syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromati
seret eller tilsat frugt eller kakao :

0403 10 51
til
0403 10 99

— Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao

0403 90 71
til
0403 90 99

— I andre tilfælde, aromatiseret eller tilsat frugt eller kakao

0710 40 00

Sukkermajs, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0711 90 30

Sukkermajs, foreløbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand
eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

ex 1517

Margarine ; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske
fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapi
tel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos.
1516 :

1517 10 10

— Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på over 10
vægtprocent, men højst 15 vægtprocent

1517 90 10

— Andre varer, med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men højest 15
vægtprocent

ex 1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade) undtagen lakridssaft, der
indeholder over 10 vægtprocent saccharose, uden tilsætning af andre stoffer henhø
rende under pos. 1704 90 10

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt ; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, stivelse eller maltekstrakt,
også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 50 vægtprocent, ikke andetsteds tari
feret ; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til
0404, også tilsat kakao, såfremt dette udgør mindre end 10 vægtprocent, ikke andet
steds tariferet

ex 1902

Pastaprodukter, undtagen fyldte pasta henhørende under pos. 1 902 20 1 0 og 1 902 20
30

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, perlegryn,
sigtemel eller lignende

1904

Varer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. corn
flakes) ; korn (kerner), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt :

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao ; kirkeoblater, oblat
kapsler til lægemidler, segloblater, samt lignende varer af mel eller stivelse :

2001 90 30

Sukkermajs, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre ,

2001 90 40

Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af
stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddi
kesyre

2004 90 10

Sukkermajs, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

2005 80 00

Sukkermajs (Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden måde end
med eddike eller eddikesyre, ikke frosne
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Varebeskrivelse

KN-kode

ex 2005 90 90

Sukkermajs (andre end Zea mays var. saccharata), tilberedt eller konserveret på anden
måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2008 99 85
2008 99 91

Sukkermajs, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke tilsat sukker eller alkohol
Yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter, med indhold af
stivelse på 5 vægtprocent og derover, tilberedt eller konserveret på anden måde, ikke
tilsat sukker eller alkohol

2101 30 19
2101 30 99

Brændte kaffeerstatninger, undtagen brændt cikorie
Ekstrakter, essenser og koncentrater af brændte kaffeerstatninger, undtagen af brændt
cikorie

2102 10 31
2102 10 39

Bagegær

2105

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Konsumis, også med indhold af kakao
Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer henhørende under
pos. 2106 10 10 og 2106 90 91 , andre end sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer
Ikke alkoholiserede drikke, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos.
2009, indeholdende produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 eller mælk eller
mælkefedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)
Casein, caseinater og andre caseinderivater
Dextrin og anden modificeret stivelse, undtagen stivelse esterificeret og etherificeret
henhørende under pos. 3505 10 50

ex 2106

ex 3501
ex 3505 10

3505 20
3809 10
3823 60

Lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse
Tilberedt appretur og efterbehandlet på basis af stivelsesprodukter
Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3744/87
af 14. december 1987

om gennemførelsesbestemmelser for levering af levenedsmidler fra interven
tionslagre til nærmere bestemte organisationer med henblik på uddeling til de
socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet
gennemføre planen på deres territorium i det pågæl

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

dende år ;

b) senest ved udgangen af august om :

— en vejledende tidsplan på månedsbasis for de
mængder produkter, der skal udtages fra interven
tionslager, og perioderne for uddeling til modta

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87
af 10. december om almindelige regler for levering til
visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre
med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede
personer i Fællesskabet ('), særlig artikel 6, og

gerne ;

— den form, i hvilken produkterne skal uddeles som
fødevarer til modtagerne ; såfremt produkterne skal
forarbejdes eller ombyttes med andre produkter,

ud fra følgende betragtninger :

hvis hovedbestanddel skal være af samme art,

For at gennemføre en ordning for levering af sådanne
levnedsmidler til nævnte befolkningslag er det nødvendigt
at fastsætte gennemførelsesbestemmelser ; det er ønske
ligt, at gennemførelsen påbegyndes hurtigst muligt ;

anføres alle sådanne ordninger ;
— kriterierne for modtagernes ret til at modtage de
pågældende produkter ;
— eventuelt omfanget af de forpligtelser, der kan
pålægges modtagerne for at opnå levnedsmidlerne ;
— eventuelt arten og omfanget af modtagerens bidrag
til tilberedning og uddeling af fødevarer.

de berørte forvaltningskomitéer har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Kommissionen udarbejder inden udgangen af marts
hvert år et udkast til en årsplan for uddeling af :
a) produkter fra interventionslagre,
b) fødevarer, der er opnået ved forarbejdning af produkter
fra interventionslagre,
c) fødevarer, der er opnået ved handelsmæssig ombytning
af produkter fra interventionslagre med fødevarer, hvis
hovedbestanddel er af samme art som dem, der er

udtaget fra disse lagre,
til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet.
Planen omfatter det følgende kalenderår og opdeles på de
enkelte medlemsstater. Ved fordelingen af ressourcerne
mellem medlemsstaterne tages der hensyn til de bedste
skøn over antallet af socialt dårligst stillede personer i
hver medlemsstat.

2. Kommissionen udarbejder og tilsender medlemssta
terne en liste over de interventionsprodukter, der er
disponible til uddeling, og disse produkters placering efter
medlemsstat. Kommissionen kan revidere denne liste for

at tage hesyn til nye omstændigheder. Den fremsender

4. Kommissionens spørger de vigtigste organisationer,
der er fortrolige med de socialt dårligst stillede personers
problemer i Fællesskabet, før udfærdigelsen af udkastet til
årsplanen.
Artikel 2

1 . Kommissionen vedtager planen i overensstemmelse
med de disponible bevillinger efter proceduren i artikel
26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75 (2) og de tilsva
rende bestemmelser i forordningerne om de fælles
markedsordninger. Samtidigt og efter samme fremgangs
måde fastsættes størrelsen af de bevillinger, der skal
afsættes til at dække omkostningerne ved transport af de i
artikel 7 omhandlede interventionsprodukter i Fællesska
bet.

2.

Planen indeholder bl.a. oplysning om :

— mængden af produkter efter type, der kan udtages fra
interventionslagrene til uddeling i hver medlemsstat,
og

— de finansielle midler, der er afsat til gennemførelsen af
planen i hver medlemsstat.

straks alle reviderede lister til medlemsstaterne.

3. Med henblik på udarbejdelsen af det i stk. 1
omhandlede udkast til en årsplan underretter de
medlemsstater, der ønsker at anvende ordningen,
Kommiésionen :

a) senest ved udgangen af februar om de mængder af hver
type produkt (udtrykt i tons), der kræves for at
(') Se side 1 i denne tidende.

Artikel 3

Kommissionen meddeler medlemsstaterne planen
hurtigst muligt. Hver medlemsstat tilsender relevante
oplysninger om den eller de organisationer, der er
udpeget til at gennemføre programmet på dens territo
rium .

(2) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
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Artikel 4

1 . Under planens gennemførelse kan medlemsstaterne
forelægge Kommissionen behørigt begrundede anmod
ninger om omfattende ændringer i dens gennemførelse
på deres territorium. Kommissionen kan tillade sådanne
ændringer, såfremt de ikke medfører en stigning i udgif
terne i den pågældende medlemsstat. Kommissionen
tager stilling til anmodningerne og underretter den
pågældende medlemsstat herom senest en måned fra
deres modtagelse.
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udgifter i henhold til stk. 2, dækkes de over den i artikel
2, stk. 1 , omhandlede reserve. Når disse bevillinger fuldt
ud er opbrugt, skal enhver supplerende fællesskabsfinansi
ering af intern EF-transport dækkes ifølge artikel 6, stk. 3.
2.

De medlemsstater, der ønsker at blive omfattet af

stk. 1, underretter Kommissionen om placering, afstand
og mængder. Kommissionen svarer hurtigst muligt på
enhver anmodning. Hvis Kommissionen afviser en
anmodning, skal den begrunde sin afvisning.
Artikel 8

2.

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen,

at

planen på deres territorium ikke vil få det forventede
omfang, så snart dette bliver klart. Kommissionen kan
omfordele de ressourcer, der således ikke udnyttes i andre
medlemsstater.

Artikel 5

Uden at artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/
78 (3) tilsidesættes, er bogføringsværdien af de i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 3730/87 omhandlede produkter, der
stilles til rådighed fra interventionslagrene, den interven
tionspris, der gælder pr. 31 . december det foregående år,
og omregnes til de nationale valutaer ved hjælp af de
repræsentative kurser, der gælder på nævnte dato. I
tilfælde af oksekød omfattes leveringerne af de i bilag I
fastsatte koefficienter.

Artikel 6

Medlemsstaterne

tilsender

Kommissionen

senest

ved

udgangen af marts hvert år en rapport om planens
gennemførelse på deres territorium det foregående år.
Denne rapport omfatter :
a) oplysninger, der kan være relevante for den i artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 3730/87 omhandlede rapport,
især oplysninger om, i hvor stor udstrækning foran
staltningen :

— har været en effektiv hjælp for modtagerne,
— har bidraget til en nettostigning i forbruget af de
pågældende produkter,
— er stødt på vanskeligheder i forbindelse med
kontrol og forvaltning ;
b) den pågældende medlemsstats sammenholdelse af de
mængder, der blev uddelt på dens territorium, med
den endelige uddeling til modtagerne ;
c) en erklæring om de kontrolforanstaltninger, der er
blevet udført, især med hensyn til de udpegede organi
sationer.

1 . Transportomkostningerne fra interventionslagrene
inden for det nationale territorium kan efter anmodning
til den kompetente myndighed i hver medlemsstat refun
deres til de i bilag II fastsatte satser.
2. De udpegede organisationers administrative omkost
ninger ved gennemførelsen af denne ordning undtagen de
omkostninger, der er omfattet af bestemmelserne i artikel
1 i forordning (EØF) nr. 3730/87, kan ved ansøgning til
den kompetente myndighed i hver medlemsstat refun
deres med et beløb, der højst svarer til 1 % af værdien af
de midler, der er stillet til rådighed for den pågældende
medlemsstat.

De i stk. 1 og 2 omhandlede omkostninger refun
deres inden for de i artikel 2, stk. 2, omhandlede finansi
elle midler, der er til rådighed for planen i hver medlems

Artikel 9

Medlemsstaterne træffer alle foranstaltninger for at sikre,
at :

— de interventionsprodukter, der stilles til rådighed, er
omfattet af den anvendelse og bestemmelse, der er
fastsat i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3730/87 ;
— de udpegede organisationer opbevarer passende regn
skaber og bilag ; de giver også adgang til dette materi
ale, så at de kompetente myndigheder, kan gennem
føre den kontrol, de finder nødvendig.

3.

stat.

Artikel 7

1 . Såfremt produkter, der er inkluderet i planen, ikke
er disponible på interventionslagret på en medlemsstats
territorium, hvor der er anmodet om sådanne produkter,
kan transportomkostningerne refunderes til de i bilag II
fastsatte satser. Såfremt Kommissionen har tilladt sådanne

(>) EFT nr. L 216 af 5. 8 . 1978, s. 1 .

Artikel 10

Uanset artikel 1 , stk. 1 og 3, og artikel 2, træffer Kommis
sionen beslutning om uddeling for regnskabsåret 1988 på
anmodning fra medlemsstaten på grundlag af relevante
oplysninger fra den. Uddelingen begrænses for alle
medlemsstater til en samlet mængde varer til en værdi af
100 mio ECU, inklusive administration og transportom
kostninger.
Artikel 11

Denne forordning træder i kraft pa dagen for offentliggø
relsen i 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 14. december 1987.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr. L 352/35

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 352/36

15. 12. 87

BILAG I

A. De i artikel 5 omhandlede koefficienter = interventionslagre af ikke udbenet oksekød :
— forfjerdinger
— bagfjerdinger

0,775,
1,225.

B. De i artikel 5 omhandlede koefficienter = interventionslagre af udbenet oksekød :
Medlemsstat

Koefficient

4,1

Mørbrad

2,4

Filet

1,4

Inderlår

1,4

Tykstegsfilet

1,4

Klump

1,4

Yderlår

1,4
1,1

Irland

Frankrig

Tyskland

Danmark

Italen

Filet

Fillet

Filetto

Roastbeef

Faux-filet

Striploin

Roastbeef

Oberschalen

Tende de tranche

Insides

Fesa interna

Unterschalen

Tranche grasse

Outsides

Girello

Kugeln

Rumpsteak

Knuckles

Fesa esterna

Filet

Hüfte

—

—

Andre

Andre

Entrecote

Rumps

Scamone

Gite å la noix

Cube rolls

Noce

Andre

Andre

Andre

Nederlandene

Haas
—

—

—

—

—

20
ECU/ton,
0,05 ECU/ton.

5,50 ECU/ton,
0,04 ECU/ton.

Olivenolie :
— for de første 200 km :

— for hver yderligere kilometer over 200 km

Topsides*
Silversides

Thick flank

Rumps
Andre

Korn :

— for hver yderligere kilometer over 200 km

Striploin

Andre

Oksekød og smør :

— for de første 200 km :

Fillet

—

Transportomkostninger

— for hver yderligere kilometer over 200 km :

Kongerige

—

BILAG II

— for de første 200 km :

Det Forenede

20
ECU/ton,
0,04 ECU/ton.

Nr. L 352/37
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3745/87
af 14. december 1987

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af citroner med oprindelse i
Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;

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,

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.
2275/87 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 25a, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72
bestemmer, at såfremt indgangspriserne for en vare, der
indføres fra et tredjeland, i en periode på fem til syv på
hinanden følgende markedsdage ligger skiftevis over og
under referenceprisen, opkræves undtagen i særlige
tilfælde en udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra
det pågældende afsendelsesland ; denne afgift opkræves,
når tre indgangspriser har ligget under referenceprisen og
på betingelse af, at en af disse indgangspriser ligger på et
niveau,

der

er

mindst

0,6

ECU

lavere

end

referenceprisen ; denne afgift skal være lig med forskellen
mellem referenceprisen og den sidste disponible
indgangspris, der er mindst 0,6 ECU lavere end reference
prisen ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1426/87 af 25. maj
1987 om fastsættelse af referencepriser for citroner for
produktionsåret 1987/88 (3) fastsatte for disse varer i kvali
tetsklasse I referenceprisen til 46,95 ECU pr. 100 kg netto
for perioden 1 . november 1987 til 30. april 1988 ;

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 2118/74 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3811 /85 (*), skal de noteringer, der tages i betragtning,
være konstateret på de repræsentative markeder eller
under visse omstændigheder på andre markeder ;

for citroner med oprindelse i Spanien (med undtagelse af
De Kanarisker Øer) har den således beregnede indgangs
pris i fem på hinanden følgende markedsdage skiftevis
ligget over og under referenceprisen ; to af disse indgangs
priser ligger på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere
end referenceprisen ; der skal herefter opkræves en udlig
ningsafgift for disse citroner ;

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 forordning (EØF) nr. 1 676/85 (^
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 ;

i henhold til artikel 136, stk. 2, i akten vedrørende

Spaniens og Portugals tiltrædelse f) er det den ordning,
der anvendtes inden tiltrædelsen, der i første fase af over

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. 1035/72 ;
O EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 209 af 31 . 7. 1987, s. 4.
(3) EFT nr. L 136- af 26. 5. 1987, s. 13.

gangsperioden skal anvendes i samhandelen mellem en
ny medlemsstat og Fællesskabet i dets sammensætning pr.
31 . december 1985 ;

ifølge artikel 140, stk. 1 , nedsættes de udligningsafgifter,
der følger af anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1035/72,
med 4 % i det andet år efter tiltrædelsen —

(4)
O
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

220
368
164
302

af
af
af
af

10.
31 .
24.
15.

8 . 1974, s. 20.
12. 1985, s. 1 .
6. 1985, s. 1 .
11 . 1985, s. 9.
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Nr. L 352/38

Artikel 2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ved indførsel af citroner med oprindelse i Spanien (med
undtagelse af De Kanariske Øer) (pos. 08.02 C i den fælles
toldtarif) opkræves der en udligningsafgift, hvis beløb fast
sættes til 0,74 ECU pr. 100 kg netto.

Denne forordning træder i kraft den 16. december 1987.
Med forbehold af artikel 26, stk. 2, andet afsnit, i forord

ning (EØF) n^ 1035/72 anvendes den til og med den 21 ,
december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr. L 352/39
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3746/87
af 14 . december 1987

om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1900/
87 (2), særlig artikel 1 6, stk. 2, femte afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine
gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3702/87 (3), ændret ved forordning
(EØF) nr. 3726/87 (4) ;

sionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre
de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstem
melse med bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr.
3702/87 fastsatte eksportrestitutioner ved udførsel i
uforarbejdet stand af de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter ændres i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning for de
angivne produkter.
Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 3702/87, på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 15. december 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Nœstformand

(•) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 40.
(3) EFT nr. L 347 af 11 . 12. 1987, s. 56.
4 EFT nr. L 349 af 12. 12. 1987, s. 41 .
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Nr. L 352/40

BILAG

til Kommissionens forordning af 14. december 1987 om ændring af eksportrestitutionerne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ ton)
Position
i den fælles

Restitutions
beløb

Varebeskrivelse

toldtarif

10.01 BI

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Liechtenstein
— zone II b)
— Ceuta, Melilla, De Kanariske Øer og Tunesien

110,00
115,00
122,00
131,75
119,00

— USSR

— andre tredjelande
10.01 B II

Hård hvede

for
—
—
—
10.02

\
10.03

eksport til :
zone II og III
Algeriet
andre tredjelande

Rug
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Liechtenstein
— Japan
— Sydkorea
— andre tredjelande
Byg
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Liechtenstein
— zone II b)

30,00 (3)
25,00 (3)
20,00 (3)

I
10,00
20,00
15,00
25,00

I
110,00
115,00
131,75
119,00

— USSR

— andre tredjelande
10.04

Havre

for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Liechtenstein
— andre tredjelande
10.05 B

Anden majs end hybridmajs til udsæd
for eksport til :
— Schweiz, Østrig og Liechtenstein

I
—

—

I
110,00
116,00

— De Kanariske Øer

0

— andre tredjelande
10.07 B

Hirse

10.07 CII

Sorghum, andre end hybridsorghum til udsæd

ex 11.01 A

Mel af blød hvede :

—

—

l

— askeindhold fra 0 til 520

1 68,00

— askeindhold fra 521 til 600

168,00

— askeindhold fra 601 til 900

151,00

— askeindhold fra 901 til 1 100

142,00

— askeindhold fra 1 101 til 1 650

133,00

— askeindhold fra 1 651 til 1 900

122,00

Nr. L 352/41
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(ECU/ ton)
Position
. i den fælles

Restitutions
beløb

Varebeskrivelse

toldtarif

ex 11.01 B

Rugmel :

I
168,00

— askeindhold fra 0 til 700

11.02 A la)

ex 1 1 .02 A I b)

— askeindhold fra 701 til 1 150

168,00

— askeindhold fra 1 151 til 1 600

168,00

— askeindhold fra 1 601 til 2 000

168,00

Grove gryn og fine gryn af hård hvede

I

— askeindhold fra 0 til 1 300 (')

297,00

— askeindhold fra 0 til 1 300 (2)

281,00

— askeindhold fra 0 til 1 300

250,00

— askeindhold større end 1 300

236,00

Grove gryn og fine gryn af blød hvede :
— askeindhold fra 0 til 520

168,00

(>) Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,250 mm.
(2) Fine gryn, hvor mindre end 10 vægtprocent kan passere en sigte med en maskestørrelse på 0,160 mm.
(3) Restitutionen kan kun ydes, hvis den udførte hårde hvedes kvalitet mindst svarer til den kvalitet, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1569/77 med undtagelse af urenheder på grund af kerner (andre end plettede og/eller skimlede) 7 % maksi
mum, dog 5 % for blød hvede og andre kornsorter.
NB : Zonerne er angivet i forordning (EØF) nr. 1124/77 (EFT nr. L 134 af 28 . 5. 1977), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1548/87 (EFT nr. L 144 af 4. 6. 1987).
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15 . juli 1987
om den franske regerings støtte til en producent af tekstilvarer, beklædning og

papir (Boussac Saint Fréres)
(Kun den franske udgave er autentisk)

(87/585/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 93, stk. 2,
første afsnit,

— kapitalindskud pa 380 ffr. (i form af kontokurant) fra
SOPARI ; dette kapitalindskud blev ydet som rentelet
tede lån og som statsgaranti.

Ifølge den franske regerings oprindelige udtalelser var
disse kapitalinduskud blevet anset for nødvendige til
finansiering af investeringer, hvis størrelse og art dog ikke
var blevet nærmere beskrevet.

efter at have givet de interesserede parter en frist til at
fremsætte deres bemærkninger i overensstemmelse med
nævnte artikel 93 samt under henvisning til disse
bemærkninger, og

Efter de oplysninger, Kommissionen var i besiddelse af på
daværende tidspunkt, påtænktes der udbetalt yderligere
støtte .

På grundlag af en første undersøgelse mente Kommissio
ud fra følgende betragtninger :

nen, at den støtte, der var blevet udbetalt fra 1982 til

1984, og som ikke var blevet anmeldt til Kommissionen
på forhånd, var ulovlig, da den franske regering ikke
havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til traktatens

I

artikel 93, stk. 3 . Kommissionen var desuden af den

Efter gentagne anmodninger fra Kommissionen gav den
franske regering ved telex af 22. marts 1984 og ved skri
velse af 23. august 1984 Kommissionen forsinket medde
lelse om, at den havde ydet finansiel støtte til Frankrigs
tredjestørste producent af tekstilvarer, beklædning og

strukturomlægningsplan, og i form af kreditter eller lån til

papir.

Støtten var blevet ydet fra juni 1982 til august 1984 i form
af :

— et kapitalindskud på 100,1 mio ffr. fra det statsejede
IDI (Institut de Développement Industriel) ; denne
kapitalandel blev senere overtaget af IDI's dattersel
skab, SOPARI (Société de Participation et de Restruc
turation Industrielle), hvori IDI ejer 99,4 % af kapita
len :

opfattelse, at IDI/SOPARI's kapitalindskud måtte
betragtes som støtte med det formål at redde den pågæl
dende virksomhed i betragtning af dennes regnskaber og
finansielle situation. Det er Kommissionens faste politik,
at støtte, der tager sigte på at redde en virksomhed, kun
kan udbetales i en kort periode, indtil der foreligger en
markedsrente, hvilket samtlige medlemsstater blev under
rettet om ved skrivelse af 24. januar 1979 ; støtten i det
foreliggende tilfælde opfyldte derfor ikke de af Kommis
sionen fastsatte betingelser.

Kommissionen mente endvidere, at den pågældende
støtte var blevet udbetalt i strid med de betingelser,
Kommissionen havde fastsat den 21 . december 1983, da

den godkendte den franske sektorstøtteordning til fordel
for tekstil- og beklædningsindustrien (nedsættelse af soci
alsikringsbidragene).
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I betragtning af den generelle situation inden for Fælles
skabets tekstil- og beklædningsindustri på daværende tids
punkt mente Kommissionen, at hverken den udbetalte
eller den planlagte støtte ville fremme en udvikling, som
ud fra Fællesskabets synspunkt ville være tilstrækkelig til
at opveje støttens fordrejning af samhandelen, men at
støtten derimod — ved at begunstige den pågældende
virksomhed inden for en sektor med en betydelig handel
og en særdeles skarp konkurrence — ville kunne påvirke
samhandelen mellem medlemsstaterne og dermed ville
være uforenelig med fællesmarkedet.
Kommissionen indtog således det standpunkt, at støtten
ikke opfyldte de nødvendige betingelser for at kunne være
omfattet af en af undtagelserne i traktatens artikel 92, og
den indledte derfor proceduren i traktatens artikel 93, stk.

— forskud fra SOPARI pa 36,8 mio ffr., der blev ydet i
juni 1984 og skulle tilbagebetales fra udgangen af
1986 ;

— rentelettede lån på 100 mio ffr. (december 1982), 60
mio ffr. (december 1983), 35 mio ffr. (december 1984)
og 100 mio ffr. (januar 1985);
— nedsættelse af socialsikringsbidragene med 35 mio ffr.
i juni 1983.
Det blev endvidere oplyst, at der til flere investeringspro
jekter inden for papirbranchen, nemlig i produktionsan
læggene Roanne og Saint-Quen, blev udbetalt regional

støtte på 30 mio ffr. (PAT — prime d'aménagement du
territoire).

2, første afsnit.

Ved skrivelse af 3 . december 1984 opfordrede Kommis
sionen den franske regering til at fremsætte sine bemærk
ninger. De øvrige medlemsstater og andre interesserede
parter blev underrettet henholdsvis den 4. januar 1985 og
den 19. januar 1985.

Under proceduren meddelte den franske regering i strid
med sine oprindelige udtalelser af 22. marts 1984 og 23.
august 1984, at støtten ikke blev ydet til specielle formål,
men til generelt at rationalisere virksomhedens
produktion af tekstilvarer ; dette gjaldt dog ikke den
støtte, der var nødvendigt for at genoprette virksomhedens
finansielle situation (633,1 mio ffr.), og som blev ydet på
normale markedsøkonomiske vilkår og derfor ikke faldt
ind under traktatens artikel 92, stk. 1 . Den omtalte ratio

II

Som led i proceduren efter traktatens artikel 93, stk. 2,
fremsatte den franske regering sine bemærkninger ved
skrivelse af 4. februar, 4. juni og 11 . oktober 1985, 5.
februar, 19 . juni og 21 . juli 1986, 27. marts og 21 . maj
1987 samt under flere bilaterale møder, nemlig den 18 .
oktober 1985, 14. maj og 4. juli 1986 og 27. februar, 13.
og 19 . marts samt 30 . april 1987 ; i denne forbindelse
påpegede den franske regering, at virksomhedens struk
turomlægning havde medført lukning af flere produk
tionsanlæg, en betydelig nedskæring i beskæftigelsen,
indstilling af produktionen af flere varegrupper og over
dragelse af en række produktionsanlæg til uafhængige

producenter. Den franske regering omtalte også en såkaldt
strategisk plan, som virksomheden var i færd med at
gennemføre.
Ved skrivelse af 21 . juli 1986, bekræftet ved skrivelse af
27. marts 1987, meddelte den franske regering Kommis

nalisering omfattede investeringer i produktionen af
tekstilvarer, afskedigelse og førtidspensionering af
arbejdstagere, uddannelse af personale samt lukning og
overdragelse af produktionsanlæg.
Fire andre medlemsstater, en virksomhed og seks
sammenslutninger af virksomheder fremsatte bemærk
ninger som led i ovennævnte procedure.

III

SOPARI, kapitalindskud i den pågældende virksomhed
fandt sted på den franske regerings udtrykkelige anmod
ning og blev senere refunderet SOPARI direkte af den
franske regering. Når det er indlysende, at en offentlig
myndighed, der indskyder kapital mod at erhverve en
andel i en virksomhed, ikke foretager et rent kapitalind
skud under normale markedsøkonomiske vilkår, må sagen
vurderes på baggrund af traktatens artikel 92. Kommis
sionen gjorde dette klart i sin skrivelse af 17. november

sionen, at der foruden den støtte, den havde nævnt i sin

1984 til medlemsstaterne. Til denne skrivelse var der

skrivelse af 23. august 1984, i mellemtiden var ydet
supplerende støtte. Der var blevet udbetalt i alt 999,9 mio

vedføjet en redegørelse for Kommissionens holdning til
offentlige kapitalinteresser i virksomhederne, og på
grundlag af denne er det indlysende, at indskuddene i det
foreliggende tilfælde skal betragtes som statsstøtte. Støtten
til den pågældende virksomhed hindrede markedskræf
ternes frie spil, idet den holdt denne virksomhed — som

ffr. i form af :

— kapitalindskud på 333,1 mio ffr. fra SOPARI i juli
1982, efter overførsel fra IDI, med henblik på at
genoprette og udvide virksomhedens kapital ;

— yderligere kapitalindskud på 300 mio ffr. (110 mio ffr.
i juni 1984 og 190 mio ffr. i januar 1985) fra SOPARI
med samme formål og med ret til udbytte for
perioden 1991-2005 ;

eller havde måttet lukke, da den ikke var konkurrence

dygtig — kunstigt i drift, og medførte et pres på industri
strukturen i EF, der var præget af tilpasningsproblemer.
Kapitalindskuddene fandt sted på betingelser, der ikke
ville være acceptable for en privat investor under normale
markedsøkonomiske vilkår ; som følge af virksomhedens
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finansielle situation, og navnlig gældens størrelse (3 682
mio ffr. i 1981 ), kunne der nemlig ikke forventes et
normalt afkast i form af udbytte eller kapitalgevinst af den
investerede kapital inden for en rimelig frist, og virksom
heden kunne ikke skaffe de nødvendige midler på kapi
talmarkedet dels på grund af sin utilstrækkelige cash flow,
der skyldtes de længerevarende driftstab, dels af andre
årsager, som f. eks. forældede maskiner, for stort personale
samt overskudskapacitet på markedet og i virksomheden.

En privat investor var først rede til at træde til, da kapital
indskuddene på 633,1 mio ffr. og den øvrige ovennævnte
støtte var blevet ydet. Den omstændighed, at denne inve
stor overtog virksomheden for et symbolsk beløb på 1 ffr.,
beviser, at der var tale om støtte.
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fritaget for omkostninger, som den normalt selv skulle
afholde .

Denne støtte skulle derfor anmeldes til Kommissionen

som omhandlet i artikel 93, stk. 3. Da den franske rege
ring ikke i det foreliggende tilfælde anmeldte støtten på
forhånd, har Kommissionen ikke kunnet tage stilling til
de pågældende foranstaltninger, før de blev gennemført.
Støtten er således ulovlig i henhold til fællesskabsretten
fra det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den situation, der er
opstået ved, at den franske regering ikke har opfyldt sine
forpligtelser, er særlig alvorlig, fordi støtten allerede er
blevet udbetalt. Endvidere har den franske regering
bekræftet, at 290 mio ffr. var blevet udbetalt, efter at
Kommissionen den 21 . november 1984 havde indledt den

formelle undersøgelsesprocgdure i henhold til traktatens
artikel 93, stk. 2. Samtlige støtteforanstaltninger må
således anses for ulovlige i henhold til fællesskabsretten.

I øvrigt havde den franske regering selv, i hvert fald indi
rekte, erkendt, at der var tale om støtte i alle tilfælde, idet

den i skrivelse af 21 . juli 1986, der blev fremsendt under
proceduren, havde beregnet en nettosubventions
ækvivalent for samtlige foranstaltninger bortset fra
nedskæringen af socialsikringsbidragene.

Endelig skal det bemærkes, at De Europæiske Fællesska
bers Domstol har klarlagt anvendelsen af traktatens artikel
92, stk. 1 , på offentlige myndigheders erhvervelse af kapi
talinteresser, jf. dom af 14. november 1984 i sag 323/82,
Intermills, og dommene af 10. juli 1986 i sagerne 234/84,
Meura, og 40/85, Boch- Domstolen fastslog, at det for at
afgøre, om et kapitalindskud skal betragtes som statsstøtte,
er nødvendigt at undersøge, om den pågældende virk
somhed kunne have skaffet disse midler på det private
kapitalmarked. Hvis alt tyder på, at den begunstigede
virksomhed ikke kunne have overlevet uden de offentlige
midler, fordi den ikke kunne have skaffet den nødvendige
kapital fra en privat investor på det åbne marked, er det
korrekt at betragte de pågældende midler som statsstøtte.

På baggrund af ovenstående er det i det foreliggende
tilfælde usandsynligt, at den pågældende virksomhed
kunne have skaffet tilstrækkelig kapital på det private
kapitalmarked til at sikre sin fortsatte beståen, da en
privat virksomhed, der lægger det forventede overskud til
grund for sine beslutninger og ikke tager sociale,
regionale eller sektorbestemte hensyn, ikke ville have
indskudt en sådan kapital. Indskuddene på 633,1 mio ffr.
må derfor betragtes som statstøtte i den i artikel 92, stk. 1 ,

I denne forbindelse ma det erindres, at støttens ulovlige
virkninger ikke kan afhjælpes a posteriori — i betragtning
af at de ved artikel 93, stk. 3, fastsatte regler er af
bindende karakter og udgør en forskrift, der falder ind
under den offentlige orden ; at disse regler har direkte
virkning, er fastslået af Domstolen ved dens dom af 19.
juni 1973 i sag 77/72.
J tilfælde, hvor der er ydet støtte, som er uforenelig med
fællesmarkedet, kan Kommissionen — med hjemmel i
Domstolens dom af 12. juli 1973 i sag 70/72, bekræftet
ved dom af 24. februar 1987 i sag 310/85 — pålægge
medlemsstaterne at kræve den ulovlige støtte tilbagebetalt.

IV

Tekstilvarer, beklædning og papir er omfattet af samhan
delen mellem medlemsstaterne — hvilket i høj grad
fremgår af statistikkerne — og konkurrencen på dette
område er særdeles hård. Den franske tekstil-, beklæd

nings- og papirindustri som sådan^ der tegner sig for ca.
20 % af værditilvæksten inden for disse sektorer i EF,
deltager særdeles, aktivt i denne samhandel, idet den

henhold til traktatens artikel 92, stk. 1 , fordi den støtte

eksporterer ca. 40 % af sin samlede produktion til andre
medlemsstater. Der er i det foreliggende tilfælde tale om
en virksomhed som er Frankrigs trejdestørste producent
af tekstilvarer og beklædning med en omsætning i 1986
på 4,7 mia ffr., heraf 56 % inden for tekstilvarer og
beklædning, og med meget forskellige interesser inden for
flere kategorier af tekstilvarer. Den er ligeledes den femte
største tekstilvirksomhed i EF. Virksomheden deltager
aktivt i samhandelen inden for EF, idet den eksporterer
16 % af sin produktion af tekstilvarer til andre medlems
stater og yderligere 9 % uden for EF. I den periode, hvor
støtten blev ydet, dvs. fra 1982 til udgangen af 1984, steg
eksporten af tekstilvarer til andre medlemsstater med

modtagende virksomhed herved gennem statsmidler blev

32 % .

anvendte betydning.

De lavtforrentede Ian samt nedskæringen af socialsik
ringsbidragene må ligeledes betragtes som statsstøtte i
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Den pågældende støtte fordrejer konkurrencen, fordi den
på en måde som kan chiffreres, forbedrede den støtte
modtagende virksomheds finansielle stilling og investe
ringsafkast og nedbragte andre omkostninger, hvorved
virksomheden opnåede en konkurrencemæssig fordel over
for andre producenter, der har gennemført eller påtænker
at gennemføre tilsvarende foranstaltninger for egen
regning. En del af den pågældende støtte blev desuden
anvendt til at genoprette virksomhedens finansielle situa
tion, medens virksomheden under normale forhold måtte
have indstillet driften i 1981 . Der er tale om en mærkbar

fordrejning af konkurrencen. Støtten på 999,9 mio ffr. —
heri ikke medregnet regionalstøtten (PAT) på 30 mio ffr.
— havde til formål at rette op på virksomhedens finansi
elle situation og dække dens rationaliseringsomkostnin
ger, herunder en række investeringer inden for tekstil
branchen, og den nedbragte virksomhedens omkostninger
i en sådan grad, at den har opnået en meget betydelig
fordel over for sine konkurrenter, der ikke har modtaget
støtte .

Når finansiel støtte styrker en virksomheds konkurrence
mæssige stilling i samhandelen inden for Fællesskabet,
må støtten anses for at påvirke denne samhandel. I det
foreliggende tilfælde vil støtten kunne påvirke samhan
delen og fordreje eller true med at fordreje konkurrence
vilkårene ved at begunstige den pågældende virksomhed,
som omhandlet i traktatens artikel 92, stk. 1 , idet den gav
virksomheden mulighed for at overleve, efter at den i
1981 var blevet erklæret konkurs, og desuden i vid
udstrækning nedbragte de rationaliserings- og modernise
ringsomkostninger, virksomheden normalt selv skulle
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disses finansielle situation, ligesom det vil medføre, at
samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes og
konkurrencevilkårene fordrejes, uden at dette på nogen
måde er begrundet i hensynet til Fællesskabets interesse,
jf. artikel 92, stk. 3.
Den franske regering har ikke kunnet bevise, og
Kommissionen har ikke kunnet konstatere, at støtten

opfylder betingelserne for at være omfattet af en af undta
gelsesbestemmelserne i artikel 92, stk. 3.

V

I den periode, hvor virksomheden modtog ovennævnte
støtte, udøvede den størstedelen af sine aktiviteter inden

for tekstil- og beklædningsindustrien, og den franske
regering beskrev virksomheden som »Frankrigs .førende
tekstilkoncern«. Virksomheden er i virkeligheden den
tredjestørste tekstilkoncern i Frankrig og den femtestørste
i EF. Eftersom den franske regering meddelte Kommis
sionen, at der ikke ville blive ydet støtte til investeringer
inden for papirindustrien, bortset fra regionalstøtte på 30
mio ffr. i henhold til den af Kommissionen godkendte
regionalstøtteordning (PAT), er den resterende finansielle
støtte på 999,9 mio ffr. således helt undergivet betingel
serne for støtte til tekstil- og beklædningsindustrien, jf. de
støtteregler for denne sektor; som Fællesskabet indførte i
1971 og 1977 og meddelte medlemsstaterne ved skrivelse
af 30. juli 1971 og 4. februar 1977.

afholde. I henhold til artikel 92, stk. 1 , er støtte, som

opfylder de deri fastsatte kriterier, uforenelig med fælles
markedet.

De i artikel 92, stk. 2, fastsatte undtagelser finder ikke
anvendelse i det foreliggende tilfælde på grund af støttens
art, og fordi støtten heller ikke tog sigte på at opfylde de i
undtagelserne omhandlede mål.

I artikel 92, stk. 3, er det fastsat, hvilke støtteforanstalt

ninger der kan betragtes som forenelige med fællesmarke
det. Hvorvidt støtten er forenelig med traktaten, skal
vurderes ud fra Fællesskabets og ikke den enkelte
medlemsstats synspunkt. For at sikre at fællesmarkedet
fungerer tilfredsstillende og under hensyntagen til prin
cipperne i traktatens artikel 3, litra f), skal de i artikel 92,
stk. 3, omhandlede undtagelser fra princippet i artikel 92,
stk. 1 , fortolkes snævert i forbindelse med undersøgelsen
af en støtteordning eller et konkret støtteprojekt.

Anvendes undtagelsesbestemmelserne pa støtteforanstalt
ninger, der ikke bidrager til virkeliggørelsen af et af de i
artikel 92, stk. 3, fastsatte mål eller ikke er nødvendige for
at nå disse mål, vil det give visse industrier eller virksom
heder uberettigede fordele og blot tjene til at forbedre

Disse regler omfatter en række kriterier, som Kommis
sionen har fastlagt i samarbejde med nationale eksperter
for at vejlede medlemsstaternes regeringer med hensyn til
støtte til denne sektor. I reglerne fra 1971 påpeger
Kommissionen, at støtte til tekstil- og beklædningsindu
strien, der er præget af skarp konkurrence i EF som
helhed, indebærer en risiko for konkurrencefordrejninger,
hvilket er uacceptabelt for konkurrenter, der ikke
modtager støtte. Dette gælder især støtte til modernisering
og rationalisering, der generelt har betydelig indvirkning
på konkurrenceevnen. Udviklingen bekræftede senere
Kommissionens betænkeligheder, således at den skærpede
reglerne i 1977, navnlig med hensyn til investeringsstøtte
i forbindelse med rationalisering og modernisering.

Fællesskabets tekstil- og beklædningsindustri har
gennemgået en kraftig udvikling i de seneste ti år.
Produktionen er faldet som følge af det konkurrencemæs
sige pres udefra både på de traditionelle eksportmarkeder
og på EF-markedet. En million arbejdspladser, der regner
sig for næsten 40 % af den samlede beskæftigelse i denne
branche, blev nedlagt fra 1975 til 1985. Da krisen har
været både alvorlig og langvarig, har det tvunget virksom
hederne inden for denne branche til at bestræbe sig på at
omstrukturere og modernisere deres produktionsanlæg.
Som følge heraf har industrien kunnet tilpasse sig og
gradvis kunnet genoprette sin konkurrenceevne og renta
bilitet. Det erkendes, at Fællesskabets regler for støtte til
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denne sektor har spillet en vigtig rolle med hensyn til at
skabe en vis balance og opretholde eller genetablere en
egentlig markedsøkonomi. Da industrien dog fortsat er
særdeles sårbar, ikke mindst fordi den stadig er udsat for
en skarp international konkurrence, er Kommissionen af
den opfattelse, at ukontrolleret statsstøtte ville stride mod
Fællesskabets interesser, navnlig fordi den ville medføre
en alvorlig fare for, at EF-producenternes tidligere og
igangværende bestræbelser på at tilpasse sig ændringerne i
markedsforholdene inden for tekstilvarer og beklædning
bliver nytteløse. Kommissionen vil derfor fortsat lægge
stor vægt på, at medlemsstaterne overholder ovennævnte

fra juli 1982 til januar 1985, forøgede sin eksport af
tekstilvarer til andre medlemsstater med 32 % , hvilket

klart viser, at støtten har påvirket samhandelsvilkårene. Et
senere fald i eksporten, der skete som led i en generel
eksporttilbagegang for den franske tekstilindustri som
sådan i 1985 og 1986, kan ikke ændre denne vurdering.
På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at alle
de pågældende støtteforanstaltninger blev gennemført i
strid med Fællesskabets regler for støtte til tekstil- og
beklædningsindustrien.

regler.
VI

Flere af de betingelser, der er anført i ovennævnte regler,
er ikke opfyldt i det foreliggende tilfælde. For det første er
det ikke fastsat i disse regler, at der kan ydes støtte med
henblik på at holde en virksomhed i drift. Inden for
tekstilindustrien har støtte med henblik på at redde virk
somheder derimod altid været anset for ikke at medføre

nogen varig forbedring hverken på nationalt plan eller på
fællesskabsplan ; en sådan støtte ville i stedet påvirke
konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet uden at

forbedre industriens konkurrencemæssige stilling, hvilket
er en forudsætning for, at den kan opnå gode resultater på
det internationale tekstilmarked.

For det andet må støtte til tekstilindustrien ifølge oven
nævnte regler kun ydes i en kort periode. Denne betin
gelse er ikke opfyldt i det foreliggende tilfælde, da der
blev ydet støtte fra juli 1982 til januar 1985. Endvidere
skal støtten have til formål på kort sigt at sikre støttemod
tageren en konkurrenceevne, der er tilstrækkelig til, at
den kan opnå gode resultater på det internationale tekstil
marked. Denne betingelse er heller ikke opfyldt, da den
pågældende virksomhed fortsat led betydelige tab, der
alene for perioden fra juli 1982 til udgangen af 1986
beløb sig til 1 161 mio ffr.

For det tredje skal der ifølge reglerne være en direkte
forbindelse mellem støtten og de transaktioner, hvortil
den ydes. I dette tilfælde meddelte den franske regering

Den 21 . december 1983 besluttede Kommissionen at

godkende gennemførelsen af en fransk sektorstøtteord
ning, som skulle gælde for tekstil- og beklædningsindu
strien, og som bestod i nedsættelse af socialsikringsbidra
gene. Ved skrivelse af 3 . januar 1984 meddelte Kommis
sionen den franske regering, at foranstaltningerne, med de
af den franske regering foreslåede ændringer, kinne
betragtes som forenelige med fællesmarkedet. Støtte til en
virksomhed over denne sektorstøtteordning kunne kun
undtages i medfør af EØF-Traktatens artikel 92, stk. 3,

litra c), hvis samtlige betingelser i denne ordning, således
som den var blevet godkendt af Kommissionen, var
opfyldt. Af særlig betydning i det foreliggende tilfælde er
følgende betingelser, der er knyttet til ordningen for
nedsættelse af socialsikringsbidragene :

— Virksomheder, hvor forholdet mellem egenkapital og
, lang- og kortfristet gæld er under 1 : 2, betragtes ikke
som levedygtige og kan ikke få udbetalt støtte,
hverken over denne ordning eller over nogen anden
ordning, for generel støtte, regionalstøtte eller sektor
støtte .

Den pågældende virksomhed opfyldte ikke denne
betingelse, idet den i 1981 indgav konkursbegæring
med en lang- og kortfristet gæld på over 3 682 mio
ffr. ; dens kapital var helt opbrugt til dækning af tab. I
1985 befandt den sig stadig i en finansiel krise.

imidlertid Kommissionen, at dele af den finansielle støtte

generelt tog sigte på at genskabe den pågældende virk
somheds finansielle situation, medens den øvrige støtte

Virksomheden burde derfor hverken have fået udbetalt

generelt tjente til rationalisering af virksomheden uden at
være tiltænkt nogen bestemte projekter.

støtte i henhold til støtteordningen for tekstil- og
beklædningsindustrien eller nogen anden form for

Under disse omstændigheder er der yderligere en betin
gelse, som ikke er opfyldt. Da der ikke er nogen direkte
forbindelse mellem støtten og de enkelte transaktioner, er

— Den maksimale støtteintensitet pr. virksomhed, heri
medregnet støtte over ordningen for tekstil- og
beklædningsindustrien, samt anden generel støtte,
regionalstøtte eller sektorstøtte, må ikke overstige

det vanskeligt at vurdere, hvilken virkning støtten vil få på
de transaktioner, hvortil den ydes.

støtte .

25 % i nettosubventionsækvivalent i forhold til de

gennemførte investeringer.

Endelig er det fastsat i reglerne, at støtten ikke ma påvirke
konkurrencen og samhandelen mere end absolut nødven
digt. Det skal i denne forbindelse påpeges, at den pågæl

I dette tilfælde blev der imidlertid ydet støtte på 999,9
mio ffr. til investeringer på i alt 675 mio ffr. inden for
tekstil- og beklædningsindustrien i perioden 1981 -

dende virksomhed i de tre år, hvor støtten blev ydet, dvs.

1986.
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Der er i dette tilfælde tale om en subventionsækviva

lent på 121,25 % . Nettosubventionsækvivalenten, som
dog er uden betydning på grund af virksomhedens
fortsatte tab i de pågældende år, ville andrage
66,69 % . Begge disse tal overstiger således langt
maksimumssatsen på 25 % .
Virksomheden fik derfor udbetalt denne støtte i strid

med de betingelser, der er knyttet til støtteordningen
for tekstilindustrien .

— Der kan kun ydes støtte til investeringsformål, og kun
når virksomhederne kan afholde mindst 50 % af

Nr. L 352/47

Det er ganske vist korrekt, at der blev foretaget bety
delige nedskæringer i beskæftigelsen gennem afskedi
gelser, førtidspensionering og overførsel af arbejdskraft
til andre uafhængige producenter, der fortsatte
produktionen af de produktionsanlæg, som de havde
fået overdraget, men man må ikke glemme, at sådanne
nedskæringer var nødvendige, for at virksomheden
kunne overleve, da den tidligere havde haft alt for
stort et personale i praktisk talt samtlige afdelinger.
Dette blev bekræftet af den franske regering ved flere
lejligheder. Hertil kommer, at når kapaciteten — som
hævdet af Frankrig — ikke forøges ved investeringer i
tekstilmaskiner, medfører installering af nyt udstyr
dog betydelige personalenedskæringer.

investeringsomkostningerne over deres egne midler.
I dette tilfælde modtog virksomheden støtte på 999,9
mio ffr. og gennemførte indtil 1986 investeringer på
675 mio ffr. inden for tekstilindustrien ; den krævede

procentsats er derfor ikke opnået. Støtten overstiger
endog investeringerne med 48 % .
Virksomheden fik derfor støtten udbetalt i strid med

de betingelser, der er knyttet til støtteordningen.

— Der må kun udbetales støtte til investeringer i egentlig
strukturomlægning.
I dette tilfælde må det imidlertid på grundlag af den
franske regerings oplysninger om virksomhedens
investeringer konkluderes, at der er ydet støtte til
modernisering af produktionsanlæg med henblik på at
holde dem i drift, uden at der i denne forbindelse er
foretaget nogen fundamentale ændringer. Investerin

gerne vedrørte udskiftning af helt umoderne udstyr
med henblik på at genoprette den konkurrenceevne,
virksomheden havde mistet mange år forinden. Flere
af de af den franske regerings anførte eksempler på, at
der var foretaget investeringer, som den angav som

højteknologiske, udgør i realiteten blot en forsinket
tilpasning til ændringer i produktionsmetoder og

-processer, der havde fundet sted i andre dele af EF's
tekstilindustri ca. 5-10 år tidligere.

Sådanne investeringer kan derfor ^ ikke betragtes som
egentlig strukturomlægning, og de burde derfor være
gennemført med virksomhedens egne finansielle
midler og uden statsstøtte.
Kommissionen har desuden altid været af den opfat
telse, at en virksomheds investeringer, navnlig inden
for tekstil- og beklædningsindustrien, ikke er støttebe

rettigede, når de gennemføres med henblik på at
opretholde driften eller aktivitetsniveauet.
Foruden

at

omtale

virksomhedens

investeringer

understregede den franske regering under proceduren,
at der som led i rationaliseringen var foretaget en
betydelig nedskæring i antallet af arbejdspladser.

Hvad angår personalenedskæringer må man huske på,
at EF's tekstil- og beklædningsindustri i de seneste ti
år gennem Fællesskabets støtteregler har gennemført
en betydelig strukturomlægning med nedlæggelse af
over 1 mio arbejdspladser, hvilket medfører betydelige
sociale og regionale tilpasningsproblemer. Disse
nedskæringer måtte desuden finansieres af industrien
selv, da der ifølge Fællesskabets støtteregler ikke kan
ydes statsstøtte dertil. Da krisen inden for Fællesska
bernes tekstilindustri har været alvorlig og langvarig,
har dette tvunget andre virksomheder til at søge at

tilpasse sig uden statsstøtte, til trods for de finansielle
vanskeligheder, som mange af dem stod over for, og
til trods for at det var vanskeligt for dem at nedbringe
arbejdsstyrken, hvilket strukturomlægningen nødven
diggjorde.
I dette tilfælde kunne virksomheden imidlertid ved

hjælp af støtten yde forholdsvis store afskedigelsesløn
ninger til arbejdstagerne, hvilket medførte en rationa
lisering og produktivitetsstigning, der var langt mere
gennemgribende end andre steder ; dette ville ikke
have været muligt for en virksomhed, der selv skulle
have afholdt finansieringsomkostningerne.
Endelig hævder den franske regering, at der er fore
taget en betydelig kapacitetsnedskæring. I denne
forbindelse må det for det første påpeges, at begrebet
kapacitet kun har ringe betydning, når man ser på
tekstil- og beklædningsindustrien med dens usæd
vanlig store produktsortiment. Dette har altid været
Kommissionens og nationale eksperters opfattelse.

Dette gælder også for virksomheden i det foreliggende
tilfælde, hvor ændringer i kapaciteten, på grund af
dens store produktsortiment, i bedste fald angiver en
underliggende tendens.
For det andet skyldes visse nedskæringer udelukkende
den seneste markedsudvikling da efterspørgslen inden
for nogle af tekstilindustriens delsektorer, f.eks. hør og
bomuld, som er af stor betydning for den pågældende
virksomhed, er faldet betydeligt, således at virksomhe
derne i EF som helhed måtte tilpasse sig denne nye
situation .
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For det tredje skyldes visse nedskæringer afskaffelse af
helt umoderne udstyr, som i visse tilfælde går helt
tilbage til før første verdenskrig, og som alligevel ikke
har været anvendt til produktionsformål i de senere år.

Når man for det fjerde sammenholder kapacitetsned
skæringen med virksomhedens faktiske omsætning (i
faste 1982-priser), er den egentlige nedskæring langt
mindre. Da en lang række produktionsanlæg (27
anlæg med i alt 4 730 beskæftigede) blev overdraget til
andre producenter, der fortsatte tekstilproduktionen,
kan det ikke hævdes, at der er sket noget egentligt fald
i den interne produktion. Men selv om der er sket et
vist fald i virksomhedens produktion, må man huske
på, at aktiviteten inden for den europæiske tekstilin
dustri i dag er ca. 15 % lavere end i 1973 som følge af
en klart aftagende stigning i forbruget af tekstilvarer i
EF (og til tider et fald) kombineret med en stigning i

udviklingslandenes eksport til EF. På denne baggrund
er udviklingen i virksomhedens produktion på ingen
måde imponerende, og det kan derfor ikke hævdes, at
virksomheden udfoldede særlige bestræbelser med
henblik på en strukturomlægning.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden for

nylig officielt bebudede store kapacitetsstigninger,
navnlig inden for hør, for september 1987. Dette
bringer de påståede kapacitetsnedskæringer, der er
nævnt ovenfor, i fare og gør den franske regerings
oplysninger om disse nedskæringer endnu mere tvivl

15. 12. 87

beslutningen, ikke længere ydede støtte i henhold til den
pågældende ordning, som den desuden skulle ophæve
inden en måned. Også i dette tilfælde viser kendsgernin
gerne imidlertid, at Den Franske Republik fortsatte med
at udbetale støtte i henhold til den pågældende ordning,
samt at den franske regering ikke tog skridt til at ophæve
støtteordningen inden for den periode, der var fastsat i
beslutningen. Dette blev også fuldt ud bekræftet af
Domstolen i dom af 15. november 1983 i sag 52/83 .

VII

Hvad angar den støtte, der tog sigte på at genoprette virk
somhedens finansielle situation, må det påpeges, at
Kommissionen ved skrivelse af 24. januar 1979 underret
tede medlemsstaterne om, på hvilke betingelser støtte
med henblik på at redde en virksomhed kunne betragtes
som forenelig med fællesmarkedet. En sådan støtte må
kun ydes for at holde virksomheden i drift, medens det
undersøges, hvad der er årsag til dens vanskeligheder, og
hvorledes disse kan afhjælpes ; i denne forbindelse skal bl.
a. følgende betingelser overholdes :

— Støtten skal udbetales kontant i form af lånegaranti
eller lån til normal markedsrente .

Ingen af de former for støtte, som virksomheden har
modtaget i dette tilfælde, opfylder denne betingelse.

somme .

Pa baggrund af ovenstående ma det konkluderes, at
støtten blev ydet den pågældende virksomhed i strid med
betingelserne i den gældende franske støtteordning for
tekstil- og beklædningsindustrien. Dette er tilfældet,
uanset at den franske regering under proceduren har
bemærket, at visse dele af støtten blev ydet med henblik

på at genoprette virksomhedens finansielle situation. Da
Kommissionens beslutning vedrørende ordningen for
nedsættelse af socialsikringsbidragene også omfattede
andre former for støtte, kan sidstnævnte former ikke

fritages for de betingelser, der er knyttet til denne
ordning.

Det skal tilføjes, at virksomheden i juni 1983 fik udbetalt
35 mio ffr. i henhold til ordningen for nedskæring af
socialsikringsbidragene. Dette betyder, at støtten blev ydet
i henhold til en ordning, hvorom Kommissionen den 12.
januar 1983 havde vedtaget en endelig negativ beslutning,
83/245/EØF ('), hvilket den havde meddelt den franske
regering ved skrivelse af 21 . januar 1983. Ved denne
beslutning krævede Kommissionen, at Den Franske
Republik fra det tidspunkt, hvor den fik meddelelse om
(') EFT nr. L 137 af 26. 5. 1983, s. 24.

— Støtten ma kun udbetales i den periode, der er
nødvendig for, at de påkrævede og gennemførlige
saneringsforanstaltninger kan iværksættes (normalt
ikke over seks måneder).
I det foreliggende tilfælde blev støtten, der blev udbe
talt som et kapitalindskud, ikke ydet for en kort
periode, og der blev heller ikke på forhånd fastsat
nogen varighed eller salgspris. Støtten blev ydet, uden
at virksomheden skulle opfylde nogen betingelser til
gengæld. Støttens eneste formål var at holde den
konkursramte virksomhed i drift og er ikke krævet
tilbagebetalt. Endvidere blev den ydet, uden at man
iværksatte de nødvendige og gennemførlige sanerings
foranstaltninger.

— Støtten må ikke påvirke industriens situation i andre
medlemsstater.

I dette tilfælde deltager den pågældende virksomhed
meget aktivt i samhandelen inden for EF. Støtten har
— som ovenfor anført — nedbragt virksomhedens
omkostninger betragteligt. Ved hjælp af støtten har
virksomheden kunnet øge sin eksport til andre
medlemsstater med 32 % fra 1982 til udgangen af
1984, hvilket, i betragtning af at virksomheden på det
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pågældende tidspunkt (1984) var den tredjestørste
tekstilproducent i Frankrig og den femtestørste i EF,
styrker formodningen om, at konkurrencen blev
fordrejet.
— Konkrete støtteforanstaltninger af betydeligt omfang
skal anmeldes til Kommissionen på forhånd.
I betragtning af såvel støttens som virksomhedens
størrelse er der her tale om en støttesag af et betyde
ligt omfang, og den franske regering har således ikke
opfyldt sin forpligtelse i henhold til traktatens artikel
93, stk. 3, til at anmelde støtten så betids, at Kommis

sionen kan fremsætte sine bemærkninger dertil og
eventuelt indlede proceduren i traktatens artikel 93,
stk. 2. Det skal erindres, at en betydelig del af støtten
endog blev udbetalt til virksomheden, efter at proce
duren var indledt.

Endelig fremgår det klart af Domstolens domme i de
tidligere nævnte sager 234/84 og 40/85, at støtte med
henblik på at redde en virksomhed ikke kan falde ind
under undtagelsesbestemmelserne i artikel 92, såfremt
den ikke bidrager til at genskabe et sundt foretagende,
dvs. når det ikke kan forventes, at virksomheden bliver

levedygtig inden for en rimelig tid uden yderligere støtte,
navnlig når der er tale om alt for stor produktionskapa
citet inden for den pågældende branche i Fællesskabet. I
dette tilfælde blev der ydet støtte af et betydeligt omfang.
På baggrund af ovenstående må det derfor konkluderes, at
kapitalindskuddene ikke opfyldte en række af de betingel
ser, der er knyttet til støtteforanstaltninger med henblik
på at redde en virksomhed ; disse betingelser er præciseret
i Kommissionens skrivelse til medlemsstaterne af 24.

januar 1979 og nærmere fastlagt af Domstolen i oven
nævnte domme .

VIII

I betragtning af ovenstående gælder det for alle former for
støtte, at de kunstigt nedbragte de omkostninger, som
producenten af tekstilvarer, beklædning og papir i det
foreliggende tilfælde normalt selv skulle have afholdt.
Støtten gav denne virksomhed urimelige fordele og
forbedrede dens finansielle stilling i forhold til andre virk
somheder inden for de pågældende sektorer ; sidstnævnte
virksomheder har i de senere år måttet rationalisere og
modernisere deres produktion uden finansiel støtte dertil.
Hvad angår undtagelsen i traktatens artikel 92, stk. 3, litra
c), vedrørende »støtte til fremme af udviklingen af visse
erhvervsgrene«, må det bemærkes, at støtten ganske vist
fremmede den pågældende virksomheds udvikling men
samtidig påvirkede samhandelsvilkårene på en måde, der
strider mod den fælles interesse . Støtten holdt virksom

heden kunstigt i drift inden for en sektor, hvor der foregår
en omfattende samhandel inden for EF, og hvor konkur
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rencen er særdeles skarp. Støtten nedbragte den pågæl
dende virksomheds omkostninger, svækkede andre EF

producenters konkurrencemæssige stilling og medførte
således en forøgelse af presset på disse virksomheder og et
fald i priserne på EF-markedet til skade for producenter,
som
hidtil
har
overlevet
ved
at
foretage
strukturomlægning samt produktivitets- og kvalitetsfor
bedringer med egne midler, men som nu kan blive nødt
til at trække sig ud af markedet. Støtten begunstigede
således den pågældende virksomhed, der kunstigt blev
reddet fra konkurs, og hvis markedsstilling ikke længere
udelukkende vil være betinget af dens effektivitet, indsats
og styrke ; støtten kan derfor ikke anses for at bidrage til
en udvikling, der set ud fra Fællesskabets synspunkt vil
være tilstrækkelig til at opveje støttens ændring af
markedsvilkårene .

Hvad angår undtagelsesbestemmelserne i traktatens artikel
92, stk. 3, litra a) og c), vedrørende støtte til fremme af
udviklingen i visse områder, skal det bemærkes, at leve
standarden i de pågældende områder ikke er usædvanlig
lav, og at der ikke hersker alvorlig underbeskæftigelse som
omhandlet i litra a). Da støtten kunne ydes til virksom
heder inden for bestemte økonomiske sektorer, uanset

hvor de var beliggende, havde den ikke til formål at
fremme udviklingen i visse regioner, som omhandlet i
litra c). Den regionalstøtte (PAT), der blev ydet virksom
heden med henblik på at udvikle visse områder, er ikke
omfattet af denne beslutning.

Hvad angår undtagelsen i artikel 92, stk. 3, litra b), er det
indlysende, at den pågældende støtte ikke havde til
formål at fremme virkeliggørelsen af et vigtigt projekt af
fælleseuropæisk interesse eller at afhjælpe en alvorlig
forstyrrelse i den franske økonomi. Sektorstøtte, der kun
ydes til en enkelt virksomhed inden for tekstil-, beklæd
ning- og papirindustrien, kan ikke afhjælpe en situation
af den art, der er omhandlet i artikel 92, stk. 3, litra b).
I betragtning af det ovenfor anførte er den pågældende
støtte ulovlig, fordi den franske regering ikke har opfyldt
sine forpligtelser i henhold til traktatens artikel 93, stk. 3 .
Støtten opfylder heller ikke de nødvendige betingelser for
at være omfattet af en af undtagelserne i EØF-Traktatens
artikel 92, stk. 2 og 3.

IX

Som nævnt ovenfor kan Kommissionen i sådanne tilfælde

pålægge medlemsstaterne at kræve den ulovlige støtte
tilbagebetalt fra støttemodtagerne.
I det foreliggende tilfælde var den støtte, der blev ydet
virksomheden, betydelig i forhold til virksomhedens stør
relse og de investeringer, den gennemførte, og den var
endog større end den nationale støtte, som
Kommissionen tidligere havde afslået på grund af mulig
hederne for konkurrencefordrejninger ; som eksempel kan
nævnes den franske afgiftsfinansierede støtteordning til
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fordel for tekstil- og beklædningsindustrien (endelig
negativ beslutning 85/380/EØF (')), den britiske støtteord
ning for tekstil- og beklædningsindustrien (endelig
negativ beslutning 85/305/EØF (2)) og den belgiske støtte
ordning for tekstil- og beklædningsindustrien for 1984
(endelig negativ beslutning 84/564/EØF (3)).

udbytteretten i forbindelse med SOPARI s kapitalindskud
indbringe 300 mio ffr. fra 1991 til 2005. Disse forhold er
naturligvis blevet taget i betragtning ved beregningen af
støttens subventionsækvivalent og økonomiske værdi.

Da der desuden i dette tilfælde er tale om et alvorligt
brud på Fællesskabets forskrifter, må der træffes særlige
foranstaltninger.

Da der ikke foreligger nogen retfærdiggørelse af den
pågældende støtte, må den kræves tilbagebetalt. På
grundlag af de betingelser, der er knyttet til de forskellige
former for støtte, dvs. tidspunktet for udbetaling, og even
tuelt renter, afdragsperioder osv., og som den franske rege
ring har meddelt Kommissionen, andrager den reelle
økonomiske værdi af de forskellige former for støtte
følgende :
— kapitalindskud for 1982 : 333,1 mio ffr.,

— senere kapitalindskud : 207,16 mio ffr.,
— forskud : 7,04 mio ffr.,
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X

Som led i rationaliseringsprogrammet blev 27 produk
tionsanlæg med en samlet arbejdsstyrke på 4 730 over
draget til uafhængige virksomheder, således at arbejds
pladserne kunne bevares og tekstilproduktionen fortsæt
tes. Disse uafhængige virksomheder var kun indstillet på
at overtage anlæggene fra den pågældende virksomhed,
såfremt denne ydede finansiel støtte for hver arbejdsplads,
der blev bevaret. For at rationalisere produktionen og øge
produktiviteten betalte den pågældende virksomhed i alt
521 mio ffr. til dette formål. Det gennemsnitlige beløb pr.
arbejdstager var meget højt og androg ca. 110 000 ffr. Som
den franske regering anførte under proceduren, nød
denne transaktion godt af støtte, selv om denne ikke blev
ydet direkte til dette formål.

— de forskellige lavtforrentede lån : 103,56 mio ffr.,
— nedskæring i socialsikringsbidragene : 35,0 mio ffr.

Det skal bemærkes, at denne støtte kunstigt nedbragte de
omkostninger, den pågældende virksomhed normalt selv
skulle afholde . Virksomhedens konkurrenter inden for EF

Den samlede økonomiske værdi andrager derfor 685,86
mio ffr.

Under proceduren anførte Frankrig i skrivelse af 21 . maj
1987, at der ikke er nogen grund til at kræve mere tilba
gebetalt end det betydelige beløb, på ca. 1 mia ffr., der i
forvejen skal tilbagebetales til SOPARI og de franske
myndigheder.

I denne forbindelse skal det for det første påpeges, at det
offentlige krav på 450 mio ffr. over for virksomheden, da
der i 1981 blev indledt konkursbehandling, udgjorde en
betydelig del af virksomhedens passiver. Det forlig, der
blev opnået i 1985, omfattede en forpligtelse til at tilbage
betale 84,4 % af disse krav, dvs. 380 mio ffr. Tilbagebeta
lingen af sådan tidligere gæld er helt uden forbindelse
med statsstøtten i det foreliggende tilfælde, og Kommis
sionen kan ikke tage en sådan gæld i betragtning.

har i de senere år i vid udstrækning udbetalt sådanne
beløb over deres egne midler, og der er her tale om
normale omkostninger, der nødvendigvis påløber i forbin
delse med rationalisering. Da den franske stat påtog sig
disse forpligtelser, blev der frigjort midler, som virksom
heden kunne anvende til investeringer og andre formål.
Denne støtte påvirkede derfor også samhandelsvilkårene
på en måde, der strider mod den fælles interesse, og bør
derfor tilbagebetales.

Kort efter overtagelsen blev 13 anlæg med en arbejds
styrke på 3 153, dvs. 66,66 % af den samlede overførte
arbejdskraft, lukket, og tekstilproduktionen definitivt
indstillet. Det beløb på 347,3 mio ffr., som Boussac Saint
Fréres fik udbetalt i forbindelse med denne overførsel af

arbejdskraft, gav virksomheden en fordel, idet den blev
fritaget for omkostninger, den ellers selv skulle have
afholdt. Da disse anlæg ikke længere er i drift, kan støtten
dog betragtes som afskaffet. Der er derfor ingen grund til,
at virksomheden skal tilbagebetale denne støtte på 347,3
mio ffr. dvs. 66,66 % af det samlede beløb, der blev udbe

For det andet er det indlysende, at hovedstolen pa 336,8
mio ffr. (herunder forskud på 36,8 mio ffr.) i forbindelse
med de rentelettede lån, der blev ydet virksomheden fra
1982 til 1985, skal tilbagebetales. Endelig vil
(*) EFT nr. L 217 af 14. 8 . 1985, s. 20.
O EFT nr. L 155 af 14. 6. 1985, s. 55.
(3) EFT nr. L 312 af 30. 11 . 1984, s. 27.

talt i forbindelse med denne overførsel, og beløbet kan
fradrages den støtte på 685,86 % , som virksomheden har
fået udbetalt.

Af den samlede støtte, der blev ydet ulovligt, og som
havde en økonomisk værdi på 685,86 mio ffr., skal der
derfor tilbagebetales et beløb på 338,56 mio ffr. —

15. 12. 87

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 3

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Følgende støtte er ulovlig, da den er ydet i strid med
EØF-Traktatens artikel 93, stk. 3 : kapitalindskud på 633,1
mio ffr. fra SOPARI, efter overførsel fra IDI, rentelettede

lån på 331,8 mio ffr. og nedskæring af socialsikringsbidra
gene med 35 mio ffr. i henhold til støtteordningen for
tekstil- og beklædningsindustrien, alt ydet i perioden
1982-1985 til Boussac Saint Fréres, en større producent af
tekstilvarer, beklædning og papir, og for sent anmeldt af
den franske regering til Kommissionen, ved telex af 22.
marts og ved skrivelse af 23 . august 1984, og — som led i
proceduren efter artikel 93, stk. 2 — ved skrivelse af 4.
februar, 4. juni og 11 . oktober 1985, 5. februar, 19. juni og
21 . juli 1986, 27. marts og 21 . maj 1987. Støtten er
desuden uforenelig med fællesmarkedet, efter traktatens

Nr. L 352/51

Den franske regering underretter inden to måneder fra
meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om de
foranstaltninger, som den hår truffet for at efterkomme
den .

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 1987.

artikel 92.

Artikel 2

Af de nævnte beløb, hvis økonomiske værdi udgør 685,86
mio ffr., skal et beløb på i alt 338,56 mio ffr. kræves tilba
gebetalt.

På Kommissionens vegne
Peter SUTHERLAND

Medlem af Kommissionen

