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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1008/88
af 21 . marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komite EØF
Østrig om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemfø

relsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF

Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske

Østrig finder anvendelse i Fællesskabet.

Fællesskab og Republikken Østrig (') blev undertegnet
den 22. juli 1972 og trådte i kraft den 1 . januar 1973 ;
i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angå

Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.

ende metoderne for administrativt samarbejde, som udgør

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

en integrerende del af nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3/87 om ændring
af denne protokol ;

Artikel 2

Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .
På Rådets vegne
K. TOPFER

Formand

(') EFT nr. L 300 af 31 . 12. 1972, s. 2.
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AFGØRELSE Nr. 3/87 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITE EØF-ØSTRIG
den 23 . december 1987

om ændring af protokol nr, 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelsesbe
stemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske Øer
samt Ceuta og Melilla
DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Østrig,
undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972,
under henvisning til protokol nr. 3 angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28, og
ud fra følgende betragtninger :

Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Østrig den 27. maj
1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De
Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt gennem
førelse af den samhandelsordning, der er fastsat i de
protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;
af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø
rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3

ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Østrig den 10. december 1986, er det nødvendigt at
ændre de bestemmelser i protokol nr. 3, der vedrører
Spaniens og Portugals tiltrædelse —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

kateksemplar pa grundlag af de udførselsdokumenter,
der beror hos myndighederne. På duplikateksemplarer,
der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af
følgende påtegninger : »Duplikat«, »αντίγραφο«,
»duplicate«, »duplicado«, »duplicata«, »duplicato«,
»duplicaat«, »segunda via«, »kaksoiskappale«, »eftirrit«.«
5. Artikel 13, stk. 7, affattes således :

- »7. I de i stk. 6, litra a), omhandlede tilfælde skal
rubrik nr. 7 »Bemærkninger« på certifikat EUR. 1
forsynes med en af følgende påtegninger : »Forenklet
procedure«,
»Vereinfachtes
Verfahren«,
»απλουσιεμνη δίαοικασια«, »Simplified procedure«,

»Procedimiento simplificado«, »Procédure simplifiée«,
»Procedura semplificata«, »Vereenvoudigde procedure«,
»Procedimento simplificado«, »Yksinkertaistettu menet
tely«, »Einföldud afgreidsla«, »Forenklet prosedyre«,
»Förenklad procedur«.«
6. I artikel 24 indsættes følgende stykke :

»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på
varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .
b) Bestemmelserne i stk. 2 til 4 vedrørende anfø
relsen af påtegningen »ES« finder tilsvarende
anvendelse på fakturaer udfærdiget som
omhandlet i artikel 8, stk. 1 .«.

Artikel 1

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 2, stk. 1 , artikel 7, artikel 9, stk. 3, første afsnit,

og artikel 26 udgår »Portugal«.
2. I artikel 2, stk. 1 , artikel 23, stk. 1 , og artikel 27, stk. 1
og 2, ændres »seks lande« til »fem lande«.

3. Artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, affattes således :
»På certifikater EUR. 1 , der udstedes efterfølgende, skal
anføres en af følgende påtegninger : »udstedt efterføl

gende«, »nachträglich ausgestellt«, » CK S O S ÉV CK των
υοτέρων«, »issued retrospectively«, »expedido a poste
riori«, »délivré a posteriori«, »rilasciato a posteriori«,
»afgegeven a posteriori«, »emitido a posterior«, »annet
tu jälkitäteen«, »utgefid eftir a«, »utstedt senere«,
»utfärdat i efterhand«.«

4. Artikel 9, stk. 6, første afsnit, affattes således :

»6. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse
af et certifikat EUR. 1 kan eksportøren anmode den
udstedende toldmyndighed om udstedelse af et dupli

7. Følgende artikler indsættes :
»Artikel 25

Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i
tillægsprotokollen vedrørende varer med oprindelse på
De Kanariske Øer eller i Ceuta og Melilla finder
nærværende protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de
særlige bestemmelser i artikel 25a til 25d.
Artikel 25a

Betegnelsen »Fællesskabet«, som anvendt i denne
protokol, omfatter ikke De Kanariske Øer eller Ceuta
og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fælles
skabet« omfatter ikke varer med oprindelse på De
Kanariske Øer eller i Ceuta og Melilla.
Artikel 25b

1 . Følgende stykker anvendes i stedet for artikel 1 , 2
og 3, og henvisninger til disse artikler betragtes som
henvisninger til nærværende artikel.

2. a) Som varer med oprindelsesstatus pa De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla anses :
i) varer, der fuldt ud er fremstillet på De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla,
ii) varer, der er fremstillet på De Kanariske Øer
eller i Ceuta og Melilla, og til hvis
fremstilling der er medgået andre end de
under punkt i) angivne varer, på betingelse af,
at disse varer har undergået en tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning i henhold til

EUR. 1 og i rubrik 1 i certifikat EUR. 2. Hvad endvi
dere angår varer med oprindelsesstatus på De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla, skal denne oprin
delse angives i rubrik 4 i certifikat EUR. 1 og i rubrik 8
i certifikat EUR. 2.

Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og i Melilla efter artikel 8, stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og

artikel 5, stk. 1 . Denne betingelse kræves dog
ikke opfyldt for varer, som i medfør af denne

Melilla.

protokol har oprindelse i Østrig, Finland,
Island, Norge, Schweiz, Sverige eller Fælles
skabet, når de på De Kanariske Øer eller i
Ceuta og Melilla undergår bearbejdning eller
forarbejdning, forudsat at denne er videregå

5. De i liste C nævnte varer er midlertidigt undtaget
fra denne protokols anvendelsesområde. Dog finder
bestemmelserne om administrativt samarbejde tilsva
rende anvendelse på disse varer.

ende end sådanne bearbejdninger eller forar
bejdninger, som ifølge artikel 5, stk. 3,
betragtes som utilstrækkelige.
b) Som varer med oprindelsesstatus i Østrig anses :
i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Østrig,
ii) varer, der er fremstillet i Østrig, og til hvis
fremstilling der er medgået andre end de
under punkt i) angivne varer, på betingelse af,
at disse varer har undergået en tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning i henhold til
artikel 5, stk. 1 . Denne betingelse kræves dog
ikke opfyldt for varer, som i medfør af denne
protokol har oprindelse på De Kanariske Øer
eller i Ceuta og Melilla, Finland, Island,
Norge, Schweiz, Sverige eller Fællesskabet,
når varerne undergår bearbejdning eller forar
bejdhing, forudsat at denne er videregående
end sådanne bearbejdninger eller forarbejd
ninger, som ifølge artikel 5, stk. 3, betragtes
som utilstrækkelige.
3.
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Artikel 25c

Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre
anvendelsen af denne protokol på De Kanariske Øer
og i Ceuta og Melilla.
Artikel 25d

Artikel 23 finder ikke anvendelse på samhandelen
mellem De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla på den
ene side og Østrig på den anden side.«
Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 6), i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . december 1987.

De Kanariske Øer og Ceuta og Melilla betragtes

som ét område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsen
tant skal anføre betegnelserne »Østrig« og »De Kana
riske Øer eller Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i certifikat

På Den Blandede Komités vegne
G. WAAS

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1009/88
af 21 . marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komité EØF
Finland om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennem
førelsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Finland (') blev undertegnet
den 5. oktober 1973 og trådte i kraft den 1 . januar 1974 ;

i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angå
ende metoderne for .administrativt samarbejde, som udgør

en integrerende del af nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3/87 om ændring
af denne protokol ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF
Finland finder anvendelse i Fællesskabet.

Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .

Pa Rådets vegne
K. TÖPFER

Formand

(') EFT nr. L 328 af 28 . 11 . 1973, s. 2.
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AFGØRELSE

Nr. 3/87 TRUFFET AF

DEN

BLANDEDE KOMITE

EØF

FINLAND
den 10 . december 1987

om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelsesbe
stemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske Øer
samt Ceuta og Melilla
DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Finland,
undertegnet i Bruxelles den 5. oktober 1973,

under henvisning til protokol nr. 3 angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det ' følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28, og
ud fra følgende betragtninger :
Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Finland den 9. juni
1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De
Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt gennem
førelse af den samhandelsordning, der er fastsat i de
protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;

kateksemplar pa grundlag af de udførselsdokumenter,
der beror hos myndighederne. På duplikateksemplarer,
der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af

følgende

påtegninger :

»Duplikat«,

»αντίγραφο«,

»duplicate«, »duplicado«, »duplicata«, »duplicato«,
»duplicaat«, »segunda via«, »kaksoiskappale«, »eftirrit«.«
5. Artikel 13, stk. 7, affattes således :

»7. I de i stk. 6, litra a), omhandlede tilfælde skal
rubrik nr. 7 »Bemærkninger« på certifikat EUR. 1
forsynes med en af følgende påtegninger : »Forenklet
procedure«, »Vereinfachtes Verfahren«, »απλουστευ -

μενη 5ia8iKacria«, »Simplified procedure«, »Procedi

miento simplificado«, »Procédure simplifiée«, »Proce
dura semplificata«, »Vereenvoudigde procedure«,
»Procedimento simplificado«, »Yksinkertaistettu menet

tely«, »Einföldud afgreidsla«, »Forenklet prosedyre«,
»Förenklad procedur«.«

af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø
rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3
ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Finland den 11 . december 1986, er det nødvendigt
at ændre de bestemmelser i protokol nr. 3, der vedrører
Spaniens og Portugals tiltrædelse —

6. I artikel 24 indsættes følgende stykke :

»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på
varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE

b) Bestemmelserne i stk. 2 til 4 vedrørende anfø
relsen af påtegningen »ES« finder tilsvarende

anvendelse
Artikel 1

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 2, stk. 1 , artikel 7, artikel 9, stk. 3, første afsnit,

og artikel ^ 26 udgår »Portugal«.
2. I artikel 2, stk. 1 , artikel 23, stk. 1 , og artikel 27, stk. 1
og 2, ændres »seks lande« til »fem lande«.
3. Artikel 9, stk. 5, tredje afsnit, affattes således :

»På certifikater EUR. 1 , der udstedes efterfølgende, skal
anføres en af følgende påtegninger : »udstedt efterføl
gende«, »nachträglich ausgestellt«, »eic8o0év 6K των
υστέρων«, »issued retrospectively«, »expedido a poste
riori«, »délivré a posteriori«, »rilasciato a posteriori«,
»afgegeven a posteriori«, »emitido a posterior«, »annet
tu jälkitäteen«, »utgefid eftir a«, »utstedt senere«,
»utfärdat i efterhand«.«

4. Artikel 9, stk. 6, første afsnit, affattes således :

»6. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse
af et certifikat EUR. 1 kan eksportøren anmode den
udstedende toldmyndighed om udstedelse af et dupli

på

fakturaer

udfærdiget

som

omhandlet i artikel 8, stk. 1 :«.

7. Følgende artikler indsættes :
»Artikel 25

Med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i
tillægsprotokollen vedrørende varer med oprindelse på
De Kanariske Øer eller i Ceuta og Melilla finder
nærværende protokol tilsvarende anvendelse, jf. dog de
særlige bestemmelser i artikel 25a til 25d.
Artikel 25a

Betegnelsen »Fællesskabet«, som anvendt i denne
protokol, omfatter ikke De Kanariske Øer eller Ceuta
og Melilla. Udtrykket »varer med oprindelse i Fælles
skabet« omfatter ikke varer med oprindelse på De
Kanariske Øer eller i Ceuta og Melilla.
Artikel 25b

X.
Følgende stykker anvendes i stedet for artikel 1 , 2
og 3, og henvisninger til disse artikler betragtes som
henvisninger til nærværende artikel.
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2. a) Som varer med oprindelsesstatus pa De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla anses :
i) varer, der fuldt ud er fremstillet på De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla,
ii) varer, der er fremstillet på De Kanariske Øer
eller i Ceuta og Melilla, og til hvis
fremstilling der er medgået andre end de
under punkt i) angivne varer, på betingelse af,
at disse varer har undergået eri tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning i henhold til
artikel 5, stk. 1 . Denne betingelse kræves dog
ikke opfyldt for varer, som i medfør af denne
protokol har oprindelse i Finland, Island,
Norge, Schweiz, Sverige, Østrig eller Fælles
skabet, når de på De Kanariske Øer eller i
Ceuta og Melilla undergår bearbejdning eller
forarbejdning, forudsat at denne er videregå
ende end sådanne bearbejdninger eller forar
bejdninger, som ifølge artikel 5, stk. 3,
betragtes som utilstrækkelige.
b) Som varer med oprindelsesstatus i Finland
anses :

i) varer, der fuldt ud er fremstillet i Finland,
ii) varer, der er fremstillet i Finland, og til hvis
fremstilling der er medgået andre end de
under punkt i) angivne varer, på betingelse af,
at disse varer har undergået en tilstrækkelig
bearbejdning eller forarbejdning i henhold til
artikel 5, stk. 1 . Denne betingelse kræves dog
ikke opfyldt for varer, som i medfør af denne
protokol har oprindelse på De Kanariske Øer
eller i Ceuta og Melilla, Island, Norge,
Schweiz, Sverige eller Fællesskabet, når
varerne undergår bearbejdning eller forarbejd
ning, forudsat at denne er videregående end
sådanne bearbejdninger eller forarbejdninger,
som ifølge artikel 5, stk. 3, betragtes som util
strækkelige.
3.

De Kanariske Øer og Ceuta og Melilla betragtes

som ét område.

4. Eksportøren eller dennes bemyndigede repræsen
tant skal anføre betegnelserne »Finland« og »De Kana
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nske Øer eller Ceuta og Melilla« i rubrik 2 i certifikat
EUR. l og i rubrik 1 i certifikat EUR. 2. Hvad endvi
dere angår varer med oprindelsesstatus på De Kana
riske Øer eller i Ceuta og Melilla, skal denne oprin
delse angives i rubrik 4 i certifikat EUR. 1 og i rubrik 8
i certifikat EUR. 2.

Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og i Melilla efter artikel 8, stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og
Melilla.

5. De i liste C nævnte varer er midlertidigt undtaget
fra denne protokols anvendelsesområde. Dog finder
bestemmelserne om administrativt samarbejde tilsva
rende anvendelse på disse varer.
Artikel 25c

Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre
anvendelsen af denne protokol på De Kanariske Øer
og i Ceuta og Melilla.
Artikel 25d

Artikel 23 finder ikke anvendelse på samhandelen
mellem De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla på den
ene side og Finland på den anden side.«
Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 6), i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 1987.

På Den Blandede Komités vegne
P. BENAVIDES

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1010/88
af 21 . marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komité EØF-
Island om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennem
førelsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :

Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Island (') blev undertegnet
den 22. juli 1972 og trådte i kraft den 1 . april 1973 ;

i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angå
ende metoderne for administrativt samarbejde, som udgør
en integrerende del af nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3/87 om ændring
af denne protokol ;
• '

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF-
Island finder anvendelse i Fællesskabet.

Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .
På Rådets vegne
K. TÖPFER

Formand

(•) EFT nr. L 301 af 31 . 12. 1972, s. 2.
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BLANDEDE

KOMITE

EØF-ISLAND

den 25 . februar 1988

om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelsesbe
stemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske Øer
samt Ceuta og Melilla
DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island,
undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972,

under henvisning til protokol nr. 3 angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28, og
ud fra følgende betragtninger :
Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Island den 20 . juni
1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De
Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt gennem
førelse af den samhandelsordning, der er fastsat i de
protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;
af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø

rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3
ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Island den 1 . december 1986, er det nødvendigt at
supplere de bestemmelser i artikel 24 og 25b i protokol
nr. 3, der vedrører Spaniens og Portugals tiltrædelse —

b) Stk. 2, 3 og 4 vedrørende anførelsen af påteg
ningen »ES« finder tilsvarende anvendelse på
fakturaer udfærdiget som omhandlet i artikel 8,
stk. 1 .«

2. I artikel 25b, stk. 4, indsættes følgende afsnit :

»Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og Melilla efter artikel 8, stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og
Melilla.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 1 , i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 1988.

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 24 indsættes følgende stykke :
»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på
varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

Pa Den Blandede Komités vegne
E. BENEDIKTSSON

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1011/88
af 21 , marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komité EØF-
Norge om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennem
førelsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Norge (') blev undertegnet den
14. maj 1973 og trådte i kraft den 1 . juli 1973 ;

i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus* og angå
ende metoderne for administrativt samarbejde, som udgør
en integrerende del af . nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3 /87 om ændring
af denne protokol ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF-
Norge finder anvendelse i Fællesskabet.
Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .

På Rådets vegne
K. TÖPFER
Formand

(') EFT nr. L 171 af 27. 6. 1973, s. 2.
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BLANDEDE

KOMITE

den 23 . december 1987

om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelsesbe
stemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske Øer
samt Ceuta og Melilla
DEN KOMITÉ KOMITE HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge,
undertegnet i Bruxelles den 14. maj 1973,
under henvisning til protokol nr. 3 Angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger :
Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Norge den 22. maj
1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De
Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt gennem
førelse af den samhandelsordning, der er fastsat i de
protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;

af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø
rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3
ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Norge den 15. december 1986, er det nødvendigt at
supplere de bestemmelser i artikel 24 og 25b i protokol
nr. 3, der vedrører Spaniens og Portugals tiltrædelse —

b) Stk. 2, 3 og 4 vedrørende anførelsen af påteg
ningen »ES« finder tilsvarende anvendelse på
fakturaer udfærdiget som omhandlet i artikel 8 ,
stk. 1 .«

2.. I artikel 25b, stk. 4, indsættes følgende afsnit :

»Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og Melilla efter artikel 8 , stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og
Melilla.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 1 , i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. december 1987.

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 24 indsættes følgende stykke :

»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på
varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

Pa Den Blandede Komités vegne
P. BENAVIDES

Formand
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 . 4. 88

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1012/88
af 21. marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komité EØF
Sverige om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennem
førelsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Kongeriget Sverige (') blev undertegnet den
22. juli 1972 og trådte i kraft den 1 . januar 1973 ;
i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angå
ende metoderne for administrativt samarbejde, som udgør
en integrerende del af nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3/87 om ændring
af denne protokol ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF
Sverige finder anvendelse i Fællesskabet.
Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europœiske Fællesskabers Tidende.
Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .
På Rådets vegne
K. TÖPFER

Formand

(') EFT nr. L 300 af 31 . 12. 1972, s. 97.
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AFGØRELSE NR. 3/87 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITÉ EØF
SVERIGE

den 11 . december 1987

om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelses
bestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske
Øer samt Ceuta og Melilla
DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Sverige,
undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972,

under henvisning til protokol nr. 3 angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28 , og
ud fra følgende betragtninger :
Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Sverige den 13. maj
1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De
Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt gennem
førelse af den samhandelsordning, der er fastsat i de
protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;
af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø
rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3
ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Sverige den 8 . december 1986, er det nødvendigt at
supplere de bestemmelser i artikel 24 og 25b i protokol
nr. 3, der vedrører Spaniens og Portugals tiltrædelse —

b) Stk. 2, 3 og 4 vedrørende anførelsen af påteg
ningen »ES« finder tilsvarende anvendelse på
fakturaer udfærdiget som omhandlet i artikel 8,
stk. 1 .«

2. I artikel 25b, stk. 4, indsættes følgende afsnit :

» Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og Melilla efter artikel 8 , stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og
Melilla.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 1 , i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1987.

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 24 indsættes følgende stykke :

»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på
varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

På Den Blandede Komités vegne
Stig BRATTSTROM
Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1013/88
af 21 . marts 1988

om gennemførelse af afgørelse nr. 3/87, truffet af Den Blandede Komite EØF

Schweiz om ændring af protokol nr. 3 med henblik pa fastlæggelse af gennem
førelsesbestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kana
riske Øer samt Ceuta og Melilla

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

denne afgørelse skal finde anvendelse i Fællesskabet —

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING : ,
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske

Afgørelse nr. 3/87 truffet af Den Blandede Komité EØF

Fællesskab og Schweiz (') blev undertegnet den 22. juli

Teksten til afgørelsen er knyttet til denne forordning.

1972 og trådte i kraft den 1 . januar 1973 ;
i henhold til artikel 28 i protokol nr. 3 angående defini
tionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angå

ende metoderne for administrativt samarbejde, som udgør

en integrerende del af nævnte overenskomst, har Den
Blandede Komité vedtaget afgørelse nr. 3/87 om ændring
af denne protokol ;

Schweiz finder anvendelse i Fællesskabet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den har virkning fra den 1 . juli 1987.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . marts 1988 .
På Rådets vegne
K. TOPFER

Formand

0) EFT nr. L 300 af 31 . 12. 1972, s. 189.
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AFGØRELSE NR. 3/87 TRUFFET AF DEN BLANDEDE KOMITE EØF
SCHWEIZ

den 14. december 1987

om ændring af protokol nr. 3 med henblik på fastlæggelse af gennemførelses
bestemmelserne til afgørelse nr. 3/86 for så vidt angår Spanien, De Kanariske
Øer samt Ceuta og Melilla
DEN BLANDEDE KOMITÉ HAR —

under henvisning til Overenskomsten mellem Det Euro

pæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, undertegnet i
Bruxelles den 22, juli 1972,

under henvisning til protokol nr. 3 angående definitionen
af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og angående
metoderne for administrativt samarbejde, i det følgende
benævnt protokol nr. 3, særlig artikel 28, og
ud fra følgende betragtninger :
Protokol nr. 3 er blevet ændret ved afgørelse nr. 2/86
truffet af Den Blandede Komité EØF-Schweiz den 28 .

b) Stk. 2, 3 og 4 vedrørende anførelsen af påteg
ningen »ES« finder tilsvarende anvendelse på
fakturaer udfærdiget som omhandlet i artikel 8,
stk. 1 .«

2. I artikel 25b, stk. 4, indsættes følgende afsnit :

»Når fakturaer er udfærdiget på De Kanariske Øer eller
i Ceuta og Melilla efter artikel 8, stk. 1 , skal eksport
øren eller dennes bemyndigede repræsentant ved
hjælp af mærket »CCM« tydeligt angive de varer, der
har oprindelse på De Kanariske Øer eller i Ceuta og
Melilla.«

maj 1986 som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af
De Europæiske Fællesskaber for at sikre en korrekt

gennemførelse af den samhandelsordning, der er fastsat i
de protokoller, som er en følge af nævnte tiltrædelse ;
af hensyn til de forenklinger af dokumentationen vedrø
rende oprindelsesstatus, som blev indført i protokol nr. 3
ved afgørelse nr. 3/86 truffet af Den Blandede Komité
EØF-Schweiz den 9. december 1986, er det nødvendigt at
supplere de bestemmelser i artikel 24 og 25b i protokol
nr. 3, der vedrører Spaniens og Portugals tiltrædelse —

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Den anvendes fra den 1 . juli 1987. Den i artikel 1 , nr. 1 , i
denne afgørelse anførte artikel 24, stk. 6, anvendes indtil
den 31 . december 1992.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 1987.

Protokol nr. 3 ændres således :

1 . I artikel 24 indsættes følgende stykke :
»6. a) Stk. 1 , litra a), finder tilsvarende anvendelse på

varer, for hvilke fakturaerne er udfærdiget i
Spanien som omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

På Den Blandede Komités vegne
P. BENAVIDES

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1014/88
af 15 . april 1988

om levering af majs til Republikken Niger 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 ('), ændret ved
forordning (EØF) nr. 3785/87 (2), særlig artikel 6, stk. 1 ,

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal

leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4) ; det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leverings

betingelser samt den fremgangsmåde, der skal følges ved
bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger —

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 (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødeva
rehjælp ud over fob-stadiet ;
Kommissionen har ved sin beslutning af 15. december

1987 om ydelse af fødevarehjælp til Republikken Niger
tildelt dette land 5 000 tons korn :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :
Artikel 1

Der iværksættes en licitation over levering af majs til

Republikken Niger efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 på de i bilaget anførte betingelser.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 356 af 18 . 12. 1987, s. 8 .
(3) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

(") EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 100/ 16

BILAG

1 . Aktion nr. ('): 80/88.
2. Program : 1987.

3. Modtager : OPVN (Office des Produits Vivriers du Niger), BP 474, Niamey (tlf. 73 51 68, telex 5323
NI).

4. Modtagerens repræsentant (2) : Ambassade du Niger, Av. Franklin Roosevelt 78, B-1050 Bruxelles (tlf.
648 61 40).

5. Bestemmelsessted eller -land : Republikken Niger.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : majs.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (II A 4).
8 . Samlet mængde : 5 000 tons.

9. Antal partier : (7 partier : 1 : 500 tons Agadez ; II : 500 tons Diffa ; III : 250 tons Dosso ; IV : 250 tons
Maradi ; V : 1 500 tons Niamey ; VI : 1 000 tons Tahoua ; VII : 1 000 tons Zinder).

10. Emballering og mærkning (4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 3 (II B 1 e)).
Påskrift på sække ved afmærkning (med bogstaver mindst 5 cm høje) :
»ACTION N" 80/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE«.
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes pa : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.

13. Afskibningshavn : —

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn :
ADRESSES DES AGENCES DE L'OPVN AU NIGER :
Lieu

Boite Postale

Téléphone

Telex

Niamey

474 Niamey

73 51 68
65 01 53
44 01 35

OPVN 5323 NI

Dosso

Agadez
Maradi
Tahoua
Zinder
Diffa

29 Dosso

21 Agadez
183
14
240
12

Maradi
Tahoua
Zinder
Diffa

41 02 96
61 05 78

51 03 48
54 00 28

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 15. til 31 . maj 1988.
18. Sidste frist for leveringen : 30. juni 1988.
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 3. maj 1988, kl. 12.00.

21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 17. maj 1988, kl. 12.00,
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavnen : 1 . til 15. juni 1988
c) sidste frist for leveringen : 15. juli 1988.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud (*) : 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 (6) : restitutionen
anvendelig den 15. april 1988, fastsat ved forordning (EØF) nr. 815/88 (EFT nr. L 83 af 29. 3. 1988).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : M. Tessonnière, BP 10388, Niamey
(Niger) (telex DELEGFED 5267 NI (NIGER), tlf. 73 23 60).

(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 1 34 og 137.

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

(5) 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. 1015/88
af 15 . april 1988

om levering af korn til Verdensfødevareprogrammet (VFP) 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 ('), ændret ved
forordning (EØF) nr. 3785/87 (2), 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 (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødeva
rehjælpen ud over fob-stadiet ;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4) ; det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leverings
betingelser samt den fremgangsmåde, der skal følges ved
bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der iværksættes en licitation over levering af korn til VFP

efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2200/87 på
de i bilagene anførte betingelser.
Artikel 2

Kommissionen har ved sine beslutninger af 15. april 1987
og 18 . januar 1988 om ydelse af fødevarehjælp til VFP
tildelt denne organisation 19 178 tons korn ;

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. april 1988 .

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr.-L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
O EFT nr. L 356 af 18 . 12. 1987, s. 8.
O EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

(4) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
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BILAG I

1 . Aktion nr. (•) : 163/88 til 165/88.
2. Program : 1987.

3. Modtåger : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Swaziland, Den Demokratiske Folkerepublik Yemen.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentliggjort 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 : 3 3^0 tons (= 4 178 tons korn).
9. Antal partier : 3 partier : 1 : 400 tons ; II : 1 400 tons ; III : 1 250 tons).

10. Emballering og mærkning (4): se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (under
IIB2a)). Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver :
I. »ACTION No 163/88 / SWAZILAND / 0064602 / DURBAN IN TRANSIT TO SWAZILAND /
WHEATFLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE
WORLD FOOD PROGRAMME«

II. »ACTION No 164/88 / PDR YEMEN / 0258001 / ADEN / WHEATFLOUR / GIFT OF THE

EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME«
III. »ACTION No 165/88 / PDR YEMEN / 0268700 / ADEN / WHEATFLOUR / GIFT OF THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME«.

1 1 . Den måde, 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 afskibningshavnen : 15. til 31 . maj 1988 .
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 3. maj 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 17. maj 1988, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 . til 15. juni 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 (*) : 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 (6) : restitutionen

anvendelig den 15. april 1988, fastsat ved forordning (EØF) nr. 815/88 (EFT nr. L 83 af 29. 3. 1988,
s. 18).
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BILAG II

1 . Aktion nr. (') : 162/88.
2. Program : 1987.

3. Modtager : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.

5. Bestemmelsessted eller -land : Vietnam.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : 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 : 1 5 000 tons.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : som styrtgods, samt :

— 315 000 nye tomme jutesække med en minimumsvægt på 600 g, beregnet til 50 kg, og 150 sække
nåle og den nødvendige tråd
— påskrift på sække med mindst 5 cm høje bogstaver :
»ACTION No 162/88 / VIETNAM / 0358400 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME /
HOCHIMINH CITY«

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 afskibningshavnen : 15. til 31 . maj 1988.
18 . Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 3. maj 1988, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 17. maj 1988, kl. 12.00,
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 . til 15. juni 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 (*) : bureau de 1 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 (6) : restitutionen
anvendelig den 15. april 1988, fastsat ved forordning (EØF) nr. 815/88 (EFT nr. L 83 af 29. 3. 1988, s.
18).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se listen offentliggjort i EFT nr. C
227 af 7. 9. 1985, s. ,4.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklar 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 :

— oprindelsescertifikat,
— phytosanitært certifikat.

(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 bilagene, fortrinsvis at fremlægge bevis for stilleben 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 bilagene,
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30 eller 236 20 05.
(6) 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 bilagene.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1016/88
af 18. april 1988

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,

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

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

— for så vidt angår de øvrige valutaer anvendes en
omregningskurs, der er baseret på det aritmetiske
gennemsnit af hver af disse valutaers a vista-kurser,

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

korn (»), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3989/
87 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 15. april

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

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

(EØF) nr. 1636/87 (4), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel, af hvede og rug og af grove gryn og fine
gryn af hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 4047/87 (*) 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

1988 ;

ning (EØF) nr. 4047/87 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 19. april 1988 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 1988.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
O
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
377
164
153
378

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
31 . 12. 1987, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
31 . 12. 1987, s. 99.

Nr. L 100/23

De Europæiske Fællesskabers Tidende

19. 4. 88

BILAG

til Kommissionens forordning af 18 . april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Afgifterne
KN-kode

Portugal
14,54
14,54
71,19
71,19
9,43
9,43
49,73
43,41
43,41
99,87
99,87
14,54
14,54
38,03
43,41
43,41
43,41

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

100.3 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

0

1008 90 90

43,41
28,19
84,61
124,11
28,27

1101 00 00
110210 00

1103 11 10
1103 1190

Tredjelande
175,08
175,08

260,58 00
260,58 0 0
191,66
191,66

168,57 0
175,62
175,62
148,70
148,70

175,08 0 0
175,08 0 0
184,88 (4)
101,85

145,72 (4)
65,06 0
0
65,06
283,31
250,98
417,66
303,80

(') 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. ion.

(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.

O Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens forordning (EØF) nr.
2622/71 .

-

O Ved import af det under pos. 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1017/88
af 18 . april 1988

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Akten vedrørende Spaniens og
Portugals Tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75

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

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

af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for

disse

korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3989/

15. april 1988 ;

87 (2), særlig artikel 1 5, stk. 6,

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

kurser

er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
Artikel 1

og

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 4048/87 (*) 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 19. april 1988 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 1988.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand .

(i)
O
O
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
377
164
153

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
31 . 12. 1987, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
h EFT nr. L 378 af 31 . 12. 1987, s. 102.

#-

19 . 4. 88

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18 . april 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

12,22

12,22

12,22

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

KN-kode

1,43

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term .

4

5

6

7

8

11071011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1018/88
af 18 . april 1988

om de ansøgninger om SMS-licenser, der blev indgivet de første ti dage af april 1988
for mælk og mejeriprodukter
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 Kommissionens forordning (EØF) nr. 574/86 af 28 . februar 1986 om
gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen (*), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 21 59/87 (2), særlig artikel 6, stk. 4,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 606/86 af 28 . februar 1986 om fast
sættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for
samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 4024/87 (4), særlig artikel 3, stk. 2, og
ud fra følgende betragtning :

På grundlag af artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 574/86 har Kommissionen for perioden for
de første ti dage af april 1988 modtaget meddelelse om ansøgninger om SMS-licenser for mælk
og mejeriprodukter ; de for antagelsen af disse ansøgninger nødvendige bestemmelser bør
vedtages *—
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De SMS-licensansøgninger, der blev indgivet i de første ti dage af april 1988 og meddelt
Kommissionen, imødekommes for de deri anførte mængder multipliceret med den nedenfor
anførte koefficient, for så vidt angår følgende produkter og de i artikel 2 i forordning (EØF) nr.
606/86 omhandlede kategorier :
KN-kode

ex 0401
ex 0403

0405 00

ex 0406

\
*

I

Varebeskrivelse

Koefficient

Mælk, og fløde frisk ikke koncentreret eller sødet :
— i pakninger med indhold af 3 1 og derunder

0,74077

— andre varer

1,00000

Smør og andet mælkefedt

0,06969

l

Ost :

— Kategori

1 . Emmental, Gruyére

1,00000

— Kategori

2. Roquefort

0,00228

— Kategori

3 . Ost med skimmeldannelse i ostemassen

0,16161

— Kategori

4. Smelteost

0,00166

— Kategori

5. Parmigiano Reggiano, Grana Padano

0,06604

— Kategori

6. Havarti 60 % fedtindhold

0,00809

— Kategori

7. Edam kugleformet, Gouda

0,11484

— Kategori
— Kategori

8 . Modnede hvidskimmeloste fremstillet af komælk
9. Cheddar, Chester

0,00975

— Kategori 10. Andre varer

C) EFT nr. L 57 af 1 . 3. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 202 af 23. 7. 1987, s. 30.
(3) EFT nr. L 58 af 1 . 3. 1986, s. 28 .
4 EFT nr. L 378 af 31 . 12. 1987, s. 53 .

0,08425

0,08776
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. april 1988 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . april 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

Nr. L 100/27
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Nr. L 100/28

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1019/88
af 18 . april 1988

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker med oprindelse i
Polen

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.
824/88 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 297/88 af 1 . februar
1988 om fastsættelse af referencepriser for agurker for
produktionsåret 1988 (3) fastsatte for disse varer i kvalitets
klasse I referenceprisen til 92,76 ECU pr. 100 kg for april
1988 ;

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 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 211 8/74 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3811 /85 (5), skal de noteringer, der tages i betragtning,
være konstateret på de repræsentative markeder eller
under visse omstændigheder på andre markeder ; disse
noteringer skal i givet fald multipliceres med den koeffi
cient, der er fastsat i artikel 1 , stk. 2, første led, i forord

ning (EØF) nr. 297/88 ;
for agurker med oprindelse i Polen har den således bereg
nede indgangspris i to på hinanden følgende
markedsdage holdt sig på et niveau, der er mindst 0,6
ECU lavere end referenceprisen ; der skal herefter
opkræves en udligningsafgift for disse agurker ;
for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes

en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i. artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1636/87 Q,
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 i
foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :
Artikel 1

Ved indførsel af agurker med oprindelse i Polen (KN
kode 0707 00 11 og 0707 00 19) opkræves der en udlig
ningsafgift, hvis beløb fastsættes til 34,92 ECU pr. 100 kg
netto .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 1988 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . april 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(') EFT nr. L 118 af 20. 5/ 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 27 af 30. 3. 1988, s. 27.
P) EFT nr. L 30 af 2. 2. 1988, s. 12.

(<)
O
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

220
368
164
153

af
af
af
af

10.
31 .
24.
13.

8 . 1974, s. 20.
12. 1985, s. 1 .
6. 1985, s. 1 .
6. 1987, s. 1 .

Nr.-L 100/29
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1020/88
af 18 . april 1988

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
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. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3993/
87 (2), artikel 1 6, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2054/87 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1007/88 (4) ;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 Q blev der fra
den 1 . januar 1988 indført en ny kombineret nomenkla
tur, som opfylder behovene såvel i forbindelse med Den
Fælles Toldtarif som i forbindelse med Statistikken over

Fællesskabets Udenrigshandel og som erstatter den tidli
gere nomenklatur ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2054/87 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan
dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. april 1988 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . april 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

(')
O
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
377 af 31 . 12. 1987, s. 23.
192 af 11 . 7. 1987, s. 38.
99 af 16. 4. 1988, s. 43.
256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18. april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

41,36 (')

17011190

41,36 0

170112 10

41,36 (')

1701 12 90

41,36 (')

1701 91 00

49,67

1701 99 10

49,67

1701 99 90

49,67

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi på 92 % . Hvis udbytteværdien af det indførte råsukker
afviger fra 92 %, anvendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2, i forordning
(EØF) nr. 837/68.
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Nr. L 100/31

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV
af 22 . marts 1988

om ændring, for så vidt angår visse investeringsinstitutters investeringspolitik, af
direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om
visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)
(88/220/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

artikel 22, stk. 3, i direktiv 85/611 /EØF indeholder en

FÆLLESSKABER HAR —

undtagelse fra samme artikels stk. 1 og 2 for det tilfælde,
at obligationerne er udstedt eller garanteret af en
medlemsstat, og giver i så fald investeringsinstitutterne
tilladelse til bl.a. at investere op til 35 % af deres formue i
sådanne obligationer ;

under henvisning til Traktaten ont Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 57,
stk. 2, tredje punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 22, stk. 1 og 2, i direktiv 85/611 /
EØF (4), må et investeringsinstitut højst investere 5 % af
sin formue i værdipapirer, der er udstedt af samme emit

tent ; denne procentsats kan i givet fald forhøjes til 10 % ;
denne grænser skaber særlige problemer for de investe
ringsinstitutter, der er etableret i Danmark, når de pågæl
dende institutter ønsker at investere en betydelig del af
deres formue på det nationale obligationsmarked, da dette
marked er domineret af realkreditobligationer, og da
antallet af institutter, der udsteder sådanne obligationer, er
meget begrænset ;
sådanne realkreditobligationer er i Danmark underkastet ,
nærmere regler og et særligt tilsyn, d^r har til formål at
beskytte ihændehaverne og er efter lovgivningen side
stillet med obligationer, der udstedes eller garanteres af
staten :

(') EFT nr. C 155 af 21 . 6. 1986, s. 4.
(2) Udtalelse offentliggjort i EFT nr. C 125 af 11 . 5. 1987, s. 162
og afgørelse af 10. februar 1988 (endnu ikke offentliggjort i
EFT).
(3) EFT nr. C 333 af 29 . 12. 1986, s. 10.

¥) EFT nr. L 375 af 31 . 12. 1985, s. 3.

en lignende, men mere begrænset undtagelse er berettiget
for så vidt angår obligationer fra den private sektor, som,
selv om der ikke foreligger statsgaranti, dog giver investo
rerne en tilsvarende sikkerhed på grund af de særlige
regler, som finder anvendelse på dem ; undtagelsen bør
derfor udvides tiL at omfatte alle sådanne obligationer, der
er i overensstemmelse med fælles fastsatte kriterier, idet

det overlades til medlemsstaterne at udarbejde en forteg
nelse over de obligationer, som de i givet fald agter at lade
være omfattet af en undtagelsesbestemmelse, ligesom der
bør fastsættes en fremgangsmåde for underretning af de
øvrige medlemsstater svarende til den, der gælder efter
artikel 20 i direktiv 85/611 /EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I artikel 22 i direktiv 85/611 /EØF indsættes følgende
stykker :
»4. Medlemsstaterne kan forhøje den i stk. 1
nævnte grænse til højst 25 % for visse obligationer,
når de er udstedt af et kreditinstitut, der har sit hjem
sted i en medlemsstat, og som i henhold til lovgiv
ningen er underkastet et særligt offentligt tilsyn med
henblik på at beskytte indehaverne af disse obligatio
ner. Specielt skal provenuet fra udstedelsen af disse
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obligationer i henhold til loven investeres i aktiver,
som i tilstrækkelig grad i obligationernes samlede
løbetid dækker de forpligtelser, der følger heraf, og
som ifølge fortrinsret anvendes til tilbagebetaling af
hovedstol og betaling af påløbne renter i tilfælde af
misligholdelse fra emittentens side.
I tilfælde, hvor et investeringsinstitut investerer mere
end 5 % af sin formue i de i første afsnit nævnte obli

gationer fra samme emittent, må den samlede værdi af
denne investering ikke overstige 80 % af instituttets
formue.

Medlemsstaterne tilstiller i henhold til artikel 20, stk.

1 , Kommissionen en fortegnelse over ovennævnte
obligationskategorier og emittentkategorier, der i
henhold til lovgivningen og de i første afsnit omhand
lede tilsynsbestemmelser er bemyndiget til at emittere
obligationer, som opfylder ovennævnte kriterier.
Sammen med disse fortegnelser sendes en notits om
betydningen af de tilbudte garantier. Den i artikel 20,
stk. 2, fastsatte fremgangsmåde finder anvendelse.

5. Der tages ved anvendelsen af den i stk. 2
omhandlede grænse på 40 % ikke hensyn til de i stk.
3 og 4 omhandlede værdipapirer.

De i stk. 1 , 2, 3 og 4 fastsatte grænser ma ikke kumu
leres, og investeringer, der i overensstemmelse med
stk. 1 , 2, 3 og 4 finder sted i værdipapirer udstedt af
samme emittent, må derfor ikke under nogen
omstændigheder sammenlagt overstige 35 % af inve
steringsinstuttets formue.«
Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at efterkomme dette direktiv inden for samme frister
som de i direktiv 85/611 /EØF omhandlede. De under
retter straks Kommissionen herom .
Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 1988 .

På Rådets vegne
M. BANGEMANN

Formand

*
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RÅDETS BESLUTNING
af 28 . marts 1988

om bemyndigelse til stiltiende videreførelse eller opretholdelse af bestemmelser,

hvis indhold er omfattet af den fælles handelspolitik, og som er indeholdt i de
venskabs-, handels- og skibsfartstraktater og lignende aftaler, som medlemssta
terne har indgået med tredjelande
(88/221 /EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

relsen af det handelsmæssige indhold i de eksisterende

FÆLLESSKABER HAR —

bilaterale aftaler til fællesskabsaftaler ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113,

efter gennemførelse af den konsultation, der er omhandlet
i artikel 2 i beslutning 69/494/EØF, er det konstateret, at

under henvisning til Rådets beslutning 69/494/EØF af 1 6.
december 1969 om gradvis gennemførelse af ensartede
aftaler om handelsforbindelser mellem medlemsstaterne

og tredjelande og om forhandling af fællesskabsaftaler ^),
særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Stiltiende videreførelse eller opretholdelse ud over over
gangsperioden af venskabs-, handels- og skibsfartstraktater
og lignende aftaler, indgået af medlemsstaterne, er senest
blevet bemyndiget ved beslutning 87/237EØF (2) ;

de pågældende medlemsstater har anmodet om bemyndi
gelse til stiltiende at videreføre eller til at opretholde
sådanne bestemmelser, hvis indhold er omfattet af den i

bestemmelserne i de pågældende traktater og bilaterale
aftaler, således som det bekræftes ved ovennævnte erklæ

ringer fra de berørte medlemsstater, ikke i den pågæl
dende periode er til hinder for gennemførelsen af den
fælles handelspolitik ;
de pågældende medlemsstater har erklæret sig rede til at
tilpasse eller i givet fald at opsige disse traktater og aftaler
i det omfang, den stiltiende videreførelse eller oprethol
delsen af de bestemmelser, der angår forhold henhørende
under artikel 113 i Traktaten, i den pågældende periode
måtte vise sig at være en hindring for gennemførelsen af
den fælles handelspolitik ;

de pågældende traktater og aftaler indeholder opsigelses
klausuler med en frist på mellem tre og tolv måneder ;
under disse betingelser er det intet til hinder for stiltiende
videreførelse eller opretholdelse af de pågældende bestem
melser indtil den 31 . december 1989 —

artikel 113 i Traktaten omhandlede fælles handelspolitik,
og som er indeholdt i de venskabs-, handels- og skibs
fartstraktater og lignende aftaler, der er opregnet i bilaget,
for at undgå en afbrydelse af deres aftalemæssige handels
forbindelser med de pågældende tredjelande ;

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

størstedelen af de områder, der er dækket af nævnte

De bestemmelser, hvis indhold er omfattet af den i artikel

bestemmelser i foreliggende traktater og nationale aftaler,

113 i Traktaten omhandlede fælles handelspolitik, og som
er indeholdt i de venskabs-, handels- og skibsfartstraktater
og lignende aftaler, der er opregnet i bilaget, kan for

vil for fremtiden være omfattet af fællesskabsaftaler ; s

under disse omstændigheder er der kun tale om at give
bemyndigelse til opretholdelse af de pågældende bestem

Artikel 1

områder, der ikke er dækket af aftaler mellem Fælles

melser for områder, der ikke er dækket af fællesskabsafta

skabet og de pågældende tredjelande, og for så vidt disse

ler ; i øvrigt kan denne bemyndigelse ikke berøre
medlemsstaternes forpligtelse til at undgå, og i givet fald
fjerne, enhver uforlignelighed mellem nævnte traktater og
aftaler og bestemmelserne i fællesskabsretten ;

aftalers indhold ikke strider mod den eksisterende fælles

endvidere må bestemmelserne i de traktater og aftaler, der
skal videreføres stiltiende eller opretholdes, ikke i den
pågældende periode udgøre nogen hindring for gennem
førelsen af den fælles handelspolitik ;
de pågældende medlemsstater har erklæret, at stiltiende
videreførelse eller opretholdelse af disse traktater og

aftaler ikke vil hindre åbningen af handelsforhandlinger
på fællesskabsplan med de berørte tredjelande og overfø

(') EFT nr. L 326 af 29. 12. 1969, s. 39.
O EFT nr. L 111 af 28 . 4. 1987, s. 32.

politik, stiltiende videreføres eller opretholdes indtil den
31 . december 1989 .
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . marts 1988 .

På Rådets vegne
I. KIECHLE

Formand

V
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro
Medlemsstat

País tercero

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Tredjeland

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Τρίτη χώρα

État membre

Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Paese terzo
Derde land
País terceiro

Member State

,

Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst
Natureza do acordo

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst
Data do acordo

(4)

(3)

(2)

(i )

BELGIQUE/BELGIË

Naturaleza del Acuerdo
Aftalens art
Art des Abkommens

Fecha del Acuerdo
Aftalens dato

21 .

3.1906

Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Traité / Verdrag
Éthiopie / Ethiopië
Honduras
Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Déclaration complémentaire / Aanvullende verklaring
Liberia
Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Maroc / Marokko
Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Traité de commerce et de navigation / Handels- en
Norvège / Noorwegen
scheepvaartverdrag
République Dominicaine / Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Dominicaanse Republiek
Suède / Zweden
Traité de commerce et de navigation / Handels- ■ en
scheepvaartverdrag
Venezuela
Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag

21 .

2. 1961

6.

9 . 1906

25.

3 . 1909

30 .

8 . 1909

1.

5. 1885

4.

1 . 1862

27.

6. 1910

21 .

8 . 1884

11 .

6. 1895

1.

3 . 1884

Accord de commerce et de navigation / Handels- en

13 .

8 . 1963

14.»

7. 1971

El Salvador

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

États-Unis / Verenigde
Staten

BENELUX

Paraguay

scheepvaartakkoord

DANMARK

Union soviétique / USSR

Traité de commerce / Handelsverdrag

Bolivia

Handelstraktat

Brasilien

Midlertidig aftale om mestbegunstigelsesklausul
Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbe
gunstigelsesklausul (brevveksling)
Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul

Bulgarien
Burma

Chile
Columbia
Costa Rica

Den Arabiske Republik
Egypten
Den Dominikanske

Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Midlertidig handelsaftale
Venskabs-, handels- og søfartstraktat

9 . 11 . 1931

30 .

7. 1936

27. 7. / 5. 8 . 1921

29. 4. 1948 og
17.

4. 1950

4.

2. 18 99

21 .

6. 1923

26 .

9 . 1956

7.

5. 1930

26.

7.1852

Republik
1 . 10 . 1951

Guatemala

Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat

Haiti

Handelstraktat

21 . 10 . 1937

Iran

Venskabs-, etablerings- og handelstraktat

20.

De Forenede Stater
El Salvador

9.

7. 1958

4.

3 . 1948

2. 1934
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(1)

DANMARK

(2)
Israel

(fortsat)
Japan
Jugoslavien
Liberia

(3)

(4)

Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelses
klausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.
Handels- og søfartstraktat

14. 11 . 1952

Handelsdeklaration

12.

2. 1912

17./30.3. 1909

Tyrkiet
Ungarn
Uruguay

Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Noteveksling om handel og søfart
Handels- og søfartstraktat
Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Noteveksling
Noteveksling om handel og søfart
Noteveksling om varebehandling
Etablerings-, handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartskonvention
Handels- og søfartstraktat

Zaire

Handelskonvention

Østrig

Handelstraktat

Arabische Republik

Handelsabkommen (ratifiziert )

21 .

4. 1951

Handelsvertrag
Handelsvertrag

19 .

9 . 1857

Chile

2.

2. 1951

Dominikanische

Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

23 . 12. 1957

Paraguay
Peru
Polen

Rumænien

Sovjetunionen
Thailand

Tjekkoslovakiet

DEUTSCHLAND

i
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Ägypten
Argentinien

21 .

5 . 1860

3.

5. 1967

10 .

6 . 1957

, 22.

3 . 1924

28 .

8 . 1930

17.

8 . 1946

5. 11 . 1937
9.

3 . 1972

18 .

4. 1925

26.

8 . 1929

31 .

5. 1930

14.

3 . 1887

4.

3 . 1953

23 .

2. 1885

6.

4. 1928

Republik
Ecuador

Handelsvertrag

El Salvador

Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)

Indien

Handelsabkommen

1.

8 . 1953

31 . 10 . 1952

19.3 . 1952 und
31 .

3 . 1955

17.

2. 1929

t

Iran
Island

Japan
Pakistan

Paraguay

Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag
Vorläufiger Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handelsabkommen (ratifiziert)
Abkommen über die Meistbegünstigung

19 . 12. 1950
20 .

7. 1927

4.

3 . 1950

30 .

7. 1955

20 .

7. 1951

26 .

4. 1929

(ratifiziert)
Peru

Saudi-Arabien

Handelsabkommen (ratifiziert)
Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert durch
Briefwechsel

3 1 . 3./ 10 . 7. 1952

Türkei

Handelsvertrag

27.

5. 1930

UdSSR

Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der

25.

4. 1958

18 .

4. 1953

Schiffahrt (ratifiziert)
Uruguay

Abkommen über die Meistbegünstigung
(ratifiziert)

ΕΛΛΑΔΑ

Vereinigte Staaten

Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

Βουλγαρία
Καμερούν
Κύπρος
Αίγυπτος
Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής

Συνθήκη εμπορίου
Εμπορική συμφωνία
Εμπορική συμφωνία
Προσωρινή εμπορική συμφωνία

Φινλανδία

Συνθήκη φιλίας, εμπορίου Kat ναυτιλίας

Ινδία

Σύμбαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συμφωνία εμπορίου

Ιράν

Σύμбαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας

Ισλανδία

Σύμбαση εμπορίου και ναυτιλίας
Σύμбαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας

Ισραήλ
Ιαπωνία

29 . 10 . 1954
9.

7. 1964

29 . 10 . 1962
23 .

8 . 1962

10 .

4. 1926

3.

8 . 1951

18 . 12. 1926
14.

2. 1958

9.

1 . 1931

28 .

1 . 1930

22.

7. 1952

20 .

5.1899
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ΕΛΛΑΔΑ

Λίбανος

Προξενική σύμбαση ναυτιλίας, εμπορικών και αστι

6. 10 . 1948

κών δικαιωμάτων

(συνέχεια)
Λιβύη
Νορбηγία
Πακιστάν

Σουηδία
Γιουγκοσλαβία

Εμπορική συμφωνία
Σύμбαση εμπορίου και ναυτιλίας
Εμπορική συμφωνία
Εμπορική σύμбαση

Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές

16.

3 . 1957

28 .

6 . 1927

17.

1 . 1963

10 .

9 . 1926

1 . 10 . 1960

Εμπορική συμφωνία
Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
,
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών

17 . 12. 1974

Ανταλλαγή επιστολών

26. 11 . 1926

ΕΣΣΔ

Σύμбαση εμπορίου και ναυτιλίας

11 .

6. 1929

Andorra

Canje de Notas

13 .

7. 1867

Brasil

Canje de Notas que regula el intercambio comercial

16.

5. 1962

Costa Rica

29 .

8 . 1972

9.

5. 1974

Honduras

Convenio
Convenio
Convenio
Convenio

Hungría

Acuerdo a largo plazo sobre intercambios comerciales,

Γκάνα

Νιγηρία
Σιέρα Λεόνε
Νέα Ζηλανδία
Τζαμάϊκα
Τρινιτάντ και
Τομπάγκο
Σρι Λάνκα

ESPAÑA

(4)

(3)

(2)

0)
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Ecuador

Guatemala

de cooperación
de cooperación
de cooperación
de' cooperación

económica
económica
económica
económica

2. 11 . 1927

13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
17. 11 . 1926
17. U. 1926

,

31 . 10 . 1972

17 . 10 . 1972
8.

4. 1976

navegación, transporte y desarrollo de la cooperación
económica, industrial y técnica

14. 10 . 1977

Panamá

Acuerdo de cooperación económica y comercial
Protocolo de cooperación económica

15.

6. 1964

Perú

Acuerdo comercial

23 .

5.1953

Uruguay

Tratado comercial sobre la concesión de la cláusula de

24.

2. 1954

Albanie

14. 12. 1963

Canada

Traité de commerce et de navigation
Convention d'établissement et de navigation

12.

5. 1933

Colombie

Convention relative à l'établissement des nationaux, au

30 .

5 . 1892

30 .

4. 1953

México

FRANCE

nación más favorecida

commerce et à la navigation
Costa Rica

Traité de commerce

Cuba

Convention commerciale et protocole

Équateur

Accord commercial

20 .

3 . 1959

El Salvador

Traité de commerce

23 .

3 . 1953

États-Unis

Convention de navigation et de commerce modifiée par

17.

7. 1919

6. 11 . 1929

accord

Hongrie

Convention commerciale

13 . 10 . 1925

Iran

Convention d'établissement et de navigation

24.

6. 1964

Islande

Traité de commerce

23 .

8 . 1742

9.

2. 1842

Convention additionnelle de commerce et de navigation

9.

2. 1910

Échanges de lettres modifiant les trois actes précédents

28 .

2. 1930

Liberia

Traité de commerce et de navigation

17.

4. 1852

Libye
Norvège

Convention de coopération économique
Traité de commerce modifié par convention et échange de

10 .

8 . 1 955

Articles additionnels à la convention

Paraguay
Pologne

République Dominicaine

lettres

30 . 12. 1881
13 . 1 . 1892
4. 3 . 1933

Accord commercial

11 .

9.1956

Traité de commerce et de navigation
Accord commercial (')

22.

5. 1937

20 . 12. 1954

(') Reconduction autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à 1 obligation d achat de tabac.
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(1 )

(2)

(3)

FRANCE

Roumanie

(suite)

Convention de commerce et de navigation

Tchécoslovaquie
Turquie

Convention commerciale

Uruguay
Venezuela

Yougoslavie
IRELAND

Arab Republic of Egypt

Nr. L 100/37

(4)
27.

8 . 1930

2.

7. 1928

Convention de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

29 .

8 . 1929

4.

6. 1892

Protocole additionnel

30 . 12. 1953

Accord de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

26.

7. 1950

30 .

1 . 1929

Exchange of notes in regard to commercial relations
Exchange of notes prolonging the provisional Commercial

25/28 . 7. 1930
27.

2. 1951

Agreement of 25/28 . 7. 1930
Brazil

ITALIA

Costa Rica

Exchange of notes in regard to commercial relations
Exchange of notes in regard to commercial relations

Guatemala

Exchange of notes in regard to commercial relations

8 . 2, and
10 . 4. 1930

United States

Treaty of friendship, commerce and navigation

21 . 10. 1950

Vietnam

Exchange of notes in regard to commercial relations

Africa del Sud

Argentina

16. 10 . 1931
2. 8 . 1933 and
2. 4. 1934

1 . 12. 1964

Estensione del trattato con il Regno Unito alle province

di :
Natal

10 .

3 . 1884

Transval

28.

5. 1906

Orange

13 .

7. 1907

Nota verbale

1.

5. 1948

Convenzione commerciale

1.

6 . 1894

31 .

1 . 1895

4.

3 . 1937

4.

3 . 1937

Protocollo

Protocollo addizionale

Convenzione sui pagamenti
Bulgaria

Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navi
gazione (')

19 . 12. 1950

Cile

Trattato di commercio e di navigazione

12.

Cuba

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

Ecuador
Finlandia
Haiti

7. 1898

Protocollo addizionale

29 . 12. 1903

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

12.

8.1900

Convenzione addizionale

26.

2.1911

Trattato di commercio e di navigazione e protocollo finale
Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di

22. 10 . 1924
14.

6. 1954

26.

1 . 1955

9.

2. 1955

note

Iran

Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione
Scambio di note

Iugoslavia

Convenzione di commercio e di navigazione

31 .

3 . 1955

Libano

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione
Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

15.

2. 1949

23 . 10 . 1862

Dichiarazione comune

24. 11 . 1951

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

25.

1 . 1906

Trattato di commercio e di navigazione

14.

6. 1862

Liberia

Nicaragua
Norvegia

Scambio di note

15. 12. 1967

Nuova Zelanda

Scambio di note

24. 11 . 1967

Panama

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, proto

7. 10 . 1965

collo e scambio di note
Perù

Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione

23 . 12. 1874

Polonia

Trattato di commercio

12.

Romania

Protocollo doganale (')

25 . 11 . 1950

Stati Uniti

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

Svezia

5. 1.922

2.

2. 1948

Accordo supplementare al trattato

26.

9 . 1951

Trattato di commercio e di navigazione

14.

6. 1862

Scambio di note

15. 12. 1966 e
15. 12. 1967

( ) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

Svizzera

(segue)
Turchia

Ungheria
URSS

Uruguay
Venezuela

(4)

3

(2

1)
ITALIA
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Nr. L 100/38

Trattato di commercio

27 .

Protocolli

28 . 11 . 1925 e
30 . 12. 1933

1 . 1923

Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note

29 . 12. 1936

Trattato di commercio e di navigazione
Protocollo doganale (')
Trattato di commercio e di navigazione

4.

7 . 1928

28 .

3 . 1950

Trattato di commercio

26 .

2. 1947

Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio

19 .

6 . 1861

Modus vivendi

29 .

6 . 1939

4.

9 . 1937

11 . 12. 1948

Yemen

Trattato d'amicizia e di relazioni economiche

LUXEMBOURG

États-Unis

Traité d'amitié, d'établissement et de navigation

23 .

2. 1962

NEDERLAND

Afghanistan
Arabische Republiek
Egypte

Vriendschaps- en handelsverdrag
Voorlopige handelsovereenkomst

26 .

7 . 1939

17 .

3 . 1930

Bolivia

Handelsverdrag

30 .

5 . 1929

Brazilié

Voorlopig handelsakkoord

15 .

3 . 1937

Bulgarije

Notawisseling

1 /9 . 3 . 1922

Canada

Handelsovereenkomst

11 .

7. 1924

Colombia

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

I.

5 . 1829

Costa Rica

3.

6 . 1957

El Salvador

Handels- en scheepvaartovereenkomst
Handelsverdrag en briefwisseling

13 .

3 . 1956

Ethiopië

Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule

30 .

9 . 1926 .

Guatemala

Handelsverdrag

12.

5 . 1926

Hai'ti

Handelsverdrag en notawisseling

7.

9 . 1926

Hongarije

Handelsovereenkomst

9 . 12. 1924

Iran

Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling

Japan
Jemen
Joegoslavië

Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschapsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag

20 .

6 . 1928

6.

7 . 1912

12.

4 . 1939

28 .

5. 1930

Liberia

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

20 . 12. 1862

Marokko

Handels- en scheepvaartverdrag

18 .

5 . 1858

Maskate

27 .

8 . 1877

Oostenrijk

Handelsverdrag
Handelsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag

Polen

27 .

1 . 1950

20 .

5 . 1912

28 .

3 . 1929

Handels- en scheepvaartverdrag

30 .

5 . 1924

Roemenié

Handelsschikking

29 .

8 . 1930

Tsjechoslowakije

Overeenkomst

20 .

1 . 1923

Turkije
Uruguay

Notawisseling
Handels- en scheepvaartverdrag

21 . 11 . 1929
29 .

1 . 1934

Protocol

12.

6 . 1953

Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

II .

5.1920

27.

3 . 1956

Overeenkomst met de internationale Vereniging van de

27 . 12 . 1884

Mexico

Noorwegen

Venezuela

Verenigde Staten
Zaire

Kongo
20 .

2. 1935

Handels- en scheepvaartverdrag

25 .

9 . 1847

Vriendschaps- en handelsverdrag

19 .

8 . 1875

Aanvullend protocol

24.

4. 1877

11 .

2. 1975

1.

3 . 1975

Cuba

Acordo de comércio a longo prazo
Acordo de comércio a longo prazo
Acordo de comércio a longo prazo

13 .

9 . 1976

União das Republicas

Acordo de comércio

19 . 12. 1974

Zuid-Afrika

Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de
scheepvaart

. Zweden
Zwitserland

PORTUGAL

Bulgaria
Checoslováquia

Socialistas Soviéticas

(') Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.
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(1)

UEBL/BLEU

(2)

Afrique du Sud / Zuid-

Nr. L 100/39

(3)

(4)

Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord

13 .

7. 1937

Albanie / Albanie

Échange de lettres / Briefwisseling

19 .

2. 1929

Argentine / Argentinië

Accord provisoire / Voorlopig akkoord

16.

1 . 1934

Bolivie / Bolivia

Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en handel

18 .

4. 1912

Afrika

sverdrag
Brésil / Brazilië

Avenant au traité / Aanvullend protocol
Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord

14.

1 . 1932

Bulgarie / Bulgarije

Échange de lettres / Briefwisseling

8.

2. 1926

Canada

Convention de commerce / Handelsovereenkomst

3.

7. 1924

Chili

Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord

27.

8 . 1936

Colombie / Colombia

Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité
conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 " mai 1829 /

10. 12. 1963

19 et/en
22.

8 . 1936

5.

3 . 1887

Briefwisseling van toepassing in de BLEU voor het Verdrag

afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829

Équateur / Ecuador
Guatemala

Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend
schaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Avenant au traité / Aanvullend protocol
Traité de commerce et de navigation / Handels- en

19 . 10 . 1937

7. 11 . 1924

scheepvaartverdrag
Haïti

Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord

Hongrie / Hongarije

Échange de lettres / Briefwisseling

Iran

Convention de commerce et de navigation / Handels- en

9.

7. 1936

30 .

9 . 1924

9.

5. 1929

scheepvaartovereenkomst
Nouvelle-Zélande /
Nieuw-Zeeland

Pologne / Polen
Roumanie / Roemenië
Suisse / Zwitserland

Tchécoslovaquie /
Tsjechoslowakije
Union soviétique / USSR

Accord commercial provisoire par échange de lettres /
Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling
Traité de commerce / Handelsverdrag
Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord
Traité de commerce / Handelsverdrag
Traité de commerce / Handelsverdrag
Convention commerciale provisoire / Voorlopige handels

5. 12. 1933

30. 12. 1922
28 .

8 . 1930

26.

8 . 1929 ,

28 . 12. 1925
5.

9 . 1935

22.

2. 1937

overeenkomst

Uruguay
Viêt-nam / Viëtnam

Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord
Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la
plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling
betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclau

16 et/en
20 .

1 . 1956

sule op tarifair gebied
Yémen / Jemen
Yougoslavie / Joegoslavië

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

Traité de commerce et de navigation / Handels- en

7. 12. 1936
16. 12. 1926

scheepvaartverdrag
UNITED KINGDOM

Afghanistan

Treaty of friendship and commerce

22. 11 . 1921

Trade convention

5.

6 . 1923

Exchange of notes

6.

5. 1930

Argentina

Treaty of amity, commerce and navigation

2.

2. 1825

Bolivia

Treaty of commerce

1.

8.1911

Burma

Treaty regarding the recognition of Burmese indepen

17. 10 . 1947

Exchange of notes regulating commercial relations
pending the conclusion of a new Treaty of commerce and

24. 12. 1949

dence, and related matters, with exchange of notes

navigation
Colombia

Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol applying the Treaty of certain parts of the Domi

16.

2. 1866

20.

8 . 1912

nions

Costa Rica

Czechoslovakia

Exchange of notes

30 . 12. 1938

Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol respecting the application of the Treaty to certain

27. 11 . 1849

parts of the Dominions
Treaty of commerce with declaration

18 .

8 . 1913

14.

7. 1923

Hungary

Treaty of commerce and navigation
Treaty of commerce and navigation

Iran

Treaty of peace and commerce

Finland

Commercial convention

Japan

Agreement modifying the commercial convention
Treaty of commerce, establishment and navigation, with
Treaty of friendship and commerce

Agreement modifying the Treaty of 21 . 11 . 1848
Morocco

14. 12. 1923

23.

7. 1926

4.

3 . 1857

9.

2. 1903

21 .

3 . 1920

14. 11 . 1962

Protocols and exchanges of notes

Exchange of notes on voluntary export control
Liberia

(4)

3

2

(1 )

IJNITED KINGDOM
(cont'd)
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Nr. L 100/40

General treaty

14. 11 . 1962
21 . 11 . 1848
23 .

7. 1908

9 . 12. 1856

Convention of commerce and navigation

9 . 12. 1856

Exchange of notes, concerning the convention of 9. 12.

1.

3 . 1957

1856

Muscat and Oman

Treaty of friendship, commerce and navigation with

Nepal

Treaty of peace and friendship

exchange of letters
Nicaragua
Peru

Treaty of friendship, commerce and navigation
Treaty of friendship, commerce and navigation

Agreement relating to commerce and navigation (with

20 . 12. 1951

30 . 10. 1950
28 .

7. 1905

10 .

4. 1850

6. 10. 1936

Protocols and exchanges of notes)

Exchange of notes regarding the continuance in force of

28 .

1 . 1950

Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10.
1936

Poland

Treaty of commerce and navigation

Romania

Treaty of commerce and navigation with Protocols and

26 . 11 . 1923

6.

8 . 1930

16.

2. 1934

6.

9 . 1855

Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions

30 .

3 . 1914

Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial

26.

4. 1924

1.

3 . 1930

28 .

2. 1957

3.

7 . 1815

exchange of notes
Soviet Union

Temporary Commercial Agreement

Switzerland

Treaty of friendship, commerce and reciprocal establish
ment

Agreements in force
Turkey

Treaty of commerce and navigation

United States

Convention of commerce

Exchange of notes relating to certain commercial matters
Convention

Convention of commerce
Venezuela

Treaty of amity, commerce and navigation
Convention

Exchange of notes
Yugoslavia

Treaty of commerce and navigation with exchanges of

20 . 10 . 1818

6.

8 . 1827

18 .

4. 1825

29 . 10 . 1834
3.

2. 1903

12.

5. 1927

notes

Agreement on tråde and payments

27. 11 . 1936
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Nr. L 100/41

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. april 1988

om Anerkendelse af visse medlemsstater eller regioner af vise medlemsstater

som værende fri for Quadraspidiotus perniciosus (San José-skjoldlus)
(88/222/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .

december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
medlemsstaterne af skadegørere på planter eller plante
produkter ('), senest ændret ved direktiv 87/298/EØF (2),
særlig bilag III, del B, punkt 8, og bilag IV, del A, punkt

undergivet det ovennævnte sæsonbestemte forbud mod
indførelse ;

endvidere skal planter med oprindelse i de pågældende
medlemsstater eller regioner ikke længere desinficeres
eller på anden passende måde behandles mod Quadraspi
diotus perniciosus ;

oplysningerne vedrørende Spanien er imidlertid stadig

under gennemgang ; regionerne i denne medlemsstat, der

14a, andet led, og

skal anerkendes som værende fri for denne skadegører, vil
derfor blive angivet på et senere tidspunkt ;

ud fra følgende betragtninger :

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

I henhold til bestemmelserne i direktiv 77/93/EØF må

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

planter af visse slægter eller arter med oprindelse på den
nordlige halvkugle bortset fra frugter, frø og plantedele til
udsmykning med oprindelse i eller hidrørende fra andre
lande eller for visse medlemsstaters vedkommende fra

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

andre regioner end dem, der er anerkendt som værende

fri for Quadraspidiotus perniciosus (San José-skjoldlus),
ikke føres ind i visse medlemsstater i perioden 1 6. april til

Artikel 1

30. september ;
i henhold til andre bestemmelser i samme direktiv må

planter af samme slægter eller arter bortset fra frugter, frø
og plantedele til udsmykning med oprindelse i regioner,
der er anerkendt som værende fri for ovennævnte skade

gører, føres ind i andre medlemsstater uden at være desin

ficeret eller behandlet på anden passende måde mod

Følgende medlemsstater eller regioner af andre medlems
stater anerkendes som værende fri for Quadraspidiotus
perniciosus (San José-skjoldlus) :
1 . Belgien
2. Danmark

denne skadegører ;

officielle oplysninger, som medlemsstaterne har givet eller
bekræftet, har gjort det muligt for Kommissionen at
fastslå, at visse medlemsstater eller regioner af visse
medlemsstater er fri for Quadraspidiotus perniciosus ;
disse medlemsstater eller regioner bør derfor anerkendes
som værende fri for denne skadegører ;

3. for Forbundsrepublikken Tysklands vedkommende
delstaterne

— Baden-Württemberg, bortset fra
— Stadtkreis Baden- Baden

— Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
— Kreis Emmendingen
— Stadtkreis Freiburg
— Stadt- und Landkreis Karlsruhe

planter med oprindelse i eller hidrørende fra de pågæl
dende medlemsstater eller regioner èr derfor ikke længere
(') EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 20.
O EFT nr. L 151 af 11 . 6. 1987, s. 1 .

— Lorrach

—
—
»—
—

Neckar-Odenwald-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Ortenaukreis
Kreis Rastatt

19 . 4. 88

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 100/42

Genis Laval, Saint Symphorien-d Ozon, Vaug
neray, Villefranche

— Bayern
— Berlin
— Bremen

— la Saône-et-Loire, hvad angår

— kantonerne Chalon, Paray-le-Monial, Palingés

— Hamburg
— Hessen, bortset fra

— la Savoie, hvad angår
— kantonerne Alberville, Aix-les-Bains, Cham

— Kreis Bergstraße

béry,

— Stadtkreis Darmstadt

Crésy-sur-Isère,

la

Motte-Servolex,

Ruffieux

— Kreis Darmstadt-Dieburg
— Kreis Groß-Gerau

— Land- und Stadtkreis Offenbach

— Vaucluse, hvad angår
— kantonerne Cavaillon, 1 Isle-sur-Sorgues

— Niedersachsen
— Nordrhein-Westfalen

6 . Irland

— Rheinland-Pfalz, bortset fra

7. for Italiens vedkommende følgende provinser, der er
opført efter region
— Abruzzo : Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo

— Kreis Alzey-Worms
— Kreis Bad Dürkheim
— Kreis Germersheim

— Basilicata : Matera, Potenza

— Kreis Ludwigshafen am Rhein

— Calabria : Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria

— Saarland

— Campania : Avellino, Benevento, Napoli
— Emilia-Romagna : Bologna, Parma, Piacenza,

— Schleswig-Holstein

— Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Pordenone, Trieste,

— Kreis Südliche Weinstraße

Reggio Emilia

4. for Grækenlands vedkommende

Udine

—; det græske fastland (præfekturerne Agrinio, Fthio

— Lazio : Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo

— Peleponnes

— Lambardia : Bergamo, Brescia, Como, Cremona,

tis, Fokis, Evritania, Viostia, Attika og Evvia

— Kreta

— alle øerne i Det Joniske Hav og Det Ægæiske
5. for Frankrigs vedkommende alle departementer,
bortset fra departementerne
— l'Ain, hvad angår

Belley,

Mantova, Milano, Pavia Sondrio, Varese
— Marche : Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,
Urbino

Hav, bortset fra Mitilini

— kantonerne

— Liguria : Genova, Imperia, La Spezia, Savona

— Piemonte : Alessandria, Asti, Cuneo, Novara,
Torino, Vercelli

— Puglia : Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Bourg-en-Bresse,

Châtillon-sur-Charonne,
Meximieux,
Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Veyle, Thoissey,
Trévoux

— fArdéche, hvad angår

— kantonerne Bourg Saint Andéol, Chomerac,
Rochemaure, La Voulte-sur-Rhône, Serrieres
— Bas Rhin, hvad angår
— kantonerne Bischwiller, Seltz

— Bouches du Rhône, hvad angår
— kantonen Orgon

— Drôme, hvad angår
— kantonen Loriol

— la Haute Savoie, hvad angår

— kantonerne Alby-sur-Cheran, Annecy-Nord
> Ouest, Annemasse

— l'Isère, hvad angår
— kantonerne Grenoble Sud, Morestel, Pont-de

Beauvoisin, Roussillon, Sassenage, La-Tour-du
Pin, Vienne-Ville, Vienne-Nord, Vienne-Sud,
Vif

— la Loire, hvad angår
— kantonen Pelussin

— la Niévre, hvad angår
— kantonerne Nevers, La Charité

— Sardegna : Nuoro, Oristano, Sassari
— Sicilia : Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
— Toscana : Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Carrara, Pisa

— Trentino-Alto Adige : Bolzano, Trento
— Umbria : Perugia, Terni
— Valle d Aosta : Aosta

— Veneto : Rovigo, Venezia
8 . Luxembourg
9 . Nederlandene

10. for Portugals vedkommende distritos
— Beja,

— Braga, bortset fra concelhos Fafe og Cabeceiras de
Basto

— Bragança, bortset fra concelhos Mirandela, Macedo

de Cavaleiros, Mogadouro, Miranda do Douro,
Carrazeda de Ansiães og Freixo de Espada à Cinta

— Castello Branco, bortset fra concelhos Idanha-a
-Nova og Castelo Branco

— Coimbra, bortset fra concelhos Mira Cantanhede,

Figueira da Foz, Soure, Montemor-o-Velho, Coim

bra, Condeixa-a-Nova, Perela, Penacova, Poiares,
Lousã, Tábua, Oliveira do Hospital, Argantil og
Góis

— Pyrénées Orientales, hvad angår

— Évora, bortset fra concelhos Mora, Évora,

— kantonen Perpignan
— du Rhône, hvad angår
— kantonerne Anse, l'Arbresle, Le Bois d Oingt,

— Faro, bortset fra concelhos Aljezur, Monchique,

Givors, Limonest, Neuville-sur-Saône, Saint

Montemor-o-Novo og Vendas Novas

Lagos, Portimão, Silves, Lagos Albufeira, Loulé,
Faro, Tavira og Vila Real de Santo Antonio
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— Guarda, bortset fra concelhos Vila Nova de Foz

Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel,
Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira,
Guarda, Almeida, Sabugal, Seia and Gouveia
— Leiria, bortset fra concelhos Leiria, Batalha,
Nazaré, Alcobaça, Porto de Mós, Caldas dá

Rainha, Óbidos, Peniche and Bombarral
■— Lisboa, bortset fra concelhos Lourinhã, Cadaval,
Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos,
Sobral de Monte Agraço, Mafra, Loures, Sintra,
Cascais and Oeiras

Nr. L 100/43
Artikel 2

Såfremt der kræves et plantesundhedscertifikat som
omhandlet i artikel 7, stk. 2, i direktiv 77/93/.EØF, skal de

i artikel 1 anførte medlemsstater eller regioner samt en
henvisning til nummeret på denne beslutning angives ud
for »Afsenderland« (oprindelsessted), hvis planterne har
deres oprindelse i disse medlemsstater eller regioner.
Angivelsen skal foretages på en sådan måde, at dét let kan
bekræftes, at bestemmelserne i denne beslutning er
opfyldt.

— Portalegre, bortset fra concelhos Gavião, Castelo
de Vide, Marvão, Portalegre, Ponte de Sor, Arron

ches, Avis, Elvas and Campo Maior

Artikel 3

— Porto, bortset fra concelhos Matosinhos, Paredes
og Amarante

Anerkendelsen i artikel 1 gælder indtil den 30. september

— Santarém, bortset fra concelhos Vila Nova de

1990 .

Ourém, Tomar, Torres Novas, Entroncamento,

Alcanena, Alpiarça, Coruche og Benavente
— Setúbel, bortset fra concelhos Alcochete, Montijo,
Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Setúbal, Palmela,

Barreiro, Alcácer do Sal, Grandola, Santiago ' do

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Cacém og Sines
— Viana do Castelo

— Vila Real, bortset fra concelhos Chaves, Vila

Pouca de Aguiar, Vila Real, Murça, Valpaços,
Ribeira de Pena og Mondim de Basto

— Viseu, bortset fra concelhos Lamego, Armamar,
Tarouca, S. João da Pesqueira, Tabuaço, Carregal
do Sal og S. Pedro do Sul
11 . Det Forenede Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 1988.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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Nr. L 100/44

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5 . april 1988

om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse
bestemmelser i direktiv 77/93/EØF for spisekartofler med oprindelse i Cuba
(Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)
(88/223/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .

december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
medlemsstaterne af skadegørere på planter eller plante

produkter ('), senest ændret ved direktiv 87/298/EØF (2),
særlig artikel 14, stk. 3,

under henvisning til anmodning fra Belgien, Luxembourg
og Nederlandene, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til direktiv 77/93/EØF må andre kartoffel
knolde end dem, der er officielt klassificeret som lægge
kartofler i henhold til andre fællesskabsbestemmelser, og

som har oprindelse i tredjelande, der er beliggende uden
for det europæiske kontinent, principielt ikke føres ind i
Fællesskabet på grund af risikoen for indslæbning af ekso
tiske kartoffelsygdomme, der er ukendte i Fællesskabet ;
i henhold til artikel 14, stk. 3, i nævnte direktiv, kan der

imidlertid fastsættes undtagelser fra denne regel, såfremt

det godtgøres, at der ikke er nogen risiko for spredning af

der bør dog specielt føres tilsyn med den kontrol, der
foretages efter kartoffelhøsten, for så vidt angår de kartof

ler, der er bestemt for Fællesskabet, så det sikres, at der
tages hensyn til Fællesskabet særlige krav ;

på grundlag af de nu foreliggende oplysninger kan det
derfor fastslås, at der ikke er risiko for spredning af skade

gørere, hvis en række særlige tekniske betingelser over
holdes ; desuden føres kartoflerne ind i Fællesskabet på et
tidspunkt, hvor de ikke kan påvirke de i Fællesskabet
producerede kartoflers sundhedstilstand ;
de medlemsstater, der har fremsat anmodning, fik allerede

ved Rådets beslutning 87/306/EØF (3) bemyndigelse til at
indføre spisekartofler med oprindelse i Cuba på sådanne
særlige tekniske betingelser i høståret 1987 ; der kunne
imidlertid ikke gøres brug af denne bemyndigelse ;
de medlemsstater, der har fremsat anmodning herom, bør

atter bemyndiges til at fastsætte undtagelser for tidlige
spisekartofler med oprindelse i Cuba på de ovennævnte
særlige tekniske betingelser i den kommende sæson ;
ordningen vil blive taget op til fornyet overvejelse afhæn

gigt af resultaterne af tilsynet med kontrollen efter
høsten ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

skadegørere ;

der er tradition for tidlig dyrkning i Cuba af spisekartofler

af læggekartofler leveret af medlemsstaterne ; en del af
den tidlige forsyning med spisekartofler i Fællesskabet har

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

været sikret ved indførsel af sådanne kartofler fra Cuba ;

ifølge de oplysninger, der er angivet af og indhentet i

Cuba, må det antages, at kartofler kan dyrkes i Cuba

under passende sundhedsforhold, og at der pa nuværende
tidspunkt ikke er kilder til indførelse af eksotiske kartof
felsygdomme i dette land ; desuden anvender Cuba

Artikel 1

domme, som er ukendte i Fællesskabet ;

1 . Belgien, Luxembourg og Nederlandene bemyndiges
til på de i stk. 2 fastsatte betingelser af fastsætte undta
gelser fra artikel 4, stk. 1 , i direktiv 77/93/EØF for så vidt
angår forbuddene i bilag III, del A, punkt 9a, til direktiv
77/93/EØF, for spisekartofler med oprindelse i Cuba med
henblik på markedsføring af disse kartofler på de respek

(>) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 20.
(2) EFT nr. L 151 af 11 . 6. 1987, s. 1 .

(3) EFT nr. L 153 af 13. 6. 1987, s. 41 .

tilfredsstillende normer for sundhed og kvalitet i kartoffel

produktionen, og der er i hvert fald hvad angår kartofler
af læggekartofler leveret af Fællesskabet, ikke sandyn
lighed for, at der forekommer eksotiske kartoffelsyg

tive landes område eller i samhandelen mellem dem.
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Følgende særlige betingelser skal opfyldes :

a) Kartoflerne skal være konsumkartofler.

Nr. L 100/45

1) De skal emballeres
— i nye sække

— eller i beholdere, som er blevet tilstrækkeligt desin
ficeret.

b) Det skal enten være umodne kartofler, dvs. kartofler

uden egentlig korkdannelse med løst påsiddende
skind, eller de skal være behandlet, så deres spireevne
er bremset.

c) De skal være dyrket i provinsen »Pinar del Rio«.

d) De skal tilhøre sorter, for hvilke læggekartoflerne
udelukkende er blevet indført til Cuba fra medlemssta
terne .

Hver sæk eller beholder skal være forsynet med en
officiel etiket, hvorpå de i bilag II omhandlede oplys
ninger er anført.

m)På det officielle plantesundhedscertifikat, der kræves i

henhold til artikel 12, stk. 1 , litra b), i direktiv 77/93/
EØF, skal følgende anføres :

— i rubrikken »Frigørelse for skadegørere og/eller
desinfektionsbehandling« alle oplysninger vedrø
rende de mulige behandlinger som omhandlet i

e) De skal enten direkte hidrøre fra læggekartofler, der i
1987 blev officielt godkendt som »basislæggekartofler«
eller »certificerede læggekartofler« i medlemsstaterne,
der har leveret til Cuba, eller direkte hidrører fra

sådanne læggekartofler, der blev officielt godkendt i
1986, hvis denne generation blev produceret i
provinsen »Pinar del Rio« og opfyldte betingelserne for
læggekartofler i henhold til de gældende regler i Cuba.
f) De skal være dyrket enten på bedrifter, som ikke har
dyrket kartofler af andre sorter end de i litra d) anførte

1 de sidste fem år, eller, hvis der er tale om statsbrug,

på -arealer, der holdes adskilt fra andre arealer, hvor
kartofler af andre sorter end de i litra d) anførte er

litra b), anden valgmulighed og/eller litra 1), andet
led

— i rubrikken »Supplerende erklæring« :
— sortens navn

— identifikationsnummer eller navn på den
bedrift, hvor kartoflerne er dyrket, og dens
beliggenhed

— en henvisning, som muliggør identifikation af
det parti læggekartofler, der er anvendt i
henhold til litra e)
— resultaterne af undersøgelsen for forekomst af

kartofler med forringelser i henhold til litra k).

blevet dyrket i de sidste fem år.

n) Der skal være ført tilsyn med overholdelsen af betin
g) De skal være håndteret med maskiner, der kun

benyttes til dem, eller som er blevet tilstrækkeligt
desinficeret, hver gang de er blevet anvendt til andre
formål.

h) De må ikke have været anbragt på lagre, hvor kartofler
af andre sorter end de i litra d) anførte har været opla
gret.

i) De skal være fri for jord, dog med en tolerance på 0,5
vægtprocent, og fri for blade og andre plantedele.
k) Der skal være udtaget prøver af Cubas plantebeskyttel
sesmyndigheder, i henhold til internationale normer,

og kartoflerne skal ved den af de pågældende myndig
heder officielt udførte kontrol være i overensstemmelse

med den tolerance for knolde med forringelser, der
gælder for Cubas kvalitetsklasse I som angivet i bilag I,
og til maksimalt i alt 4,5 % beregnet efter antallet af
knolde for alle forringelser og op til maksimalt i alt
2 % beregnet efter antallet af knolde for alle forrin
gelser bortset fra grønne knolde, afvigende knoldstør
relse og iblanding af fremmede sorter, såfremt kartof
lerne er fri for borende insekter i larveform,
puppeform eller udvoksede ; de skal også være fundet i
overensstemmelse med disse tolerancer under enhver

anden undersøgelse, der er udført af andre organer til

andre formål.

gelserne i litra b) og i) til m) af en inspektør, som
udsendes på begæring af Kommissionen. Tilsynet skal
bekræftes af inspektøren på det i litra m) nævnte plan
tesundhedscertifikat.

o) Ved ankomsten skal kartoflerne undersøges af indfør

selsmedlemsstaten til konstatering af, at kravet i litra k)
er opfyldt ; en ekstra tolerance på 0,5 % beregnet efter
antallet af knolde for vådforrådnelse kan godkendes ;
der sendes en kopi af hvert officielt plantesund
hedscertifikat til Kommissionen .

p) Ved ankomsten udtager indførselsmedlemsstaten én
prøve på 400 knolde for hver 50 tons indførte kartofler
med henblik på undersøgelse for forekomst af skade
gørere. De pågældende skadegørere og de nærmere

bestemmelser vedrørende undersøgelsen fastlægges
efter aftale med medlemsstaternes plantebeskyttelses
myndigheder.

Artikel 2

1 . Den i artikel 1 givne bemyndigelse udløber den 5.
april 1988, idet der dog kan indrømmes visse tolerancer af

den pågældende medlemsstats plantebeskyttelsesmyndig
heder i tilfælde af uforudseelig forsinkelse.
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Nr. L 100/46

2. Bemyndigelsen tilbagekaldes, hvis det konstateres, at
de fastsatte betingelser ikke er tilstrækkelige til at
forhindre indslæbning af skadegørere eller ikke er blevet
overholdt.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Stor
hertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlan
dene.

Artikel 3

De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen
og dé øvrige medlemsstater om de nationale bestemmel
ser, i henhold til hvilke de benytter sig af de i artikel 1
omhandlede bemyndigelser.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 1988 .
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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Nr. L 100/47

BILAG I

Tolerance for knolde med forringelser gældende for Cubas kvalitetsklasse I
(jf. artikel 1 , stk. 2, litra k))

Type forringelse

Antal knolde (%)

Større forringelser
Alvorlig redskabsbeskadigelse
Beskadigelse forårsaget af sygdomme (skurv)

1,0

0,5

Grønne knolde

2,0
0,0
0,5

Vådforrådnelse
Tørforrådnelse

Mindre forringelser
Iblanding af jord
Ubetydelig redskabsbeskadigelse
Beskadigelse forårsaget af insekter
Afvigende knoldstørrelse, tværmål
Iblandning af fremmede sorter

0,5

1,0
1,0
1,0
0,0

BILAG II

Oplysninger på etiketten

(jf. artikel 1 , stk. 2, litra 1 ))
1 . Navn på myndighed, der udsteder etiketten.
2. Eksportorganisationens navn.
3. Angivelsen »Konsumkartofler fra Cuba«.
4. Sort.

5. Provins, hvor kartoflerne er produceret.
6. Størrelse.

7. Deklareret nettovægt.
8. Angivelsen »I overensstemmelse med EØF-kravene, 1988«.

9. Et trykt eller påstemplet mærke for Cubas plantebeskyttelsesmyndigheder.
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Nr. L 100/48

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 7. april 1988

om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse
bestemmelser i direktiv 77/93/EØF for spisekartofler med oprindelse i Tyrkiet
(Kun de franske, tyske og nederlandske udgaver er autentiske)
(88/224/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

gørere, hvis en række særlige tekniske betingelser over

holdes ; desuden føres kartoflerne ind i Fællesskabet på et

tidspunkt, hvor de ikke kan påvirke de i Fællesskabet
producerede kartoflers sundhedstilstand ;
de medlemsstater, der har fremsat anmodning herom, bør

produkter ('), senest ændret ved direktiv 87/298/EØF (2),

derfor bemyndiges til at fastsætte undtagelser for tidlige
spisekartofler med oprindelse i Tyrkiet på de ovennævnte
særlige tekniske betingelser i den kommende sæson ;
ordningen vil blive taget op til ny overvejelse afhængig af
resultaterne af tilsynet med kontrollen af kartofler, der

særlig artikel 14, stk. 3,

indføres til Fællesskabet i henhold til denne beslutning ;

under henvisning til anmodning fra Belgien, Forbunds
republikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene, og

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .
december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
medlemsstaterne af skadegørere på planter eller plante

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til direktiv 77/93/EØF må kartoffelknolde med

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

oprindelse i Tyrkiet principielt ikke føres ind i Fælles
skabet på grund af risikoen for indslæbning af eksotiske
kartoffelsygdomme, der er ukendte i Fællesskabet ;
i henhold til artikel 14, stk. 3, i nævnte direktiv kan der

imidlertid fastsættes undtagelser fra denne regel, såfremt

det godtgøres, at der ikke er nogen risiko for spredning af
skadegørere ;

der er tradition for tidlig dyrkning i Tyrkiet af spisekar
tofler af læggekartofler leveret af medlemsstaterne ;

ifølge de oplysninger, der er afgivet af og indhentet i
Tyrkiet, må det antage?, at kartofler kan dyrkes i Tyrkiet
under passende sundhedsforhold, og at der på nuværende
tidspunkt ikke er kilder til indførelse af eksotiske kartof
felsygdomme, i særdeleshed i visse dele af provinsen

Adana, hvor kartoffeldyrkningen først blev påbegyndt i
1987 ; desuden anvender Tyrkiet tilfredsstillende normer
for sundhed og kvalitet for kartoffeldyrkningen i denne

provins ; i betragtning af at der er tale om kartofler af
læggekartofler leveret af Fællesskabet, er der ikke sand
synlighed for, at der forekommer eksotiske kartoffelsyg
domme, som er ukendte i Fællesskabet ;

på grundlag af de nu foreliggende oplysninger kan det
derfor fastslås, at der ikke er risiko for spredning af skade

(') EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 20.

R EFT nr. L 151 af 11 . 6. 1987, s. 1 .

Artikel 1

1 . Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxem
bourg og Nederlandene bemyndiges til på de i stk. 2 fast
satte betingelser at fastsætte undtagelser fra artikel 4, stk.
1 , i direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår forbuddene i

bilag III, del A, punkt 9a til samme direktiv, for spisekar
tofler med oprindelse i Tyrkiet, med henblik på markeds
føring af disse kartofler på de respektive landes områder
eller i samhandelen mellem dem .

2.

Følgende særlige betingelser skal opfyldes :

a) Kartoflerne skal være konsumkartofler.

b) Det skal enten være umodne kartofler, dvs. kartofler
uden egentlig korkdannfelse med løst påsiddende
skind, eller de skal være behandlet, så deres spirings
evne er bremset.

c) De skal være dyrket i provinsen Adana syd for linien
Karensali-Duzici.

d) De skal tilhøre sorter, for hvilke læggekartoflerne
udelukkende er blevet indført til Tyrkiet fra medlems
staterne .

e) De skal direkte hidrøre fra læggekartofler, der i 1987
blev officielt godkendt som »basislæggekartofler« eller
»certificerede læggekartofler« i medlemsstaterne.
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f) De skal være håndteret med maskiner, der kun

benyttes til dem, eller som er blevet tilstrækkeligt
desinficeret, hver gang de er blevet anvendt til andre
formål.

g) De må ikke have været anbragt på lagre, hvor kartofler
af andre sorter end de i litra d) anførte har været op

— resultaterne af undersøgelsen for forekomst af

kartofler med forringelser i henhold til litra i).
m) Ved ankomsten skal kartoflerne undersøges af indfør
selsmedlemsstaten til konstatering af, at kravet i litra i)
er opfyldt ; der kan godkendes en ekstra tolerance på
0,5 °/o beregnet efter antallet af knolde for vådforråd
nelse ; der sendes en kopi af hvert officielt piantesur

lagret.

hedscertifikat til Kommissionen .

h) De skal være fri for jord, dog med en tolerance på 0,5
vægtprocent, og fri for blade og andre plantedele.
i) Der skal være udtaget prøver af Tyrkiets plantebeskyt

Nr. L 100/49

telsesmyndigheder i henhold til internationale normer,

n) Ved ankomsten udtager indførselsmedlemsstaten en
prøve på 400 knolde for hver 50 tons indførte kartofler
med henblik på undersøgelse for forekomst af skade

og kartoflerne skal ved den af de pågældende myndig

gørere. De pågældende skadegørere og de nærmere

heder officielt udførte kontrol være i overensstemmelse

bestemmelser vedrørende undersøgelsen fastlægges
efter aftale med medlemsstaternes plantebeskyttelses

med den tolerance for knolde med forringelser, der er
angivet i bilag I, op til maksimalt i alt 4,5 % beregnet
efter antallet af knolde for alle forringelser og op til
maksimalt i alt 2 % beregnet efter antallet af knolde
for alle forringelser bortset fra grønne knolde, afvi
gende knoldstørrelse og iblanding af fremmede sorter,
såfremt kartoflerne er fri for borende insekter i larve

form, puppeform eller udvoksede ; de skal også være

fundet i overensstemmelse med disse tolerancer under

enhver anden undersøgelse, der er udført af andre
organer til andre formål.
k) De skal emballeres
— i nye sække

myndigheder.
Artikel 2

1 . Den i artikel 1 givne bemyndigelse udløber den 1 .
juli 1988, idet der dog kan indrømmes visse tolerancer af

den pågældende medlemsstats plantebeskyttelsesmyndig
heder i tilfælde af uforudseelig forsinkelse.

2.

Bemyndigelsen tilbageholdes, hvis det konstateres, at

de fastsatte betingelser ikke er tilstrækkelige til at
forhindre indslæbning af skadegørere eller ikke er blevet
overholdt.

— eller i beholdere, som er blevet tilstrækkeligt desin
ficeret.

Hver sæk eller beholder skal være forsynet med en
officiel etiket, hvorpå de i bilag II omhandlede oplys
ninger er anført.

1) På det officielle plantesundhedscertifikat, der kræves i

henhold til artikel 12, stk. 1 , litra b), i direktiv 77/93/

Artikel 3

De pågældende medlemsstater underretter Kommissionen
og de øvrige medlemsstater om de nationale bestemmel

ser, i henhold til hvilke de benytter sig af de i artikel 1
omhandlede bemyndigelser.

EØF, skal følgende anføres :

— i rubrikken »Frigørelse for skadegørere og/eller
desinfektionsbehandling« alle oplysninger vedrø
rende de mulige behandlinger som omhandlet i
litra b), anden valgmulighed og/eller litra k), andet
led

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien,
Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdømmet

Luxembourg og Kongeriget Nederlandene.

— i rubrikken »Supplerende erklæring« :
— sortens navn

— identifikationsnummer eller navn på den
bedrift, hvor kartoflerne er dyrket, og dens
beliggenhed

— en henvisning, som muliggør identifikation af
det parti læggekartofler, der er anvendt i
henhold til litra e)

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 1988.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Nastformand
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Nr. L 100/ 50

BILAG I

Tolerance for knolde med forringelser

(jf. artikel 1 , stk. 2, litra k))
Antal knolde (%)

Type forringelse

Større forringelser
Alvorlig redskabsbeskadigelse

1,0

Beskadigelse forårsaget af sygdomme (skurv)

0,5

Grønne knolde

2,0

Vådforrådnelse

0,0
0,5

Tørforrådnelse

\\

Mindre forringelser
Iblanding af jord

0,5

Ubetydelig redskabsbeskadigelse
Beskadigelse forårsaget af insekter
Afgivende knoldstørrelse, tværmål

1,0

Iblandning af fremmede sorter

0,0

1,0

1,0

BILAG II

Oplysninger på etiketten

(jf. artikel 1 , stk. 2, litra 1 ))

1 . Navn på den myndighed, der udsteder etiketten.
2. Eksportorganisationens navn.

3. Angivelsen »Konsumkartofler fra Tyrkiet«.
4. Sort.

5. Provins, hvor kartoflerne er produceret.
6. Størrelse .

7. Deklareret nettovægt.

8. Angivelsen »I overensstemmelse med EØF-kravene, 1988«.

9. Et trykt eller påstemplet mærke for Tyrkiets plantebeskyttelsesmyndigheder.
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/87 af 30. november 1987 om ændring af
forordning (EØF) nr. 3796/81 om den fælles markedsordning for fiskerivarer
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 359 af 21. december 1987)
Side 4, litra c), bilag I, punkt A.4, varebeskrivelse :
i stedet for :
»... af aften. . .«,
låses :

»... af arten. . .«.

Side 4, litra c) bilag I, punkt A.7, varebeskrivelse :
i stedetfor :
»... af arten. .
låses :

»... af arterne. . .«.

Side 5, litra d), bilag II, punkt B.5, varebeskrivelse :
i stedet for : »Tiarmet blæksprutte af Inex-arter«,
låses :

»Inex-arter«.

Side 7 og 8, litra g), bilag V, sjette kolonne, overskrifter
i stedet for :
»Frosne krebsdyr«,
låses :
»Krebsdyr«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 113/88 af 15. januar 1988 om fastsæt
telse af det vejledende loft for indførsel af olivenolie og oliekager til Portugal for 1988
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 12 af 16. januar 1988)

K

Side 22, artikel 1 , stk. 1 :

i stedetfor :

»... under KN-kode 1510 00 ...«

læses :

»... under KN-kode 1509 og 1510 00 ...«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 788/88 af 24. marts 1988 om levering
af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 81 af 26. marts 1988)
Bilag, Parti A, B, C, D og F, nummer 10 :

i stedetfor :
læses :

»Se EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 4, 5 og 6 (I 1 B 4)«,
»Se EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 6 (I 1 B 4 3)«.

