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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 556/89
af 30 . november 1988

om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af know-how
licensaftaler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

af virksomheder, herunder offentlige forskningsin

FÆLLESSKABER HAR —

stitutter, indgås et stort antal aftaler udelukkende
om udnyttelse af en sådan viden (såkaldte rene
know-how-licensaftaler) og da overførsel af know
how i praksis ofte sker uigenkaldeligt, er det
nødvendigt at skabe større retsikkerhed med
hensyn til disse aftalers stilling i relation til
konkurrencereglerne og dermed tilskynde til
udbredelsen af teknisk viden i Fællesskabet ; på
baggrund af de hidtidige erfaringer er det muligt

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 19/65/EØF af
2. marts 1965 om anvendelse af bestemmelserne i Trak

for hele eller en del af fællesmarkedet at definere

tatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af aftaler og
samordnet praksis ('), senest ændret ved akten vedrørende
Spaniens og Portugals tiltrædelse, særlig artikel 1 ,

en kategori af sådanne know-how-licensaftaler, som
kan falde ind under artikel 85, stk. 1 , men som

normalt kan anses for at opfylde betingelserne i
artikel 85, stk. 3, når den i licens meddelte know

how er hemmelig, væsentlig og identificeret i
passende form (know-how) ; formålet med disse
definitionsmæssige krav er alene at sikre, at med
delelsen af know-how giver et gyldigt og berettiget
grundlag for anvendelsen af nærværende forordning
og især for fritagelse af forpligtelser, der er konkur
rencebegrænsende.

efter offentliggørelse af udkast til forordning (2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og
Monopolspørgsmål, og
ud fra følgende betragtninger :
(1 )

I medfør af forordning nr. 19/65/EØF har
Kommissionen beføjelse til ved forordning at
anvende Traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier
af tosidede aftaler og samordnet praksis, som falder
ind under artikel 85, stk. 1 , og som indeholder
begrænsninger, der er pålagt i forbindelse med
erhvervelsen eller brugen af industriel ejendomsret
— navnlig patentbrugsmønster-, mønster- eller
varemærkerettigheder — eller i forbindelse med
rettigheder ifølge en aftale om overdragelse af eller
koncession på fremstillingsmetoder eller viden om
brugen og anvendelsen af fabrikationstekniske
fremgangsmåder.
Da ikke-patenteret teknisk viden (f.eks. beskrivelse
af produktionsprocesser, formler af forskellig art,
mønstre eller tegninger), normalt betegnet know
how, får stadig større økonomisk betydning, da der

(') EFT nr. 36 af 6. 3. 1965, s. 533/65.
O EFT nr. C 214 af 12. 8. 1987, s. 2.

Med henblik pa anvendelsen af denne forordning
er der i artikel 1 fastsat en række definitioner.

(2)

Som det er tilfældet med rene know-how-aftaler, får

også blandede know-how- og patentlicensaftaler
stadig større betydning for overførslen af teknologi ;
denne forordning bør derfor også gælde for blan
dede aftaler, der ikke er fritaget i henhold til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2349/84 (3)
(artikel 1 , 2, eller 4) og navnlig følgende :
—- blandede aftaler, hvor de i licens meddelte

patenter ikke er nødvendige for at nå målet
med den overførte teknologi, der både inde
holder patenterede og ikke-patenterede elemen
ter : dette kan være tilfældet, når sådanne
O EFT nr. L 219 af 16. 8 . 1984, s. 15.
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dende periode, inden licenstageren selv påbegynder
produktionen på grundlag af den i licens meddelte
teknologi ; det samme gælder aftaler om afsæt
ningsknow-how, der meddeles i forbindelse med
franchiseaftaler (') eller know-how-aftaler indgået i
forbindelse med f.eks. joint ventures eller patent
fællesskaber og andre aftaler, hvor der meddeles
licens på know-how til gengæld for andre licenser,
som ikke vedrører forbedring af eller nye anvendel
sesmuligheder for den pågældende know-how, da
sådanne aftaler frembyder forskellige problemer,
der ikke for øjeblikket kan 'behandles i en enkelt
forordning (artikel 5).

patenter ikke sikrer en effektiv beskyttelse mod
tredjemands udnyttelse af denne teknologi
— blandede aftaler, der, uanset om de i licens

meddelte patenter er nødvendige for at nå det
med den overførte teknologi tilsigtede mål eller
ej, indeholder forpligtelser, der begrænser
licensgiverens eller licenstagerens udnyttelse af
den relevante teknologi i medlemsstater, hvor
der ikke findes patentbeskyttelse, såfremt og så
længe sådanne forpligtelser helt eller delvis er
baseret på udnyttelsen af den i licens meddelte
know-how og opfylder de øvrige betingelser,
der er fastsat i denne forordning.

Denne forordning bør også gælde for rene eller
blandede aftaler, der indeholder supplerende
bestemmelser om varemærker og andre intellektu
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(6)

Eksklusive licensaftaler, dvs. aftaler, hvorved licens

giveren forpligter sig til ikke selv at udnytte den i
licens meddelte teknologi inden for licensområdet
eller meddele yderligere licens dér, er ikke nødven
digvis uforenelige med artikel 85, stk. 1 , når
formålet dermed er at introducere og beskytte ny
teknologi inden for licensområdet, i betragtning af
den betydelige forskningsindsats, der er ydet, samt
den øgede konkurrence, navnlig mellem forskellige
mærker, og den forbedring af de pågældende virk

elle ejendomsrettigheder, når disse ikke indebærer
andre konkurrencebegrænsende forpligtelser end

dem, der også er knyttet til den pågældende know
how og fritaget i henhold til denne forordning.

I henhold til denne forordning kan sadanne aftaler
dog også kun anses for at opfylde betingelserne i
artikel 85, stk. 3, når den tekniske viden, hvorpå
der er meddelt licens, er hemmelig, væsentlig og

somheders konkurrenceevne, der er forbundet med

spredning af innovation inden for Fællesskabet.

identificeret.

(3)

(4)

Bestemmelserne i denne forordning finder ikke
anvendelse på aftaler, der er omfattet af forordning
(EØF) nr. 2349/84 om patentlicensaftaler.

Når sadanne rene eller blandede aftaler indeholder
ikke alene forpligtelser vedrørende områder i
fællesmarkedet, men også forpligtelser vedrørende
lande uden for EF, er sidstnævnte forpligtelser ikke
til hinder for, at denne forordning finder anven
delse på forpligtelserne vedrørende områder i
fællesmarkedet.

Nar know-how-licensaftaler, der vedrører lande

uden for EF eller områder, der strækker sig ud over
Fællesskabets grænser, har virkninger inden for
fællesmarkedet, og disse virkninger kan falde ind
under artikel 85, stk. 1 , bør forordningen dog gælde
i samme omfang for sådanne aftaler som for aftaler,
der vedrører områder i fællesmarkedet.

(5)

Forordningen bør ikke gælde for aftaler, der
udelukkende vedrører salg, undtagen i de tilfælde,
hvor licensgiveren forpligter sig til at levere
licenstageren aftalevarer i salgsøjemed i en indle

Hvis sådanne aftaler i andre tilfælde falder ind

under artikel 85, stk. 1 , bør de medtages i artikel 1 ,
således at de ligeledes i givet fald kan drage fordel
af fritagelsen.

(7)

Såvel disse som de øvrige forpligtelser i artikel 1
fremmer overførsel af teknologi og bidrager dermed
generelt til at forbedre produktionen og fremme
den tekniske udvikling, idet de medfører en for
øgelse af antallet af produktionssteder, en kvalitativ
forbedring af de produkter, der fremstilles inden for
fællesmarkedet, samt større muligheder for yderli
gere at udvikle den i licens meddelte teknologi ;
dette gælder især forpligtelser, der indebærer, at
licenstageren kun må udnytte det produkt, der er
meddelt licens på, til fremstilling af egne produk
ter, idet licensgiveren derved tilskyndes til at over
føre sin teknologi til forskellige anvendelsesformål,
men samtidig kan forbeholde sig selv eller andre
licenstagere retten til at sælge licensproduktet ;
dette gælder også licensgiverens og licenstagerens

(') Kommissionens forordning (EØF) nr. 4087/88 af 30. novem
ber 1988 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på ka
tegorier af franchiseaftaler (EFT nr. L 359 af 28 . 12. 1988,
s. 46).
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indrømmes ved en individuel beslutning. Parterne
vil imidlertid kunne forlænge gyldighedsperioden
for deres aftale af hensyn til udnyttelsen af senere
forbedringer og betaling af supplerende licensafgif
ter. I så fald kan supplerende beskyttelsesperioder,
der regnes fra det tidspunkt, hvor nye forbedringer

forpligtelser til i , henholdsvis licensomradet og de
områder, der er forbeholdt licensgiveren eller andre
licenstagere, at afholde sig fra ikke blot aktiv, men
også passiv konkurrence ; brugerne af teknologisk
set nye eller forbedrede produkter, der kræver
større investeringer, er sjældent de endelige forbru
gere, men derimod normalt mellemproduktindu
strien, der er velunderrettet om priser og alternative
forsyningskilder inden for Fællesskabet ; beskyttelse

meddeles i licens i EF, kun tillades ved en indivi

duel beslutning, navnlig når forbedringerne af eller
udviklingen af nye anvendelsesmuligheder for den i
licens meddelte teknologi er væsentlige og hemme
lige og ikke af væsentlig mindre betydning end den
oprindeligt meddelte teknologi eller nødvendiggør
nye, dyre , og risikobetonede investeringer.

~ udelukkende mod aktiv konkurrence vil derfor ikke

give parterne og andre licenstagere den nødvendige
sikkerhed, især i den periode, hvor de begynder at
udnytte den i licens meddelte teknologi, og hvor de
investerer i at opbygge og udvikle et marked for det

pågældende produkt og en øget efterspørgsel efter
det.

(8)

Er samme 1 teknologi beskyttet i nogle medlems
stater ved nødvendige patenter, som omhandlet i
niende betragtning i forordning (EØF) nr. 2349/84,
bør den geografiske beskyttelse af licensgiveren og
licenstageren mod hinanden og af .' licenstagere
indbyrdes for så vidt angår geografiske begræns
ninger i produktion, anvendelse og aktivt salg i
deres respektive område være omfattet af denne
forordning i hele de pågældende patenters gyldig
hedsperiode.

(9)

Forpligtelserne i artikel 1 opfylder generelt også de
øvrige betingelser for anvendelse af artikel 85, stk.
3 ; forbrugerne vil normalt få en rimelig andel af

I betragtning af, at det er , vanskeligt at afgøre,
hvornår know-how ikke længere kan betragtes som
hemmelig, og at der hyppigt meddeles licens på en
løbende strøm af know-how, specielt på områder,
hvor teknologien inden for industrien er i hastig
udvikling, bør de perioder, hvor licensgiveren og
licenstageren sikres geografisk beskyttelse mod
hinanden, og hvor licenstageren sikres geografisk
beskyttelse mod andre licenstagere, og som auto
matisk er omfattet af fritagelsen, begrænses til en
bestemt årrække ; da know-how-licenser i modsæt

ning til patentlicenser ofte forhandles, efter at de
varer eller tjenesteydelser, der er baseret på den i
licens meddelte teknologi, har udvist gode , resul
tater på markedet, bør udgangspunktet for, hvor
længe licensgiveren og licenstageren geografisk set
bør være beskyttet mod hinanden . for hvert
licensområde, være det tidspunkt, hvor
licensgiveren undertegner den første licensaftale
vedrørende det pågældende område og med hensyn
til samme teknologi ; hvad angår beskyttelsen af en
licenstager mod andre licenstageres produktion,
brug eller aktive eller passiye salg, bør udgangs
punktet for beskyttelsen være det tidspunkt, hvor i
licensgiveren undertegnede den første licensaftale i
EF ; fritagelsen for så vidt angår den geografiske
beskyttelse bør gælde for hele . den periode, hvor
der således tillades beskyttelse, sålænge den pågæl
dende know-how er hemmelige , og væsentlig,

den fordel, der er forbundet med det større udbud ;

forpligtelserne pålægger heller ikke begrænsninger,
som ikke er nødvendige for at nå ovennævnte mål ;
endelig sikres konkurrencen i distributionsleddet i
kraft af muligheden for at foretage parallelimport,

som parterne under ingen omstændigheder måy
forhindre ; de af denne forordning Omfattedef

eksklusivforpligtelser vil derfor normalt ikke åbi/e

mulighed for at udelukke konkurrencen for en
væsentlig del af de pågældende produkter ; dette
. gælder også aftaler, "hvorved der meddeles eksklu
sivlicens for et område, som omfatter hele fælles

markedet, når der er mulighed for parallelimport
fra tredjelande, eller når der findes anden konkurre
rende teknologi på markedet, da den geografiske
eksklusivitet i dette tilfælde kan medføre større

uanset hvornår de berørte medlemsstater trådte ind

markedsintegration ved at fremme konkurrencen
mellem forskellige mærker i EF som helhed.

i Fællesskabet, og på betingelse af, at såvel den
licenstager, der er undergivet restriktioner, som den
beskyttede licenstager hver især selv fremstiller det
i licens meddelte produkt eller lader det fremstille.

(10)

Der bør i forordningen opregnes en række forplig
telser, som hyppigt findes i know-how-licensaftaler,
men som normalt ikke anses for konkurrencebe

Fritagelse i henhold til artikel 85, stk. 3, for
længere beskyttelseperioder, navnlig med henblik
på at beskytte dyre og risikobetonede investeringer,
eller i tilfælde hvor parterne ikke allerede var
konkurrenter, før licensen blev meddelt, kan kun

grænsende, således at også sådanne forpligtelser kan
fritages i de tilfælde, hvor de på grund af den
økonomiske eller juridiske sammenhæng, hvori de
indgår, måtte være omfattet af artikel 85, stk. 1 ;
opregningen i artikel 2 er ikke udtømmede.
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sine forbedringer af den pågældende know-how til
licensgiverens rådighed, også på et ikke-eksklusivt
og gensidigt grundlag, og til at tillade licensgiveren
også at udnytte disse forbedringer efter aftalens
udløb ; i så fald vil licenstageren nemlig ikke have
mulighed for at få licensgiveren til at tillade, at han
fortsat udnytter den know-how, hvorpå der oprin
deligt blev meddelt licens, og dermed sine egne
forbedringer, efter aftalens udløb.

I forordningen skal det desuden præciseres, hvilke
begrænsninger eller bestemmelser der ikke må
forekomme i know-how-licensaftaler, hvis disse

skal være omfattet af gruppefritagelsen ; de i artikel
3 anførte begrænsninger kan være omfattet af
forbuddet i artikel 85, stk. 1 , men det kan ikke

generelt antages, at de vil få de positive virkninger,
der kræves i artikel 85, stk. 3, og som er en forud
sætning for gruppefritagelse, og der kan derfor kun
meddeles individuel fritagelse.

( 12)

Aftaler, der ikke automatisk er omfattet af fritagel
sen, fordi de indeholder bestemmelser, som udtryk
keligt er fritaget ved forordningen og ikke udtryk
keligt er udelukket fra fritagelse, herunder de i
artikel 4, stk. 2, anførte, kan alligevel normalt anses
for at være omfattet af gruppefritagelsen ; Kommis
sionen vil hurtigt kunne fastslå, om dette er
tilfældet for en bestemt aftale ; sådanne aftaler bør
derfor anses for at være omfattet af denne forord

ning, hvis de anmeldes til Kommissionen, og
Kommissionen ikke rejser indsigelse mod frita
gelsen inden for et bestemt tidsrum.

( 13)

Hvis individuelle aftaler, der er fritaget ved denne
forordning, alligevel har virkninger, der er uforene
lige med artikel 85, stk. 3, kan Kommissionen lade
fordelen ved anvendelsen af forordningen bortfalde
(artikel 7).

4. 3 . 89

(15)

Artikel 2 omfatter også en forpligtelse for licensta
geren til fortsat at betale afgifter indtil aftalens
udløb, uanset om den i licens meddelte know-how

er blevet almindelig kendt via tredjemand eller ej
(artikel 2, stk. 1 , nr. 7); parterne behøver normalt
ikke beskyttelse mod forudseelige finansielle følger
af en aftale, som de frit har indgået, og deres valg
muligheder med hensyn til finansiering af over
førsel af teknologi bør derfor ikke begrænses ; dette
gælder især med hensyn til know-how, da. der ikke
i dette tilfælde kan være tale om misbrug af et
lovligt monopol, og da licenstageren i henhold til
medlemsstaternes retssystemer har et retsmiddel i
form af adgang til at anlægge sag efter national
lovgivning ; bestemmelser om betaling af licensaf
gifter som vederlag for meddelelsen af en hel
teknologipakke over en fastsat periode af rimelig
længde — hvad enten den pågældende know-how
er blevet almindelig kendt eller ej — er generelt i
licenstagerens interesse, da det herved undgås, at
licensgiveren i starten kræver en høj betaling med
det formål at mindske sin økonomiske risiko ved,

( 14)

Artikel 2 omfatter bl.a. en forpligtelse for licensta
geren til ikke at anvende den i licens meddelte
know-how efter aftalens udløb (post-term use ban)
(artikel 2, stk. 1 , nr. 3) og til at stille forbedringer til
licensgiverens rådighed (grant-back-klausul) (artikel
2, stk. 1 , nr. 4) ; et post-term use ban kan betragtes
som en normal forpligtelse i en know-how-licensaf
tale, da licensgiveren ellers ville være tvunget til at
overdrage sin know-how permanent, hvilket kunne
hindre overførsel af teknologi. Desuden er licensta
gerens forpligtelse til at meddele licensgiveren
licens på forbedringer af den i licens meddelte
know-how og/eller de i licens meddelte patenter
normalt ikke konkurrencebegrænsende, hvis licens
tageren i henhold til kontrakten er berettiget til i
fremtiden at få del i licensgiverens erfaringer og
opfindelser, og hvis licenstageren bevarer retten til
at videregive opnåede erfaringer eller meddele
licenser til tredjemand, når han ikke herved afslører
licensgiverens know-how.

at den pågældende know-how afsløres for tidligt ;
for at lette licenstagerens betaling af vederlag bør
parterne frit kunne sprede de licensafgifter, der skal
betales for udnyttelsen af den overførte teknologi,
over en periode, der strækker sig ud over det tids
punkt, hvor den pågældende know-how er blevet
almindelig kendt ; endvidere bør en bestemmelse
om fastsat betaling under hele aftalens løbetid
tillades i de tilfælde, hvor begge parter er fuldt ud
opmærksomme på, at det første salg af produktet i
sig selv uundgåeligt vil afsløre den pågældende
know-how ; når det af omstændighederne klart
fremgår, at licenstageren ville have været i stand til
og rede til selv at udvikle denne know-how inden
for et kort tidsrum, i sammenligning med hvilket
den periode, hvor der fortsat skal betales licensaf
gift, forekommer alt for lang, kan Kommissionen
dog beslutte, at den pågældende aftale ikke kan
være omfattet af fritagelsen i henhold til artikel 7.

Pa den anden side er der tale om konkurrencebe

grænsende virkning i tilfælde, hvor aftalen inde
holder både et forbud mod anvendelse efter aftalens

udløb og en forpligtelse for licenstageren til at stille

Endelig vil gruppefritagelsen ikke kunne finde
anvendelse på aftalen (artikel 3, stk. 5), hvis bereg
ningsmetoderne for licensafgifterne ikke er knyttet
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dige erfaringer med hensyn til sadanne begræns
ninger og navnlig risikoen for, at de fratager den
anden leverandør muligheden for at udvikle sin
egen virksomhed på de områder, aftalen omfatter,
bør sådanne bestemmelser være undergivet indsi
gelsesproceduren (artikel 4, stk. 2).

til udnyttelsen af den i licens meddelte teknologi,
eller der opkræves licensafgift af produkter, der på
intet stadium fremstilles under anvendelse af de i

licens meddelte patenter eller hemmelige metoder ;
licenstageren bør også være fritaget for pligten til at
betale licensafgift, hvis den overførte know-how
bliver almindelig kendt, og dette kan tilskrives
licensgiveren ; dette er dog ikke tilfældet, hvis
licensgiveren eller en med ham -forbundet virk
somhed alene har solgt produktet (artikel 2, stk. 1 ,
nr. 7, samt artikel 3, nr. 5).

(16)

( 19)

Ud over de allerede nævnte bestemmelser omfatter
de i artikel 3 nævnte begrænsninger, der udelukker
anvendelsen af gruppefritagelsen, også begræns
ninger med hensyn til salgspriserne på licenspro
duktet eller de mængder, der skal produceres eller
afsættes, da de indskrænker licenstagerens udnyt
telse af den i licens meddelte teknologi, og navnlig
fordi mængdemæssige begrænsninger kan have
samme virkning som et eksportforbud (artikel 3,
stk. 7 og 8) ; dette gælder ikke, når der meddeles
licens på udnyttelsen af teknologien i enkelte
produktionsanlæg, og når der både meddeles
specifik know-how vedrørende opførelse, drift og
vedligeholdelse af disse anlæg og gives
licenstageren tilladelse til at forøge anlæggenes
kapacitet eller opføre flere anlæg til eget brug på
normale forretningsmæssige vilkår ; på den anden
side bør licenstageren kunne forhindres i at udnytte
licensgiverens specifikke know-how til at opføre
yderligere anlæg for tredjemand, da aftalen ikke har
til formål at give . licenstageren mulighed for at lade
andre producenter få adgang til licensgiverens
know-how, så længe den er hemmelig (artikel 2,
stk. 1 , nr. 12).

(20)

For at beskytte savel licensgiveren som licensta
geren mod at blive bundet af aftaler, hvis varighed
gennem en fortsat strøm af forbedringer, der
meddeles af licensgiveren, automatisk kan
forlænges ud over aftalernes oprindelige løbetid
som fastsat af parterne, bør aftaler med en sådan
bestemmelse ikke være omfattet af gruppefrita
gelsen (artikel 3, stk. 1 0) ; parterne kan dog frit
udvide deres kontraktforhold på et hvilket som
helst tidspunkt ved at indgå nye aftaler om nye
forbedringer.

(21 )

Denne forordning bør finde anvendelse med tilba
gevirkende gyldighed på know-how-licensaftaler,

En forpligtelse for licenstageren til kun at udnytte
den i licens meddelte teknologi på et eller flere
tekniske anvendelsesområder eller et eller flere
varemarkeder falder heller ikke ind under artikel

85, stk. 1 (artikel 2, stk. 1 , nr. 8) ; denne forpligtelse
er ikke konkurrencebegrænsende, da licensgiveren
kan anses for at have ret til kun at overdrage den
pågælden know-how til et afgrænset formål ; en

sådan begrænsning må dog ikke udgøre en skjult
form for kundedeling.

( 17)

(18)

Begrænsninger, der giver licensgiveren en uberet
tiget konkurrencefordel, såsom en forpligtelse for
licenstageren til at acceptere kvalitetsspecifikationer
eller aftage andre licenser eller varer og tjeneste
ydelser, som licenstageren ikke ønsker at aftage fra
licensgiveren, trevirker, at gruppefritagelsen ikke
kan finde anvendelse ; dette gælder imidlertid ikke,
når det kan godtgøres, at licenstageren selv ønskede
sådanne specifikationer, licenser, varer eller tjene
steydelser (artikel 3, stk. 3).

Begrænsninger, hvorved parterne deler kunderne
inden for samme teknologiske anvendelsesområde
eller samme varemarked, enten gennem et egentligt
forbud mod leverancer til visse kundekategorier
eller en forpligtelse med tilsvarende virkning,
1 ■ bevirker også, at aftalen ikke er omfattet af gruppe
fritagelsen (artikel 3, stk. 6).

Dette gælder ikke, når der meddeles know-how
licens med henblik på at skaffe kunden en anden
forsyningskilde. I et sådant tilfælde kan et forbud
mod, at licenstageren leverer til andre end den
pågældende kunde, være nødvendigt, for at der kan
meddeles licens til den anden leverandør, da det
ikke er formålet med transaktionen at skabe en

uafhængig

forsyningskilde

på

markedet ;

det

samme gælder begrænsninger med hensyn til de
mængder, licenstageren kan levere til den pågæl
dende kunde ; det kan også med rimelighed forven
tes, at sådanne begrænsninger bidrager til at
forbedre produktionen af varer og til at fremme
den tekniske udvikling ved at fremme udbredelsen
af teknologi ; på baggrund af Kommissionens hidti
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som eksisterer på det tidspunkt, hvor forordningen
træder i kraft, for så vidt som sådanne aftaler alle
rede opfylder de i forordningen omhandlede betin

gelser eller tilpasses disse (artikel 8, 9 og 1 0) ; i
henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 19/65/
EØF kan de pågældende bestemmelser dog ikke
gøres gældende i retssager, som ved denne forord
nings ikrafttræden allerede er indbragt for domsto
lene, og de kan heller ikke gøres gældende til
begrundelse af krav om skadeserstatning mod tred
jemand.
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(22)
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Aftaler, som opfylder betingelserne i årtikel 1 og 2 i

7) En forpligtelse for licenstageren til under aftalens

løbetid kun at 'anvende licensgiverens varemærke eller

denne forordning, og som ikke har til formål eller
følge yderligere at begrænse konkurrencen, behøver
ikke længere at blive anmeldt, dette berører dog

en af ham foreskreven præsentationsform til identifice
ring af licensproduktet, for så vidt som licenstageren
ikke herved afskæres fra at angive sig selv som produ

ikke virksomhedernes ret til i det enkelte tilfælde

cent af licensproduktet.

at anmode om negativattest i henhold til artikel 2 i
Rådets forordning nr. 17 (') eller om fritagelse i
henhold til artikel 85, stk. 3 —
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8) En forpligtelse for licenstageren til kun at fremstille
den mængde licensprodukter, han har behov for til
fremstilling af egne produkter, og til kun at sælge
licensproduktet som en integreret del af eller reser
vedel til egne produkter eller på anden vis i
tilknytning til salget af produkter, forudsat at licensta
geren frit kan fastsætte sådanne mængder.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

2. Den fritagelse, der er hjemlet for de i stk. 1 , nr. 1 , 2
og 3, omhandlede forpligtelser, gælder for en periode, der
Artikel 1

1 . I medfør af Traktatens artikel 85, stk. 3, og pa de i
denne forordning nævnte betingelser erklæres artikel 85,
stk. 1 , uanvendelig på rene know-how-licensaftaler og
blandede know-how- og patentlicensaftaler, der ikke er
fritaget i medfør af forordning (EØF) nr. 2349/84,
herunder aftaler, der indeholder supplerende bestem
melser om varemærker eller andre intellektuelle ejen
domsrettigheder, når der i disse aftaler kun deltager to
virksomheder, og når aftalerne indeholder en eller flere af
følgende forpligtelser :

1) En forpligtelse for licensgiveren til ikke at tillade andre
virksomheder at udnytte den i licens meddelte tekno
logi i licensområdet.

2) En forpligtelse for licensgiveren til ikke selv at udnytte
den i licens meddelte teknologi i licensområdet.
3) En forpligtelse for licenstageren til ikke at udnytte den
i licens meddelte teknologi i de områder inden for
fællesmarkedet, der er forbeholdt licensgiveren.

4) En forpligtelse for licenstageren til hverken at frem
stille eller benytte licensproduktet eller benytte den i
licens meddelte fremgangsmåde i de områder inden
for fællesmarkedet, der er tildelt andre licenstagere.
5) En forpligtelse for licenstageren til ikke at føre en
aktiv salgspolitik for licensproduktet i de områder
inden for fællesmarkedet, der er tildelt andre licensta

gere, og navnlig ikke foretage reklamefremstød direkte
rettet mod disse områder, og heller ikke dér etablere
filialer eller lagre med henblik på salg af dette produkt.
6) En forpligtelse for licenstageren til ikke at markedsføre
licensproduktet i de områder inden for fællesmarkedet,
der er tildelt andre licenstagere.
(') EFT nr. 13 af 21 . 2. 1962, s. 204/62.

for hvert licensområde inden for EF ikke må overstige ti
år fra det tidspunkt, hvor licensgiverens første licensaftale
for det pågældende områdé og om samme teknologi blev
undertegnet.

Den fritagelse, der er hjemlet for de i stk. 1 , nr. 4 og 5,
omhandlede forpligtelser, gælder for en periode på højst ti
år fra det tidspunkt, hvor licensgiverens første licensaftale
o,m samme teknologi i Fællesskabet blev undertegnet.

Den fritagelse, der er hjemlet for den i stk. 1 , nr. 6,
omhandlede forpligtelse, gælder for en periode på højst
fem år fra det tidspunkt, hvor licensgiverens første
licensaftale om samme teknologi i Fællesskabet blev
undertegnet.

3. Den i stk. 1 hjemlede fritagelse gælder kun, nar
parterne i hensigtsmæssig form har identificeret den
Oprindelige know-how og alle senere forbedringer hertil,
som er blevet tilgængelig for parterne, og som er videre
givet til den anden part i henhold til aftalen og til opfyl
delse af denne, og kun så længe den pågældende know
how er hemmelig og væsentlig.
4.

For sa vidt de i stk. . 1 , nr. 1 til 5, omhandlede

forpligtelser vedrører områder, der omfatter medlemssta
ter, hvori samme teknologi er beskyttet ved nødvendige
patenter, gælder den i stk. 1 hjemlede fritagelse for de
pågældende medlemsstater, sålænge licensproduktet eller
-processen er beskyttet ved sådanne patenter i disse
medlemsstater, og hvis beskyttelsesperioden er længere
end de i stk. 2 omhandlede perioder.

5. Fritagelsen for de salgsrestriktionér, som følger af de
i stk. 1 , nr. 2, 3, 5 og 6, omhandlede forpligtelser, er
betinget af, at licenstageren selv fremstiller eller agter at
fremstille licensproduktet eller lader det fremstille af en
med ham forbundet virksomhed eller af en underleveran
dør.
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6.

Den i stk. 1 hjemlede fritagelse gælder ligeledes, når

parterne i deres aftaler fastsætter forpligtelser af den i stk.
1 nævnte art, men indsnævrer deres omfang i forhold til
samme stk. 1 .

Nr. L 61 /7

6) Ved; »blandede know-how- og patent-licensaftaler«

forstås aftaler, der ikke er fritaget i henhold til forord

ning (EØF) nr. 2349/84, og hvorved der meddeles
licens på teknologi, der omfatter både ikke-patente
rede dele og dele, som er genstand for patenter i en
eller flere medlemsstater.

7. Ved de nedenfor anførte udtryk forstås i denne
forordning følgende :

1 ) Ved »know-how« forstås teknisk viden, som er
hemmelig, væsentlig og identificeret i en hensigts
mæssig form.

2) Ved

»hemmelig«

forstås,

at

den

pågældende

know-how som helhed eller know-how-elementernes

konkrete konstellation ikke er almindelig kendt eller
let tilgængelig, således at dens værdi til dels består i
det forspring, licenstageren opnår ved meddelelsen af
den pågældende know-how ; dette skal ikke forstås i
den snævre betydning, at hvert enkelt know-how
element skal være totalt ubekendt eller uopnåeligt
uden om licensgiveren.

7) Ved »den i licens meddelte know-how« eller »den i
licens meddelte teknologi« forstås oprindelig og even

tuel senere know-how, som licensgiveren har meddelt
en licenstager direkte eller indirekte i henhold til
rene eller blandede know-how- og patent-licensafta
ler ; i forbindelse med blandede know-how- og
patent-licensaftaler omfatter »den i licens meddelte
teknologi« dog også erhvert patent, for hvilket der
samtidig med den pågældende know-how er meddelt
licens.

8) Ved »samme teknologi« forstås den teknologi, der er
meddelt i licens til den første licenstager, og eventu
elle senere forbedringer deraf, uanset om og i hvilket
omfang disse forbedringer udnyttes af parterne eller
de andre licenstagere og uanset om teknologien er
beskyttet ved nødvendige patenter i nogle medlems
stater.

3) Ved »væsentlig« forstås, at den pågældende know-how
omfatter viden, der er af betydning for hele eller stør
stedelen af i) en produktionsproces, eller ii) et
produkt eller en tjenesteydelse, eller iii) for udvikling
deraf, og udelukker viden, der er ubetydelig. En sådan
know-how skal således være nyttig, dvs. at det på det
tidspunkt, hvor aftalen indgås, med rimelighed kan
forventes, at denne know-how vil kunne forbedre

licenstagerens konkurrencemæssige stilling, f. eks. ved
at hjælpe ham til at komme ind på et nyt marked
eller give ham en konkurrencemæssig fordel frem for
andre producenter, der ikke har adgang til den i
licens meddelte hemmelige know-how eller anden
tilsvarende hemmelig know-how.

9) Ved »licensprodukterne« forstås varer eller tjeneste
ydelser, til hvis fremstilling eller præstation den i
licens meddelte teknologi er nødvendig.
10) Ved »udnyttelse« forstås enhver anvendelse af den i
licens meddelte teknologi til produktion af licenspro
dukterne, aktivt eller passivt salg af licensprodukterne,
i et område, selv om det ikke er knyttet til
produktion i dette område, eller udlejning af licens
produkterne.
11 ) Ved »licensområdet« forstås det område, hvor licensta
geren er berettiget til at udnytte den i licens meddelte

teknologi, og som omfatter hele eller i hvert fald en
del af fællesmarkedet.

4) Ved »identificeret« forstås, at den pågældende know
how er defineret og udtrykt på en sådan måde, at det
kan afgøres, om den opfylder hemmeligheds- og
. væsentlighedskriterierne, og sikres, at licenstageren
ikke begrænses unødigt i udnyttelsen af egen tekno
logi. For at være identificeret kan den pågældende
know-how være angivet i licensaftalen eller et særskilt
dokument eller være nedfældet på enhver anden
hensigtsmæssig måde, senest på det tidspunkt, hvor
overdragelsen af know-how fandt sted, eller kort efter,

12) Ved »område forbeholdt licensgiveren« forstås områ
der, hvor licensgiveren ikke har meddelt licens til
andre licenstagere, og som licenstageren udtrykkeligt
har forbeholdt sig selv.
13) Ved »forbundne virksomheder« forstås :
a) virksomheder, hvori en af de kontraherende parter

forudsat at det særskilte dokument eller et andet

direkte eller indirekte :

dokument, hvor den pågældende know-how er
nedfældet, kan tilvejebringes, hvis det måtte blive
nødvendigt.

— ejer mere end halvdelen af kapitalen eller
driftsformuen
— kan udøve mere end halvdelen af stemmeret

5) Ved »rene know-how-licensaftaler« forstås aftaler,
hvorved en virksomhed, licensgiveren, overdrager
know-how, med eller uden pligt til at overdrage efter
følgende forbedringer, til en anden virksomhed,
licenstageren, med henblik på udnyttelse heraf i
licensområdet.

tighederne

— kan udpege mere end halvdelen af medlem
merne i bestyrelsen eller i de organer, som
retligt repræsenterer virksomheden, eller
— har ret til at lede virksomhedens forretninger
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b) virksomheder, som direkte eller indirekte har de
under litra a) anførte rettigheder eller muligheder
for at øve indflydelse i en af de kontraherende
virksomheder

c) virksomheder, hvori en af de under litra b) nævnte
virksomheder direkte eller indirekte har de under

litra a) anførte rettigheder eller muligheder for at
øve indflydelse

d) virksomheder, hvori aftaleparterne eller de med
dem forbundne virksomheder i fællesskab har de i

litra a) anførte rettigheder eller muligheder for at
øve indflydelse : sådanne fælles kontrollerede virk
somheder anses for at være forbundet med hver af

aftaleparterne.

Artikel 2

1.
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licenstageren. sine forbedringer, og hans ret til at
udnytte licenstagerens forbedringer, som ikke kan
adskilles fra den i licens meddelte know-how, ikke

er af en varighed, der rækker ud over det tids
punkt, hvor licenstagerens ret til at udnytte licens
giverens know-how ophører, medmindre aftalen
bringes til ophør ved misligholdelse fra licenstage
rens side ; dette er ikke til hinder for en forplig
telse for licenstageren til at give licensgiveren
mulighed for fortsat at udnytte forbedringerne
efter dette tidspunkt, hvis han samtidig ophæver
forbuddet mod udnyttelse efter aftalens udløb eller
indvilliger i at betale rimelige licensafgifter, efter
at have haft lejlighed til at undersøge licentagerens
forbedringer.
5) En forpligtelse for licenstageren til at overholde mini
mumsforskrifter for licensproduktets kvalitet eller til
at aftage varer eller tjenesteydelser fra licensgiveren
eller fra en af ham angiven virksomhed, for så vidt
som sådanne kvalitetsforskrifter, produkter eller tjene
steydelser er nødvendige for :

Artikel 1 finder anvendelse, selv om aftalerne matte

indeholde bl. a. følgende forpligtelser, der generelt set
ikke er konkurrencebegrænsende :

a) en i teknisk henseende tilfredsstillende udnyttelse
af den i licens meddelte teknologi, eller

1 ) En forpligtelse for licenstageren til at hemmeligholde
den af licensgiveren meddelte know-how ; denne
forpligtelse kan også pålægges licenstageren ud over

b) at sikre, at licenstagerens produktion opfylder de
kvalitetsstandarder, der overholdes af licensgiveren
og andre licenstagere

aftalens løbetid.

samt en forpligtelse til at tillade licensgiveren at føre
2) En forpligtelse for licenstageren til ikke at meddele
underlicenser eller overdrage licensen til andre.
3) En forpligtelse for licenstageren til efter aftalens
udløb ikke at udnytte den i licens meddelte know
how, så længe den endnu måtte være hemmelig.
4) En forpligtelse for licenstageren til at give licensgi

veren meddelelse om erfaringer, som er opnået ved
udnyttelse af den i licens meddelte teknologi, og til at
meddele ham en ikke-eksklusiv licens på forbed
ringer af eller nye anvendelsesmuligheder for den
pågældende teknologi, hvis :
a) licenstageren ikke i aftalens løbetid eller efter dens
udløb forhindres i frit at udnytte egne forbedrin
ger, hvis disse kan adskilles fra licensgiverens
know-how, eller meddele licens herpå til tredje
mand, hvis en sådan licens ikke afslører den af

licensgiveren meddelte og stadig hemmelige
know-how ; dette er ikke til hinder for en forplig
telse for licenstageren til at indhente licensgive
rens tilladelse, føf han meddeler sådanne licenser,
hvis tilladelse ikke kan afvises, medmindre der

foreligger objektive grunde til at formode at
forbedringslicenser til tredjemand vil afsløre
licensgiverens know-how

b) licensgiveren har indgået en forpligtelse — hvad
enten den er eksklusiv eller ej — til at meddele

den fornødne kontrol .

6) En forpligtelse til :
a) at give licensgiveren meddelelse om uretmæssig
tilegnelse af den pågældende know-how eller om
krænkelse af de i licens meddelte patenter, eller
b) at anlægge retssag eller yde licensgiveren bistand i
én retssag vedrørende en sådan uretmæssig tileg
nelse eller krænkelse

for så vidt som licenstageren ikke herved afskæres fra
at anfægte gyldigheden af de i licens meddelte
patenter eller kravet om hemmeligholdelse af den i
licens meddelte know-how, medmindre han selv på
den ene eller anden måde har bidraget til afsløring
deraf.

7) En forpligtelse for licenstageren til — i tilfælde af, at
den overførte know-how bliver almindelig kendt, og
dette ikke kan tilskrives licensgiveren — fortsat og
indtil aftalens udløb at betale licensafgifter af den

størrelse, i den periode og på den måde, som parterne
har fastsat, uden at dette er til hinder for, at der kan

kræves yderligere erstatning i tilfælde af, at den over
førte know-how bliver almindelig kendt som følge af
misligholdelse af aftalen fra licenstagerens side.
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8) En forpligtelse for licenstageren til kun at udnytte
den i licens meddelte teknologi på et eller flere
tekniske anvendelsesområder, der er omfattet af den i

licens meddelte teknologi, eller på et eller flere vare
markeder.

9) En forpligtelse for licenstageren til at betale en mind
stelicensafgift, fremstille en mindstemængde af
licensproduktet eller foretage et vist minimum af
udnyttelseshandlinger.

10) En forpligtelse for licensgiveren til at lade gunstigere
licensbetingelser, som han måtte indrømme en anden
virksomhed efter aftalens indgåelse, komme licensta
geren til gode.
11 ) En forpligtelse for licenstageren til at anføre licensgi
verens navn på licensproduktet.
12) En forpligtelse for licenstageren til at afstå fra at
udnytte licensgiverens know-how til at opføre anlæg
for tredjemand ; dette er dog ikke til hinder for, at
licenstageren kan udvide kapaciteten i sine anlæg
eller opføre yderligere anlæg til eget brug på normale
forretningsvilkår, bl. a. mod betaling af supplerende
licensafgifter.

2. Hvis de i stk. 1 omhandlede forpligtelser på grund af
særlige forhold måtte falde ind under forbuddet i Trakta
tens artikel 85, stk. 1 , fritages de dog, selv om aftalen ikke
i øvrigt indeholder forpligtelser af en art, der er fritaget i
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løbetid-ville afskære licenstageren fra at udnytte
sine egne forbedringer, i det omfang hvor disse
kan adskilles fra licensgiverens know-how, eller,
meddele dem i licens til tredjemand, for så vidt
som en sådan licens ikke afslører licensgiverens
oprindelige know-how, der stadig er hemmelige,
eller

c) i forbindelse med en aftale, der også omfatter et
forbud mod udnyttelse efter aftalens udløb, at
meddele licensgiveren licens på forbedringer, der
ikke kan adskilles fra den know-how, der er

meddelt af licensgiveren, uanset om dette sker på
et ikke-eksklusivt og gensidigt grundlag, hvis
licensgiverens ret til at udnytte forbedringen er af
længere varighed end licenstagerens ret til at
udnytte licensgiverens know-how, medmindre
aftalen bringes til ophør på grund af misligehol
delse fra licenstagerens side.

3. Licenstageren pa det tidspunkt, hvor aftalen indgås, er
forpligtet til at acceptere forskrifter om produktets
kvalitet eller til at overtage yderligere licenser eller
aftage varer eller tjenesteydelser, der ikke er nødven
dige for en i teknisk henseende tilfredsstillende
udnyttelse af den i licens meddelte teknologi eller for
at sikre, at licenstagerens produktion opfylder de
kvalitetsnormer, der overholdes af licensgiveren og
andre licenstagere.

henhold til artikel 1 .

3. Den i stk. 2 hjemlede fritagelse gælder ligeledes, når
parterne i deres aftaler fastsætter forpligtelser af den i stk.
1 nævnte art, men indsnævrer deres omfang i forhold til
samme stk. 1 .

4. Licenstageren palægges forbud mod at anfægte kravet
om hemmeligholdelse af den i licens meddelte know
how eller at anfægte gyldigheden af eventuelle ledsa
gende patenter, der inden for fællesmarkedet tilhører
licensgiveren eller en med ham forbundet virksom
hed, idet dette dog ikke berører licensgiverens ret til i
så fald at opsige licensaftalen.

Artikel 3

Artikel 1 og artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse, når :
1 . Licenstageren afskæres fra fortsat at anvende den i
licens meddelte know-how efter aftalens udløb, når

denne know-how i mellemtiden ér blevet almindelig
kendt, uden at dette kan tilskrives misligeholdelse af
aftalen fra licenstagerens side.
2. Licenstageren er forpligtet til :

a) helt eller delvis at overdrage licensgiveren rettighe
derne til forbedringer eller nye anvendelsesmulig
heder for den i licens meddelte teknologi

b) at meddele licensgiveren eksklusivlicens på
forbedringer i eller nye anvendelsesmuligheder for
den i licens meddelte teknologi, som i aftalens

5. Licenstageren er forpligtet til at betale licensafgifter
for produkter eller tjenesteydelser, der hverken helt
eller delvis er frembragt på grundlag af den i licens
meddelte teknologi, eller for anvendelsen af know
how, der er blevet almindelig kendt, når dette kan
tilskrives licensgiveren eller en med ham forbundet
virksomhed.

6. En af aftaleparterne palægges begrænsninger inden
for samme teknologiske anvendelsesområde eller
samme varemarked med hensyn til den kundekreds,
der må betjenes, herunder navnlig forbud mod at
levere til bestemte kundekategorier, forbud mod at
anvende bestemte distributionsmetoder eller forbud

mod at benytte forskellige former for emballage med
. det formål at opdele kundekredsen, jf. dog artikel 1 ,
stk. 1 , nr. 7, og artikel 4, stk. 2.
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7. En af aftaleparterne pålægges begrænsninger med

for fællesmarkedet af licensgiveren eller med

hensyn til den mængde licensprodukter, der må

dennes samtykke, eller med henblik på at
forhindre, at sådanne forbrugere eller forhandlere
sælger de omhandlede produkter i licensområdet

fremstilles eller afsættes, eller med hensyn til antallet
af udnyttelseshandlinger, jf. dog artikel 1 , stk. 1 , nr. 8,
og artikel 4, stk. 2.

eller en sådan adfærd skyldes samordnet praksis
mellem parterne.

8. En af aftaleparterne pålægges begrænsninger med
hensyn til fastsættelse af priser, priskomponenter eller
rabatter i forbindelse med licensprodukterne.

Artikel 4

9. En af aftaleparterne pålægges begrænsninger med
hensyn til at konkurrere med den anden part, med
virksomheder, der er forbundet med denne, eller med
andre virksomheder inden for fællesmarkedet, for så

vidt angår forskning og udvikling, produktion, anven
delse eller afsætning af konkurrerende produkter, idet
dette dog ikke berører forpligtelsen for licenstageren
til efter bedste evne at udnytte den i licens meddelte
teknologi eller licensgiverens ret til at ophæve den
eksklusivlicens, der er meddelt licenstageren, og
retten til at ophøre med at meddele forbedringer, hvis
licenstageren påbegynder sådanne konkurrerende
aktiviteter, samt retten til at kræve, at licenstageren
beviser, at den i licens meddelte know-how ikke

anvendes til produktion af andre varer og præstation
af andre tjenesteydelser end de af licensen omfattede.
10. Licensaftalens oprindelige løbetid automatisk
forlænges ved indførelse af nye forbedringer, som
licensgiveren har meddelt, medmindre licenstageren
har ret til at afvise sådanne forbedringer, eller aftale

parterne hver især har ret til at opsige aftalen Ved
udløbet af den oprindelige aftaleperiode og derefter
mindst hvert tredje år.
11 . Licensgiveren er forpligtet til i en længere periode
end den i artikel 1 , stk. 2, anførte ikke at meddele

virksomheder licens på udnyttelse af den samme
teknologi i licensområdet, uanset om denne forplig
telse pålægges i en anden aftale, eller en part er
forpligtet til i længere perioder end de i artikel 1 , stk.
2, eller artikel 1 , stk. 4, anførte ikke at udnytte den i
licens meddelte teknologi i den anden parts eller
andre licenstageres område.

12. Aftaleparterne eller en af dem er forpligtet til :

a) uden objektiv grund at nægte at efterkomme
ordrer fra forbrugere eller forhandlere, der er
hjemmehørende i deres respektive områder, og

1 . Omfattet af den i artikel 1 og 2 hjemlede fritagelse
er tillige aftaler, der indeholder konkurrencebegrænsende
forpligtelser, som ikke falder ind under disse artikler, og
som heller ikke falder ind under artikel 3, på betingelse
af, at de pågældende aftaler anmeldes til Kommissionen i
overensstemmelse med Kommissionens forordning nr.
27 ('), og at Kommissionen ikke inden seks måneder
rejser indsigelse mod fritagelsen.
2. Stk. 1 finder navnlig anvendelse på en forpligtelse
for licenstageren til kun at levere en begrænset mængde
af licensproduktet til en bestemt kunde, dersom know
how-licensen er meddelt på foranledning af en sådan
kunde for at skaffe denne en anden forsyningskilde inden
for licensområdet.

Denne bestemmelse gælder også, hvis kunden er licens
tageren, og licensaftalen med det formål at tilvejebringe
en anden forsyningskilde fastsætter, at kunden skal frem
stille licensprodukter eller lade dem fremstille af en
underleverandør.

3. Fristen på seks måneder regnes fra den dato, hvor
anmeldelsen modtages af Kommissionen. Fremsendes
anmeldelsen ved anbefalet brev, beregnes fristen dog fra
den dato, der er angivet i afsendelsesstedet poststempel.
4.

Stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvis :

a) der i anmeldelsen eller i en ledsagende meddelelse
udtrykkeligt henvises til nærværende artikel, og

b) de oplysninger, der skal fremsendes ved anmeldelsen,
er fuldstændige og korrekte.
5. For vidt angår aftaler, der allerede er anmeldt ved
denne forordnings ikrafttræden, kan bestemmelserne i stk.
1 og 2 påberåbes i en meddelelse til Kommissionen, hvori
der udtrykkeligt henvises til denne artikel og til anmel
delsen. Stk. 3 og 4, litra b), finder tilsvarende anvendelse.

som vil sælge produkterne i andre områder inden
for fællesmarkedet

b) at indskrænke forbrugernes eller forhandlernes
mulighed for at købe produkterne hos andre
forhandlere inden for fællesmarkedet, herunder

navnlig at gøre industriel eller kommerciel ejen
domsret gældende eller træffe foranstaltninger
med henblik på at forhindre forbrugere eller

6. Kommissionen kan rejse indsigelse mod fritagelsen.
Kommissionen skal rejse indsigelse, hvis en medlemsstat
fremsætter anmodning herom inden tre måneder, efter at
den har fået underretning om den i stk. 1 nævnte anmel
delse og om den i stk. 5 nævnte meddelelse. Anmod
ningen skal bygge på grunde, der er af relevans for Trak
tatens konkurrenceregler.

forhandlere i — uden for licensområdet — at

erhverve produkter, der er bragt i handelen inden

(') EFT nr. 35 af 10. 5. 1962, s. 1118/62.
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7. Kommissionen kan til enhver tid trække indsigelsen
mod fritagelsen tilbage. Er indsigelsen rejst efter anmod
ning fra en medlemsstat, og denne opretholder sin indsi
gelse, kan den dog kun trækkes tilbage efter høring af Det
Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål.
8. Bliver indsigelsen trukket tilbage, fordi de delta
gende virksomheder har dokumenteret, at betingelserne
for anvendelse af artikel 85, stk. 3, er opfyldt, får frita
gelsen virkning fra anmeldelsestidspunktet.
9. Bliver indsigelsen trukket tilbage, fordi de delta
gende virksomheder har ændret aftalen, således at den
opfylder betingelserne i artikel 85, stk. 3, får fritagelsen
virkning fra det tidspunkt, hvor de pågældende ændringer
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manden til denne know-how eller af patenthaveren er
bemyndiget til at meddele licens eller underlicens.

2. Aftaler om overdragelse af know-how eller af både
know-how og patenter, hvor risikoen i forbindelse med
udnyttelsen fortsat er hos overdrageren, og navnlig når
modydelsen består af et beløb, hvis størrelse afhænger
af enten erhververens omsætning af produkter frem
stillet under anvendelse af den pågældende know-how
eller de pågældende patenter eller af den fremstillede
mængde eller antallet af udnyttelseshandlinger.
3. Rene know-how-aftaler eller blandede aftaler, hvor

licensgiverens eller licenstagerens rettigheder eller
forpligtelser overtages af virksomheder, med hvilke de
er forbundne.

trådte i kraft.

10 . Fremsætter Kommissionen indsigelse, og trækkes
denne ikke tilbage, får anmeldelsen de virkninger, der er
fastsat i forordning nr. 17.
Artikel 5

1.

Denne forordning gælder ikke for :

1 ) Aftaler mellem deltagerne i et patent- eller know-how
fællesskab, der omfatter teknologi af den heri omhand
lede art.

2) Know-how-licensaftaler mellem indbyrdes konkurre
rende virksomheder, der deltager i et fællesforetagende;
eller mellem en af disse og fællesforetagendet, hvis
licensaftalerne vedrører fællesforetagendets virksom
hed.

Artikel 7
Kommissionen kan lade fordelen ved anvendelsen af

denne forordning bortfalde i overensstemmelse med
artikel 7 i forordning nr. 19/65/EØF, hvis den i en
konkret sag fastslår, at en aftale, som er fritaget i medfør
af denne forordning, alligevel har virkninger, som er
uforenelige med betingelserne i Traktatens artikel 85, stk.
3, og navnlig når :

1 . Sådanne^ virkninger er resultatet af en voldgiftsken
delse.

2. Aftalen bevirker, at licensprodukterne forhindres i
inden for licensområdet at blive udsat for effektiv

konkurrence fra produkter, der er af samme art, eller
som på grund af deres egenskaber, prisniveau og
anvendelsesformål af forbrugeren anses som værende
af samme art.

3) Aftaler, hvorved den ene part meddeler den anden en
know-how-licens eller eksklusive salgsrettigheder, for
så vidt som parterne er konkurrenter med hensyn til
de i sådanne aftaler omhandlede produkter.

4) Aftaler, der omfatter licens på andre intellektuelle
ejendomsrettigheder end patenter (særlig varemærker,
ophavs- og mønsterrettigheder) eller licens på
programmel, medmindre disse rettigheder eller sådan
programmel kan bidrage til at nå målet for den i licens
meddelte teknologi, og hvis der ikke er knyttet andre
konkurrencebegrænsende forpligtelser hertil end dem,
der også er knyttet til den i licens meddelte know-how
og fritaget i medfør af denne forordning.
2. Denne forordning finder dog anvendelse på de i
stk. 1 , nr. 3, omhandlede gensidige licenser, hvis aftaler
parterne ikke er underkastet geografiske begrænsninger
inden for fællesmarkedet med hensyn til produktion,
anvendelse eller afsætning af de i sådanne aftaler
omhandlede produkter, eller med hensyn til anvendelse af
den i licens meddelte teknologi.
Artikel 6

Denne forordning finder også anvendelse på :
1 . Rene know-how-licensaftaler eller blandede aftaler,

hvor licensgiveren hverken har udviklet den pågæl
dende know-how eller er patenthaver, men af ophavs

3. Aftalen ikke giver licensgiveren ret til senest fem år
efter aftalens indgåelse og derefter mindst en gang om
året at tilbagekalde eneretten, hvis licenstageren ikke,
eller ikke i tilstrækkelig grad, har udnyttet den i licens
meddelte teknologi, medmindre der foreligger legitime
grunde dertil.
4. Licenstageren uden objektiv grund nægter at efter
komme ordrer, som uopfordret afgives af forbrugere
eller forhandlere, der er hjemmehørende i andre
licenstageres område, jf. dog artikel 1 , stk. 1 , nr. 6.
5. Parterne eller en af dem :

a) uden objektiv grund nægter at efterkomme ordrer
fra forbrugere eller forhandlere, der er hjemmehø
rende i deres respektive områder, og som vil sælge
produkterne i andre områder inden for fællesmarke
det, eller

b) indskrænker

forbrugernes

eller

forhandlernes

mulighed for at købe produkterne hos andre
forhandlere inden for fællesmarkedet, herunder

navnlig hvis de gør industriel eller kommerciel
ejendomsret gældende eller træffer foranstaltninger
med henblik på at forhindre forbrugere eller
forhandlere i — uden for licensområdet — at

erhvérve produkter, som er bragt i handelen inden
for fællesmarkedet af licensgiveren eller med
dennes samtykke, eller med henblik på at forhindre
disse forbrugere eller forhandlere i at sælge de
omhandlede produkter i licensområdet.
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6. Et forbud mod udnyttelse . at den overførte know-how
efter aftalens udløb som omhandlet i artikel 2, stk. 1 ,

nr. 3, afskærer licenstageren fra at udnytte et udløbet
patent, som kan udnyttes af alle andre producenter.
7. Den periode, hvori licenstageren er forpligtet til fortsat
at betale licensafgifter, efter at den pågældende know
how er blevet almindelig kendt i tilfælde, hvor dette
kan tilskrives tredjemand, . som omhandlet i artikel 2,
stk. 1 , nr. 7, er betydelig længere end det forspring, der
opnås som følge af den hurtige påbegyndelse af
produktion og afsætning, dersom denne forpligtelse
har skadelig indvirkning på konkurrencen på marke
det.

8 . Parterne allerede var konkurrenter, før licensen blev

meddelt, og forpligtelser for licenstageren til at frem
stille en mindstemængde eller udfolde enhver bestræ
belse som omhandlet i artikel 2, stk. 1 , nr. 9, og artikel
3, nr. 9, bevirker, at licenstageren afskæres fra at
udnytte konkurrerende teknologi.
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85, stk. 1 , indeholdte forbud ikke for tiden før ændringen.
Meddelelsen får virkning fra det tidspunkt, hvor den
modtages af Kommissionen. Fremsendes meddelelsen ved
anbefalet brev, får meddelelsen virkning fra den dato, der
er angivet i afsendelsesstedets poststempel.

Artikel 10

1 . For aftaler, der som følge af Det Forenede Kongeri
ges, Irlands og Danmarks tiltrædelse falder ind under
anvendelsesområdet for Traktatens artikel 85, gælder
artikel 8 og 9, dog således at den 13. marts 1962 ændres
til den 1 . januar 1973, og den 1 . februar 1963 og den 1 .
januar 1967 ændres til den 1 . juli 1973.

2.

For aftaler, der som følge af Grækenlands tiltrædelse

falder

ind

under

anvendelsesområdet

for

Traktatens

artikel 85, gælder artikel 8 og 9, dog således at den 13.
marts 1962 ændres til den 1 . januar 1981 , og den 1 .
februar 1963 og den 1 . januar 1967 ændres til den 1 . juli
1981 .

Artikel 8

J.

Aftaler, der bestod den 13 . marts 1962, og som blev

anmeldt inden den 1 . februar 1963, samt aftaler efter

3.

For aftaler, der som følge af Spaniens og Portugals

tiltrædelse falder ind under anvendelsesområdet for Trak

tatens artikel 85, gælder artikel 8 og 9, dog således at den
13 . marts 1962 ændres til den 1 . januar 1986, og den 1 .
februar 1963 og den 1 . januar 1967 ændres til den 1 . juli
1986.

artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 17 — uanset om
de er anmeldt eller ej — fritages i overensstemmelse med
denne forordning fra Traktatens artikel 85, stk. 1 , med
tilbagevirkende gyldighed fra det tidspunkt, hvor betingel

Artikel 11

serne for anvendelse af bestemmelserne i denne forord

ning var opfyldt.

1 . Oplysninger, der indhentes i henhold til artikel 4,
må kun anvendes til de i denne forordning angivne
formål .

2. Alle øvrige aftaler, som er blevet anmeldt inden
denne forordnings ikrafttræden, fritages i overensstem
melse med denne forordning fra forbuddet i Traktatens
artikel 85, stk. 1 , med tilbagevirkende gyldighed fra det
tidspunkt, hvor betingelserne for anvendelse af bestem
melserne i denne forordning var opfyldt, eller fra anmel
delsesdagen, dog på det seneste af disse tidspunkter.

2. Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder
såvel som disses embedsmænd og andre ansatte må ikke

videregive oplysninger, som de modtager i henhold til
denne forordning, og som ifølge deres natur er omfattet af
tavshedspligt.

Artikel 9

3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er ikke til hinder for,
at oplysninger af generel karakter eller undersøgelser, der
ikke indeholder oplysninger vedrørende enkelte virksom
heder eller virksomhedssammenslutninger, offentliggøres.

Hvis aftaler, der bestod den 13. marts 1962, og som blev

Artikel 12

anmeldt inden den 1 . februar 1963, eller aftaler efter

artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning nr. 17, som blev
anmeldt inden den 1 . januar 1967, ændres inden 1 . juli
1989, således at de opfylder betingelserne i nærværende
forordning, og hvis ændringen meddeles Kommissionen

Denne forordning træder i kraft den 1 . april 1989.

inden den 1 . oktober 1989, gælder det i Traktatens artikel

Den anvendes indtil den 31 . december 1999.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 1988.
På Kommissionens vegne
Peter SUTHERLAND

Medlem af Kommissionen

Nr. L 61 / 13

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 61 / 14

4. 3. 89

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 557/89
af 3. marts 1989

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 Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 66/89 (2),
særlig artikel 13, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 676/85
af 1 1 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

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 ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 2. marts
1989 ;

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

1636/87 (4), særlig artikel 3,

ning (EØF) nr. 2401 /88, på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2401 /88 0 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

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 4. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
20 af 25. 1 . 1989, s. 16.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
153 af 13 . 6. 1987, s. 1 .

4 EFT nr. L 205 af 30. 7. 1988, s. 96.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3. marts 1989 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

Afgift
KN-kode

Portugal

Tredjelande

0709 90 60

21,98

0712 90 19

21,98
55,14
55,14
32,44
32,44

124,84
124,84

100110 10
1001 10 90

1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

1003 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
1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

181,48 (')H
181,48 (')O
116,52

116,52

114,69 (6)

60,11
50,67
50,67
41,73
41,73
21,98
21,98
45,32
50,67
50,67
50,67

117,17
117,17
77,30
77,30

124,84 (2)0
124,8400
139,58 (4)
26,17

52,92 (4)
0,00 o
0

0
50,67
59,77
98,51
98,98
63,11

.

0,00
177,49
173,96
294,80
190,24

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

(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
1,81 ECU pr. ton.
(*) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet med 50 % .

(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesska
bet, 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 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10) og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22).
f) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 558/89
af 3 . marts 1989

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 166/89 (2),
særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

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

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

kurser . er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

2. marts 1989 ;

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

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2402/88 (*) 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 4. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . marts 1989.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(")
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
20 af 25. 1 . 1989, s. 16.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
153 af 13. 6. 1987, s. 1 .
205 af 30. 7. 1988, s. 99.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3 . marts 1989 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 .

3

4

5

6

0709 90 60

0

1,23

1,23

0

0712 90 19

0

1,23

1,23

0

1001 10 10

■ 0

3,03

3,03

3,03

1001 10 90

0

3,03

3,03

3,03

1001 90 91

0

4,35

4,35

7,92

1001 90 99

0

4,35

4,35

7,92

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

0

KN-kode

1003 00 90

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

1,23

1,23

0

1005 90 00

0

1,23

1,23

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

6,09

6,09

11,09

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term.

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

7,74

7,74

14,10

14,10 •

1107 10 19

0

5,79

5,79

10,53

10,53

1107 10 91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KN-kode

1107 10 99

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

Nr. L 61 / 18

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4. 3. 89

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 559/89
af 3 . marts 1989

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

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2229/88 (2), særlig

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2699/88 (*), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 492/89 (6) ;
anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 2699/88 nævnte
bestemmelser på de tilbudspriser og de dagsnoteringer,
som Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de

for tiden gældende importafgifter i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

artikel 11 , stk. 2,
Artikel 1

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 833/87 af 23. marts 1987 om gennemførelsesbestem
melser til Rådéts forordning (EØF) nr. 3877/86 om
indførsel af langkornet, aromatisk ris af sorten Basmati,
henhørende under KN-kode 1006 10, 1006 20 og
1006 30 (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 1 546/87 (4),
særlig artikel 8, og

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

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
O EFT nr. L 197 af 26. 7. 1988, s. 30.
(3) EFT nr. L 80 af 24. 3 . 1987, s. 20.

h EFT nr. L 144 af 4. 6. 1987, s. 10.

O EFT nr. L 241 af 1 . 9. 1988, s. 27.

(j EFT nr. L 57 af 28. 2. 1989, s. 26.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3. marts 1989 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris
(ECU / ton)

Portugal

KN-kode

1006 10 21
1006 10 92
1006 10 23

1006 10 94
1006 10 25
1006 10 96
1006 10 27
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 92
1006 20 13
1006 20 94
1006 20 15

1006 20 96
1006 20 17

\
—

Tredjelande
(undtagen AVS/OLT)
O

AVS/OLT

C) C1) O

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/86

302,55

147,67

_

302,55

147,67

—

304,01

148,40

228,01

—

304,01

148,40

228,01

—

304,01

148,40

228,01

—

304,01

148,40

228,01

304,01

148,40

228,01

304,01

148,40

228,01

378,19

185,49

—

—

—

■

—

—

—

—

—

—

—

—

378,19

185,49

380,01

186,40

285,01

380,01

186,40

285,01

380,01

186,40

285,01

380,01

186,40

285,01

380,01

186,40

285,01

285,01

—

380,01

186,40

1006 30 21

13,05

502,75

239,45

—

1006 30 42

13,05

502,75

239,45

—

1006 30 23

12,97

590,76

283,49

443,07

1006 30 44

12,97

590,76 .

283,49

443,07

1006 30 25

12,97

590,76

283,49

443,07

1006 30 46

12,97

590,76

283,49

443,07

1006 30 27

12,97

590,76

283,49

443,07

1006 30 48

12,97

590,76

283,49

443,07

1006 30 61

13,90

535,43

255,36

1006 30 92

13,90

535,43

255,36

1006 30 63

13,90

633,30

304,30

474,98

1006 30 94

13,90

633,30

304,30

474,98 .

1006 30 65

13,90

633,30

304,30

474,98

1006 30 96

13,90

633,30

304,30

474,98

1006 30 67

13,90

633,30

304,30

474,98

1006 30 98

13,90

633,30

304,30

474,98

1006 40 00

0

108,31

51,15

1006 20 98

—

—

—

—

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 10 og 11 i forordning (EØF) nr. 486/85 og i forordning
(EØF) nr. 551 /85.
(J) I henhold til forordning (EØF) nr. 486/85 opkræves ingen importafgift ved indførsel af varer med oprindelse i
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i det oversøiske franske depar
tement Réunion .

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

NB : Importafgifterne omregnes til national valuta ved hjælp af de særlige omregningskurser for
landbrugsprodukter, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3294/86 (EFT nr. L
304 af 30. 10. 1986, s. 25).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 560/89
af 3 . marts 1989

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal
forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR

tiden gældende . importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse , ar Det

Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2229/88 (2), særlig
artikel 13, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2700/88 (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 493/89 (4) ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . De præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for ris og brudris med oprindelse i Portugal skal
forhøjes, fastsættes til nul.
2. De præmier, hvormed de forudfastsatte import
afgifter for ris og brudris med oprindelse i tredjelande skal
forhøjes, fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

de nuværende priser, herunder cif-priserne ved ter
minskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
(2) EFT nr. L 197 af 26. 7. 1988, s. 30.
(3) EFT nr. L 241 af 1 . 9. 1988 , s. 30.

b) EFT nr. L 57 af 28. 2. 1989, s. 28.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3. marts 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes
(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3. term .

3

4

5

6

1006 10 21

0

0

0

1006 10 92

0

0

KN-kode

.

0

1006 10 23

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

1006 10 25

0

0

0

1006 10 96

0

0

1006 10 27

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 13

0

o »

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 15

0

0

1006 20 96

o

0

0

1006 20 17

0

0

0

1 006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

-

—

,

,

—

—

—

—

0

.

—

—

—

—

—

—

—

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

1006 30 94

0

0

0

1006 30 65

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

1006 30 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

i
—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

Nr. L 61 /22

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4. 3. 89

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 561 /89
af 3 . marts 1989

om ændring af de særlige landbrugsomregningskurser i rissektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og om de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 636/87 (2), særlig artikel 2, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 677/85
af 11 . juni 1985 om monetære udligningsbeløb i land
brugssektoren (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1889/87 (4), særlig artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3294/86 0,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 336/89 (6), blev
der indført særlige landbrugsomregningskurser i rissekto
ren ; disse omregningskurser bør ændres i henhold til

bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 3153/85 0, senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3521 /88 0 ;
ved forordning (EØF) nr. 3153/85 blev der fastsat
forskrifter for beregning af monetære udligningsbeløb ; de
i henhold til forordning (EØF) nr. 3153/85 konstaterede a
vista-kurser i perioden 22. til 28 . februar 1989 for pund
sterling og græske drakmer medfører i henhold til
artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1677/85, at de
særlige landbrugsomregningskurser for Det Forenede
Kongerige og Grækenland bør ændres —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3294/86 erstattes med
bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.

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

i

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . marts 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(•)
(2)
(3)
0

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
153
164
182

af
af
af
af

24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 6.
3. 7. 1987, s. 1 .

j5) EFT nr. L 304 af 30. 10. 1986, s. 25.
(6 EFT nr. L 39 af 11 . 2. 1989, s. 9.

O EFT nr. L 310 af 21 . 11 . 1985, s. 4.

(*) EFT nr. L 307 af 12. 11 . 1988. s. 28 .
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BILAG

Særlig landbrugsomregningskurs for ris
(forordning (EØF) nr. 3294/86)
1 ECU =

=

48,2869
2,34113
8,93007
194,713

bfr.
DM
dkr.
dr.

=

144,806

pta,

=

7,85183
0,873900
1 693,30
2,63785
0,725026

ffr.
Ir. £
lire
hfl.
£
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 562/89
af 3 . marts 1989

om fastsættelse af den monetære koefficient for indførsel af tørrede druer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2247/88 (2), særlig
artikel 9, stk. 6,

minimumsimportprisen for tørrede druer i produktions
året 1988/89 og den udligningsafgift, der skal opkræves,
hvis den pågældende pris ikke overholdes ; de i bilag II til
nævnte forordning anførte importpriser beregnes som

specifikke procentsatser af minimumsimportprisen ; som
følge heraf bør den monetære koefficient anvendes på
såvel minimumsimportpriserne som importpriserne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2237/85 af 30. juli 1985 om gennemførelsesbestem
melserne til ordningen med minimumsimportpriser for
tørrede druer (3), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger :
I artikel 4, stk. 1 , forordning (EØF) nr. 2237/85
bestemmes det, at Kommissionen fastsætter en monetær

koefficient svarende til den faktiske monetære afvigelse
mellem omregningskursen i landbrugssektoren for en
medlemsstats valuta og centralkursen eller eventuelt
markedskursen, hvis denne afvigelse er på 2,5 procent
points og derover ;
i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2237/85
bestemmes det, at den monetære koefficient skal fast

sættes inden produktionsårets begyndelse og derefter den
første mandag i månederne november, januar, marts, maj
og juli ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2303/88 (4),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3519/88 (^ ; fastsættes

Artikel 1

De beløb, der fremkommer ved omregning af de i bilag I
og II til forordning (EØF) nr. 2303/88 anførte minimums
importpriser og importpriser til en af nedennævnte natio
nale valutaer ved hjælp af omregningskursen i landbrugs
sektoren, multipliceres med følgende koefficient :
— for den græske drakme :
— for pund sterling :

1 ,236,
1 ,074,

— for den franske franc :

1,050,

for det irske pund :

1,051 ,

— for den italienske lire :

1,025,

— for den spanske peseta :

0,943.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.

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

1

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.
På Kommissionéns vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
198 af 26. 7. 1988, s. 21 .
209 af 6. 8 . 1985, s. 24.
201 af 27. 7. 1988, s. 43.
307 af 12. 11 . 1988, s. 26.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 563/89
af 3. marts 1989

om ændring af forordning (EØF) nr. 1787/87 om interventionsopkøb af visse
kvaliteter oksekød i visse medlemsstater og om fastsættelse af opkøbspriser for
oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
4132/88 (2), særlig artikel 6a, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1787/87 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 466/89 (4), blev
der indført interventionsopkøb af visse kvaliteter oksekød
i visse medlemsstater og fastsat opkøbspriser for oksekød ;
anvendelsen af ovennævnte artikel 6a, stk. 4, og artikel 3,
stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2226/78 (*),

senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3492/88 (% gør
det på grundlag af de oplysninger og noteringer, som
Kommissionen har kendskab til, nødvendigt at ændre
listen over de medlemsstater eller regioner i medlemssta
terne og de kvalitetsgrupper, der er berettiget til interven
tion . samt opkøbspriserne i overensstemmelse med bila

gene til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I og II til den ændrede forordning (EØF) nr.
1787/87 erstattes med bilagene til nærværende forord
ning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 24.
362 af 30. 12. 1988, s. 4.
168 af 27. 6. 1987, s. 22.
53 af 25. 2. 1989, s. 9.
261 af 26. 9. 1978, s. 5.

f6) EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 20.
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BILAG I

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper

Kvalitetsgruppe
(kategori og klasse)

Medlemsstat eller region

AO

Belgien
. Danmark

CR, CO

Tyskland

AR

Spanien

AR, AO

Frankrig

—

Irland

CU, CR

Italien

—

Luxembourg

AR, AO, CO

Nederlandene

AR

Det Forenede Kongerige

CU

Nordirland

CU, CR

BILAG II

Interventionsopkøbspriser i ECU pr. 100 kg slagtet vægt
Forfjerdingspris
Kvalitet

Den tilsvarende

(kategori og klasse)

slagtekropspris

pistol

lige
udskæring (')

udskæring (2)

AR2

291,497

233,198

218,623

AR3

287,321

229,857

215,491

A02

278,652

222,922

208,989

A03

274,417

219,534

205,813

CU2

307,114

245,691

230,336

CU3

302,896

242,317

227,172

CU4

294,459

235,567

220,844

CR3

292,287

233,830

219,215

CR4

283,790

227,032

212,843

C03

270,127

216,102

202,595

(') Omregningskoefficient : 0,80.
(J) Omregningskoefficient : 0,75.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 564/89
af 3. marts 1989

om anden ændring af forordning (EØF) nr. 2310/88 om fastsættelse af udlig
ningsafgifterne for frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71
af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for
frø ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3997/87 (2),
særlig artikel 6, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2310/88 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 230/89 (4), blev der
fastsat udligningsafgifter for frø for så vidt angår en
bestemt type hybridmajs og hybridsorghum til udsæd ;
siden da er der konstateret en mærkbar afvigelse med
hensyn til tilbudsprisen franko grænse, hvilket i henhold

til artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1 665/72 (*), ændret ved forordning (EØF) nr. 281 1 /86 (*),
indebærer, at disse udligningsafgifter skal ændres ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frø —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2310/88 erstattes af
bilagene til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

246 af 5. 11 . 1971 , s. 1 .
377 af 31 . 12. 1987, s. 36.
201 af 27. 7. 1988, s. 77.
29 af 31 . 1 . 1989, s. 24.

O EFT nr. L 175 af 2. 8. 1972, s. 49.

tø EFT nr. L 260 af 12. 9. 1986, s. 8.
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BILAG I

Udligningsafgifter for hybridmajs til udsæd
(ECU/100 kg)
Udlignings
afgift
C)

KN-kode

1005 10 11

Oprindelsesland
for indførslerne

(2)

2,1
13,8
14,7

064

16

048

404

038

16

9,6

1005 10 13

I

1005 10 15

1

048

15

064

16,7
21,0
27,5
27,.5
8,3
12,4
18,2

062

74

064

84,4
113,9
113,9

404

068

066
2

400
062
048
066
3

BILAG II

Udligningsafgifter for hybridsorghum til udsæd

l
KN-kode

1007 00 10

(ECU/100 kg)
Udlignings
afgift

Oprindelsesland
for indførslerne

(2)

12,8

400

35,9
35,9

064
4

(') Udligningsafgiften kan ikke overstige 4 % af toldværdien. For Spaniens
og Portugals vedkommende kan denne afgift ikke overstige den sats,
der fremkommer ved tilpasningen til Den Fælles Toldtarif i overens
stemmelse med tidsplanen i tiltrædelsesakten.

(2) Oprindelserne kendetegnes således :
1 Andre lande, med undtagelse af Rumænien, Chile og USA
2 Andre lande, med undtagelse af Canada, Chile, Japan, Østrig,
Argentina og USA

3 Andre lande, med undtagelse af Bulgarien og Østrig
4 Andre lande, med undtagelse af Israel
038
048
062
064

Østrig
Jugoslavien
Tjekkoslovakiet
Ungarn

066 Rumænien

068 Bulgarien
400 USA
404 Canada
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Nr. L 61 /29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 565/89
af 3 . marts 1989

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1870/88 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og

nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (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 :

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 ;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt Indien 5 000 tons
skummetmælkspulver, som skal leveres ;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilagene anførte betin
gelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
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 medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
O EFT nr. L 168 af 1 . 7. 1988, s. 7.

M 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

PARTI A, B og C

1 .- Aktion nr. ('): 45/89, 47/89 og 49/89 — Kommissionens afgørelse af 17. 2. 1989 (Operation
Flood III).
'
:
2. Program : 1989.

3. Modtager : Indien.
4. Modtagerens repræsentant (3) : Embassy of India, Chaussee de Vleurgat 217, B-1050 Bruxelles, Mr.
Banerjee, Counsellor (tlf. : 640 91 40 ; telex 22510 INDEM B).
5.

Bestemmelsessted eller -land : Indien .

5a. Modtager :

A : National Dairy Development Board, -Raj Mahal, 84 Veer Nariman Road, Bombay 400020 (telex
0113437/01174409 NDDB IN ; tlf. 204 85 32/204 89 69).

B og C : National Dairy Development Board, Block DK-I, Sector 2, Salt Lake City, Calcutta 700064
(telex 0215526 ; tlf. 37 06 40/ 1 /2/3/4).
6. Produkt, der skal tilvejebringes : skummetmælkspulver.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (2) (6) f7) : se EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3
(I 1 Al — 1 1 A2).
8. Samlet mængde : 5 000 tons.
9. Antal partier : 3 (A : 3 000 tons ; B : 500 tons ; C : 1 500 tons).

10. Emballering og mærkning (9) : 25 kg i 20 fods containere, se EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3
(I IA 3).
■

Yderligere påskrifter : se bilag II og EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 3 (1 1 A4).

11 . Den måde, produktet tilvejebringes på (8): Fællesskabets marked.
Skummetmælkspulveret skal fremstilles i løbet af de sidste seks måneder forud for den periode, hvor
varerne stilles til rådighed i indskibningshavnen.

12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
13. Afskibningshavn : —
14. . Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : A : Bombay ; B og C : Calcutta.

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : se bilag III.

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 10. til 17. 4. 1989.
18. Sidste frist for leveringen : A : 15. 5. 1989 ; B og C : 31 . 5. 1989.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. I tilfælde af licitation sidste frist for indgivelse af bud (4): 28 . 3. 1989, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 10. 4. 1989, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering
i afskibningshavn : 22. til 29 . 4. 1989
c) sidste frist for leveringen : A : 27. 5. 1989 ; B og C : 12. 6. 1989.
22.

Licitationssikkerhedens størrelse : 20 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 Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitution anven
delig fra 7. 2. 1989, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 300/89 (EFT nr. L 35 af 7. 2. 1989,
s. 5).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) På anmodning af modtageren overdrager tilslagsmodtageren ham :
a) en attest fra en officiel instans, bekræftet af Indiens ambassade, hvori det for det leverede produkts
vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt

b) en attest udstedt af kontrolvirksomheden og påtegnet af en indisk ambassade om, at der er blevet fore

taget en yderligere radioaktivitetsanalyse i indskibningshavnen.

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

(4) 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.
(*) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56) 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.

(*) Radioaktivitetsattester skal indeholde oplysning om indeholdet af cæsium 134 og 137 samt strontium 90.

f) Skummetmælkspulveret må være fri for bismag, neutraliserende stoffer og urenheder og være af god,
homogen og holdbar kvalitet.
(8) Konnossementet udstedes til den repræsentant, der af tilslagsmodtageren skal udpeges til at handle på
dennes vegne i udskibningshavnen. Leverandørens repræsentant er også varemodtageren, og tilslagsmod
tageren endosserer konnossementet til modtageren, så toldformaliteterne kan . afsluttes ; eventuel told
betales af modtageren, mens klareringsomkostningerne betales af tilslagsmodtageren.
(') Der skal kunne disponeres frit over containerne i mindst 15 kalenderdage.

\
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —

BIJLAGE II — ANEXO II
Designación
del lote
Parti

Cantidad total del lote

(en toneladas)
Totalmængde

(tons)
Gesamtmenge

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(tons)

Teilmengen
der Partie
(in Tonnen)
(in Tonnen)
ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός Συνολική
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial
quantities
Total
quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale du lot Quantités partielles
Désignation
du lot
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
Designazione
della partita
(in tonnellate)
della partita
(in tonnellate)
Bezeichnung
der Partie

Aanduiding
van de partij

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

do lote

van de partij
(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

A

3 000

India

India

Action No 45/89 / Food aid to India / Recipient
NDDB Bombay / For Operation Flood III

B

500

India

India

Action No 47/89 / Food aid to India / Recipient
NDDB Calcutta / For Operation Flood IIII

C

1 500

India

India

Action No 49/89 / Food aid to India / Recipient
NDDB Calcutta / For Operation Flood IIII

Designação

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)
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Nr. L 61 /33

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III —

BIJLAGE III — ANEXO III

Designación

Cantidad total del lote

del lote

(en toneladas)
Totalmængde
(tons)
Gesamtmenge

Parti

Bezeichnung

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(tons)

Teilmengen
der Partie
(in . Tonnen)
(in Tonnen)
Χαρακτηρισμός Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
της παρτίδας
της παρτίδας
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale du lot Quantités partielles
Désignation
du lot
(en tonnes)
(en tonnes)
der Partie

Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij

Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Designação

Quantidade total

do lote

(em toneladas)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Dirección del almacén

Modtager

Modtagerland

Adresse på lageret

Empfänger

Bestimmungsland

Anschrift des Lagers

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Διεύθυνση της αποθήκης

Beneficiary

Recipient country

Address of the warehouse

Bénéficiaire

Pays destinataire

Adresse du magasin

Beneficiario

Paese destinatario

Indirizzo del magazzino

Begunstigde

Bestemmingsland

Adres van de opslagplaats

Beneficiário

País destinatário

Endereço do armazém

"A

3 000

India

India

National Dairy Development Board (NDDB),
Unit No 12, Aarey Milk Colony, Western
Express Highway, Coregaon (E) Bombay 400 063

B

500

India

India

NDDB Godown Complex, Dankuni, c/o
Calcutta- Mother Dairy, Gate No 111 (Beside
Delhi Road), PO Chakundi District Hooghly
(WB)

C

1 500

India

India

NDDB Godown Complex, Block GM, Sectors
IV and V, Salt Lake City, Calcutta
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 566/89
af 3 . marts 1989

om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og
af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

overensstemmelse med artikel 9a, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1837/80 ;

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

i medfør af bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1837/80 skal den variable slagtepræmie for atte
sterede får i Det Forenede Kongerige være i overensstem
melse med de beløb, der er fastsat i bilagene ; i ugen fra

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

den 6. februar 1989 fører bestemmelserne i artikel 9, stk.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 837/80
af 27. juni 1980 om den fælles markedsordning for fåre
og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1115/88 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1633/84 af 8 . juni 1984 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende variabel præmie ved slagtning af får og
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2661 /80 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3939/87 (4), særlig artikel
3, stk. 1 , og artikel 4, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Det Forenede Kongerige er den eneste medlemsstat, der
betaler den variable slagtepræmie, nemlig i område 5 som
defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1837/
80 ; Kommissionen må derfor fastsætte dens størrelse

samt det beløb, der skal opkræves for produkter, der
udføres fra nævnte område for ugen fra den 6. februar
1989 ;

i henhold til- artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1633/84 skal den variable slagtepræmie fastsættes af
Kommissionen hver uge ;

3, i forordning (EØF) nr. 1837/80 og i artikel 4 i forord
ning (EØF) nr. 1633/84 på baggrund af Domstolens afgø
relse af 2. februar 1988 i sag 61 /86 til en fastsættelse af de
beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra
område 5, som anført i samme bilag ;
for så vidt angår den fornødne kontrol med anvendelsen
af bestemmelserne om nævnte beløb, er det hensigtsmæs
sigt at bevare den kontrolordning, der er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1633/84, idet dette ikke udelukker en
eventuel vedtagelse af mere specifikke bestemmelser som
følge af nævnte afgørelse fra Domstolen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For får eller fårekød, som i Det Forenede Kongerige i
område 5 som defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning
(EØF) nr. 1837/80 er attesteret som berettiget til den vari
able slagtepræmie i ugen fra den 6. februar 1989, fast
sættes præmien til 183,767 ECU/100 kg anslået slagtet
vægt eller faktisk slagtet vægt (dressed weight) inden for
de vægtgrænser, der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 , litra b), i
forordning (EØF) nr. 1633/84.

i henhold til artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1633/84 skal det beløb, der skal opkræves for produkter,

Artikel 2

der udføres fra område 5, fastsættes af Kommissionen

For de i artikel 1 , litra a) og c), i forordning (EØF) nr.
1837/80 omhandlede produkter, som blev udført fra
område 5 i ugen fra den 6. februar 1989, fastsættes de
beløb, der skal opkræves, som anført i bilagene.

hver uge for hvert af disse ;

i bilaget i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1310/88
•af 11 . maj 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
ordningen med garantitærskler for fåre- og gedekød (*)
fastsættes de ugentlige beløb for det vejledende niveau, i
(')
(2)
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

183
110
154
373

af
af
af
af

16. 7. 1980, s. 1 .
29. 4. 1988, s. 36.
9. 6. 1984, s. 27.
31 . 12. 1987, s. 1 .

¥) EFT nr. L 122 af 12. 5. 1988, s. 69.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 6. februar 1989 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 61 /35

Nr. L 61 /36
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BILAG

til Kommissionens forordning at 3. marts 1989 om fastsættelse for Storbritannien af den
variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som
udføres fra område 5

(ECU/100 kg)

I

Beløb
KN-kode

I
0104 10 90

A. Produkter for hvilke præmien i
artikel 9 i forordning (EØF)
nr. 1837/80 kan ydes

B. Produkter nævnt i artikel 4,.

Levende vægt

Levende vægt

86,370

0

stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 1633/84 (')

0104 20 90

0

Nettovægt

Nettovægt

0204 10 00

183,767

0

0204 21 00

183,767

0

0204 50 1 1

II

0

0204 22 10

128,637

0204 22 30

202,144

0204 22 50

238,897

0204 22 90

238,897

0204 23 00

334,456

0204 30 00

137,825

0204 41 00

137,825

• 0204 42 10

96,478

0204 42 30

151,608 .

0204 42 50

179,173

0204 42 90

179,173

0204 43 00
0204 50 13

0204 50 15

|

250,842

\
\

0
0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

,0

0204 50 51

I

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

l

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

238,897

0210 90 19

334,456

1602 90 71 :
— ikke udbenet
— udbenet

238,897
334,456

(') Disse nedsatte beløb anvendes kun, hvis betingelserne i artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1633/84 er opfyldt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 567/89
af 3 . marts 1989

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 482/86 om fastlæggelse af de i
Portugal producerede vine, der sidestilles med kvalitetsvine fra bestemte dyrk
ningsområder henhørende under pos. 22.05 i Den Fælles Toldtarif
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
Den Fælles Toldtarif ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 20/89 (2), særlig artikel 1 5, og

I forordning (EØF) nr. 482/86 foretages følgende ændrin
ger :
1 . Titlen affattes således :

»Rådets forordning (EØF) nr. 482/86 af 25. februar
1986 om fastlæggelse af de i Portugal producerede
vine, der sidestilles med kvalitetsvine fra bestemte

dyrkningsområder
ud fra følgende betragtninger :

henhørende

under

KN-kode

ex 2204«.

2. Artikel 1 , stk. 1 , affattes således :

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 blev der pr. 1 . januar
1988 på grundlag af nomenklaturen for Det Harmonise
rede System indført en kombineret varenomenklatur, der
opfylder såvel behovene i forbindelse med Den Fælles
Toldtarif som i forbindelse med Statistikken over Fælles

skabets Udenrigshandel ;

»1 .

Ved anvendelsen af tiltrædelsesaktens artikel

268 , stk. 2, litra a), andet afsnit, tredje led, sidestilles de
vine, der er fremstillet på Portugals område i overens
stemmelse med den gældende nationale lovgivning
vedrørende »denominação de origem controlada« og
»indicação de proveniência regulamentada«, med kvbd
henhørende under KN-kode ex 2204.«

de toldpositioner, der forekommer i Rådets forordning
( EØF ) nr. 482/86 (3), bør derfor affattes i overens
stemmelse med Den Kombinerede Nomenklatur ; en

sådan tilpasning kræver ikke nogen indholdsmæssig
ændring —

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 4 af- 6. 1 . 1989, s. 19.
(3) EFT nr. L 54 af 1 . 3. 1986, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 568/89
af 3 . marts 1989

om ændring af forordning (EØF) nr. 649/86 om fastsættelse af listen over de i
Portugal fremstillede vine, der sidestilles med kvalitetsvine fra bestemte dyrk
ningsområder, henhørende under pos. 22.05 i Den Fælles Toldtarif
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 482/86
af 25. februar 1986 om fastlæggelse af de i Portugal frem
stillede vine, der sidestilles med kvalitetsvine fra bestemte

dyrkningsområder, henhørende under KN-kode ex
2204 ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 567/89 (2), særlig
artikel 1 , stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 649/86 (3) fast
sattes listen over de i Portugal fremstillede vine, der side
stilles med kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder,
henhørende under pos. 22.05 i Den Fælles Toldtarif ;

Portugal har meddelt Kommissionen, at den efter
gældende national lovgivning har anerkendt nye »indka
ldes de proveniência regulamentada« for visse vine ;

pr. 1 . januar 1988 blev der ved Rådets forordning (EØF)
nr. 2658/87 af 23 . juli 1987 om told- og statistiknomen
klaturen og Den Fælles Toldtarif (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 20/89 (*), indført en kombineret
varenomenklatur ;

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

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 649/86 foretages følgende ændrin
ger :

1 . Titlen affattes således :

»Kommissionens forordning (EØF) nr. 649/86 af 28.
februar 1986 om fastsættelse af listen over de i Portugal
fremstillede vine, der sidestilles med kvalitetsvine fra

bestemte

dyrkningsområder,

henhørende

2. I artikel 1 , litra b), andet led, indsættes følgende »indi
cações de proveniência regulamentada« :
.»— Portalegre
— Borba
— Redondo

— Reguengos
— Vidigueira«.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT nr. L
Se side 37
EFT nr: L
EFT nr. L
EFT nr. L

54 af 1 . 3. 1986, s. 6.
i denne Tidende.
60 af 1 . 3. 1986, s. 57.
256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
4 af 6. 1 . 1989, s. 19.

under

KN-kode ex 2204«.
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Nr. L 61 /39

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 569/89
af 3. marts 1989

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

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

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 %, anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1 676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

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

af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for

korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 166/89 (2),
særlig artikel 14, stk. 4,

disse kurser er
2. marts 1989 ;

de

kurser,

der

noteres

fra

den

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2229/88 (4), særlig

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

artikel 12, stk. 4,

koefficienterne ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles landbrugs
politiks rammer (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1636/87 (*), særlig artikel 3,

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton af
basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i henhold
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF)

nr. 1 579/74 ("), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1740/78 C 2), ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
490/89 Q, ændret ved forordning (EØF) nr. 527/89 (8) ;
Artikel 1

Rådets forordning (EØF) nr. 1906/87 (') ændrede Rådets
forordning (EØF) nr. 2744/75 (10) for så vidt angår
produkter henhørende under KN-kode 2302 10, 2302 20,
2302 30 og 2302 40 ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
2) EFT nr. L 20 af 25. 1 . 1989, s. 16.
3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
4) EFT nr. L 197 af 26. 7. 1988, s. 30.
*) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
6) EFT nr. L 153 af 13. 6. 1987, s. 1 .
*) EFT nr. L 57 af 28 . 2. 1989, s. 18.
8) EFT nr. L 58 . af 1 . 3. 1989, s. 59.
') EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 49.
10) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af forord
ning (EØF) nr. 2744/75, og som er fastsat i bilaget til den
ændrede forordning (EØF) nr. 490/89, ændres i overens
stemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. marts 1989.
(") EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.

H EFT nr. L 202 af 26. 7. 1978, s. 8.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 3. marts 1989 om ændring af importafgifter for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
,
(ECU/ton)
Beløb
KN-kode

Portugal

Tredjelande
(undtagen AVS eller OLT)

AVS eller OLT

1102 30 00

3,02

117,50

114,48

1103 14 00

1104 19 91

6,04

1108 19 10

30,83

117,50
117,50
200,44
185,87

114,48

1103 29 50

3,02
3,02

114,48
194,40
155,04
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Nr. L 61 /41

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 570/89
af 3 . marts 1989

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2306/
88 (2), artikel 16, stk. 8 , og
ud fra følgende betragtninger :

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.

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2336/88 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 553/89 (4) ;

Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2336/88 på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 4. marts 1989.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 1989 .
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 201 af 27. 7. 1988, s. 65.
O EFT nr. L 203 af 28 . 7. 1988, s. 22.
4 EFT nr. L 60 af 3. 3 . 1989 , s. 40 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 3. marts 1989 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

34,85 (')

1701 11 90

34,85 (')

170112 10

1701 12 90

34,85 (')
34,85 (')

1701 91 00

42,03

1701 99 10

42,03

1701 99 90

42,03 (2)

(') 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 Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 837/68.
(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 571/89
af 2. marts 1989

om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for
oksekød, om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1302/73 og om forlængelse af
gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 4132/88
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni
1968 om den fælles markedsordning for oksekød (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 4132/88 (*), er
offentligt opkøb fastsat som hovedinstrument for støtte af
markedet for oksekød ; ved artikel 6a i nævnte forordning
er der fastsat en midlertidig ordning for perioden fra 6.
april 1987 til 2. april 1989 med henblik på at reducere
anvendelsen af interventionsopkøb og gradvis gengive
denne ordning sin oprindelige funktion som sikkerheds
net ; disse dispositioner har dog ikke været tilstrækkelige
til at begrænse de mængder, der tilbydes til interven
tionsopkøb, i særdeleshed på grund af interventionsord
ningens automatiske karakter og det forhold, at bestem
melserne vedrørende opkøbsprisens beregning har forår
saget betydelige tilførsler til en højere pris end markeds
prisen ; ifølge udsigterne på længere sigt vil denne risiko
også bestå i fremtiden ; det er derfor nødvendigt at videre
føre de allerede iværksatte bestræbelser for at sanere

sektoren ved at gøre adgangen til interventionsopkøb

fastsætte et system med licitationsopkøb, hvor priser og
mængder fastsættes på grundlag af de indkomne bud ;

oksekødssektoren er kendetegnet ved, at priserne og
produktionsbetingelserne er meget forskellige fra den ene
medlemsstat til den anden ; det kan derfor være nødven

digt at fastsætte mængderne og priserne efter medlemsstat
eller område i en medlemsstat ;

ændringen af interventionsordningen kræver dels, at den i
artikel 4a i forordning (EØF) nr. 805/68 fastsatte ordning
med en særlig præmie, der har vist sig at være et effektivt
middel til at støtte producentindkomsterne, opretholdes
efter den 2. april 1989, dels, at ordningen udvides til at
omfatte de medlemsstater, der indtil denne dato har

udnyttet kælvningspræmien og den variable slagtepræ
mie ;

endvidere bør der, for at udligne den virkning, som tilpas
ningen af interventionsordningen medfører, ske en
forhøjelse af beløbet og antallet af præmieberettigede dyr
pr. bedrift for ovennævnte særlige præmie ;

på grund af ændringen af interventionsordningen er det
desuden nødvendigt at ophæve Rådets forordning (EØF)
nr. 1302/73 af 15. maj 1973 om fastsættelse af de almin
delige regler om intervention med hensyn til oksekød (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 427/77 Q ;
af tekniske og administrative grunde kan de nye
ordninger med hensyn til intervention og præmier først
bringes i anvendelse fra den 3. april 1989 ; anvendelsen af
de ordninger, der for tiden er i kraft, bør derfor forlænges
til den 2. april 1989 ved en ændring af forordning (EØF)
nr. 4132/88 —

mere restriktiv ;

hvis betingelserne for interventionsudløsningen, der er
forbundet med markedsprisniveauet i Fællesskabet og i
medlemsstaterne, bør opretholdes, idet tærsklerne dog
tilpasses, bør det ligeledes bestemmes dels, at ordningen
fremover skal give mulighed for at styre opkøbene mæng

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

demæssigt i forhold til en samlet årlig mængde, som ikke

I forordning (EØF) nr. 805/68 foretages følgende ændrin

må overskrides, medmindre der foreligger unormale
markedsforhold, dels, at ordningens anvendelse skal gøres

ger :

betinget af en vurdering af behovet for at sikre en rimelig
markedsstøtte, navnlig på grundlag af produktionens
sæsonmæssige udvikling ; det er derfor hensigtsmæssigt at
(') EFT nr. C 300 af 25. 11 . 1988, s. 12.
(2) Udtalelse afgivet den 17. februar 1989 (endnu ikke offentlig
gjort i EFT).
(3) Udtalelse afgivet den 15. december 1988 (endnu ikke offent
liggjort i EFT).
(4) EFT nr. L 148 af 28. 6; 1968, s. 24.
O EFT nr. L 362 af 30. 12. 1988, s. 4.

1 . Artikel 4a ændres således :

— stk. 1 og 2 affattes således :
» 1 . Der kan ydes oksekødsproducenterne en
særlig præmie. Den ydes efter ansøgning herom for
handyr, der er mindst ni måneder gamle, og som er
opfedet på deres bedrift.
(«) EFT nr. L 132 af 19. 5. 1973, s. 3.
P) EFT nr. L 61 af 5. 3 . 1977, s. 16.
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Præmien er begrænset til halvfems dyr pr. kalen
derår og pr. bedrift. Præmiens størrelse fastsættes til
40 ECU pr. dyr.

Præmien ydes kun én gang for hvert dyr. Den
udbetales eller videregives til producenten.
2. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen
med kvalificeret flertal de generelle regler for den
særlige præmie, bl.a. definitionen af de producen
ter, der kan modtage præmie, samt betingelserne
for dens ydelse.«
— stk. 3 udgår og stk. 4 bliver stk. 3.

2. Artikel 6 affattes således :
»Artikel 6

1 . Hvis de i stk. 2 fastsatte betingelser er opfyldt,
kan det besluttes, at intervéntionsorganerne gennem
fører opkøb i en eller flere medlemsstater eller i et
område i en medlemsstat af en eller flere nærmere

fastlagte kategorier, kvaliteter eller grupper af kvaliteter

4. Nar den i stk. 1 fastsatte maksimumsmængde er
nået, kan licitationerne genåbnes efter fremgangs
måden i stk. 7 i en medlemsstat, medlemsstaterne eller

et område i en medlemsstat, hvis en af følgende to
situationer gør sig gældende :
— samtidig med, at de i stk. 2 omhandlede forhold
foreligger, konstateres der usædvanlige omstændig
heder,

— i to på hinanden følgende uger udgør den gennem
snitlige markedspris i Fællesskabet og den
gennemsnitlige markedspris konstateret på
grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for
slagtekroppe af voksent kvæg, under henholdsvis
84 % og 80 % af interventionsprisen.
5. Interventionen åbnes ligeledes, hvis en af
følgende to situationer foreligger i to på hinanden
følgende uger :
— prisen for kategorierne ikke-kastrerede ungtyre på
under to år eller kastrerede tyre, konstateret på
grundlag af Fællesskabets handelsklasseskema for
slagtekroppe af voksent kvæg, i mindst tre
medlemsstater eller områder i en medlemsstat, der

af kød, fersk eller kølet, henhørende under KN-kode

tegner sig for i alt 55 % eller derover af fælles
skabsproduktionen af disse dyr, udgør under 80 %
af interventionsprisen ; i så fald foretages opkøb for
de pågældende kategorier i de medlemsstater eller
områder i en medlemsstat, hvor prisniveauet ligger
under nævnte grænse ;

0201 10 og 0201 20 11 til 0201 20 59 med oprindelse i
Fællesskabet ; opkøbene sker ved licitation, som åbnes
for at sikre en rimelig markedsstøtte, idet der tages
hensyn til de sæsonmæssige udsving i slagtningerne.
Opkøbene må ikke overstige en mængde på 220 000
tons om året for Fællesskabet som helhed.

2. For hver kvalitet eller kvalitetsgruppe, der kan
gøres til genstand for interventionsopkøb, kan licitatio
nerne åbnes efter fremgangsmåden i stk. 7, når
følgende to forhold foreligger samtidigt i en medlems
stat eller i et område i en medlemsstat i to på
hinanden følgende uger :
— den gennemsnitlige markedspris i Fællesskabet
konstateret på grundlag af Fællesskabets handels
klasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg
udgør under 88 % af interventionsprisen,
— den gennemsnitlige markedspris konstateret på
grundlag af nævnte skema i medlemsstaten, i
medlemsstaterne eller i et område af en medlems

stat udgør under 84 % af interventionsprisen.

Interventionsprisen fastsættes inden begyndelsen af
hvert produktionsår efter fremgangsmåden i Traktatens
artikel 43, stk. 2,

3. Det besluttes at suspendere licitationerne for en
eller flere kvaliteter eller grupper af kvaliteter, når en af
følgende tre situationer gør sig gældende :

— den i stk. 1 fastsatte maksimumsmængde er nået,
— de to forhold, der er omhandlet i stk. 2, foreligger
ikke længere samtidigt i to på hinanden følgende
uger,

— interventionsopkøbene er ikke længere hensigts
mæssige ud fra de i stk. 1 omhandlede kriterier.
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— den gennemsnitlige markedspris i Fællesskabet
konstateret på grundlag af Fællesskabets handels
klasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg
udgør under 78 % af interventionsprisen for en
bestemt kategori ; i så fald foretages opkøb for de
pågældende kategorier i de medlemsstater eller
områder i en medlemsstat, hvor prisniveauet ligger
under 80 % af interventionsprisen.
I forbindelse med disse opkøb accepteres alle bud på
80 % eller derunder af interventionsprisen. De mæng
der, der opkøbes på disse betingelser, medregnes ikke i
den i stk. 1 omhandlede maksimumsmængde.
6. Med forbehold af stk. 5 fastlægges for hver
kvalitet eller gruppe af kvaliteter, der kan gøres til
genstand for interventionsopkøb, opkøbspriserne og de
mængder, interventionsopkøbet kan omfatte, ved lici
tation, og de kan under særlige omstændigheder fast
sættes efter medlemsstat eller område i en medlemsstat

i forhold til de gennemsnitlige markedspriser, der er
konstateret. Ved licitationerne skal der sikres lige
adgang for alle interesserede. Licitationerne åbnes på
grundlag af udbudsbetingelser, der skal fastsættes
nærmere under hensyntagen til handelsstrukturerne.

7.

Efter fremgangsmåden i artikel 27 :

— fastlægges de kategorier, kvaliteter eller grupper af
kvaliteter af produkter, der kan gøres til genstand
for interventionsopkøb,
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— træffes der beslutning om licitationernes åbning
eller genåbning og om deres suspension i det i stk.

3, sidste led, . omhandlede tilfælde,

— fastsættes opkøbspriserne og de mængder, interven
tionsopkøbet kan omfatte,
— fastsættes gennemførelsesbestemmelserne til denne
artikel, navnlig de bestemmelser, hvis sigte er at
undgå en kædereaktion, der fører til faldende
markedspriser,
— fastsættes i givet fald de nødvendige overgangsbe
stemmelser for gennemførelsen af denne ordning.
Kommissionen træffer afgørelse om :
— åbning af de i stk. 5 omhandlede opkøb samt om
suspension heraf, hvis betingelserne i nævnte
stykke ikke længere er opfyldt,
— suspension af de i stk. 3, første og andet led,
omhandlede opkøb.«

Artikel 2

•

Forordning (EØF) nr. 1302/73 ophæves.
Artikel 3

Rådet tager inden den 1 . april 1991 den i artikel 6, stk. 1 ,
i forordning (EØF) nr. 805/68 fastsatte maksimums
mængde op til fornyet undersøgelse på baggrund af den
indvundne erfaring og markedsudsigterne.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Med
forbehold af stk. 2 finder den anvendelse fra den 3. april
1989. Artikel 1 , nr. 1 , anvendes på ansøgninger om særlig
præmie, der indgives fra og med denne dato.
I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 4132/88 ændres datoen
»5. marts 1989« til »2. april 1989«.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 1989.

På Rådets vegne
J. L. SAENZ COSCULLUELA
Formand
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 7 . februar 1989

om godkendelse af Forbundsrepublikken Tysklands supplerende støtte til virk
somheder inden for stenkulindustrien i 1988

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(89/ 1 61 /EKSF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab,
under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 2064/
86/EKSF af 30< juni 1986 om fællesskabsregler for stats
støtte til kulindustrien ('), og
ud fra følgende betragtninger :

1988 bliver 3 779 mio DM.

Den tyske regering har i henhold til artikel 9, stk. 3, i
beslutning nr. 2064/86/EKSF ved skrivelse af 25.
1988

underrettet

Ved skrivelse af 25. november 1988 meddelte den tyske
regering Kommissionen, at det beløb for støtte til salg af
kul og koks til Fællesskabets jern- og stålindustri, som er
fastsat i nævnte beslutning, ville være utilstrækkeligt.
I forhold til den af Kommissionen godkendte støtte
skulle forhøjelsen for året 1988 være på 279 mio DM,
hvorved den samlede støtte til afsætning af kul og koks i

I

november

Som anført i denne beslutning planlagde den tyske rege
ring inden for rammerne af beslutning nr. 2064/86/EKSF
for året 1988 at yde støtte til salg af kul og koks til Fælles
skabets jern- og stålindustri på indtil 3 500 mio DM.

Kommissionen

om

den

supplerende finansielle foranstaltning, som den med tilba
gevirkende kraft for året 1988 har til hensigt at gennem
føre til fordel for kulindustrien, og som skal ses i tilknyt
ning til leverancerne af kul og koks til Fællesskabets jern
og stålindustri.

Kommissionen vedtog den 22. december 1987 beslutning
88/64/EKSF (2) om godkendelse af Forbundsrepublikken
Tysklands støtte til virksomheder inden for stenkulindu
strien i 1988 . I henhold til denne beslutning bemyndi

gedes den tyske regering til direkte eller indirekte at
gennemføre de påtænkte finansielle foranstaltninger for
året 1988 til fordel for kulindustrien, for så vidt som disse

forelagdes Kommissionen til godkendelse.
(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1986, s. 1 .
0 EFT nr. L 33 af 5. 2. 1988, s. 34.

Forhøjelsen af støttebeløbet skyldes dels, at efterspørgslen
på kokskul i Fællesskabets stålindustri er vokset i 1988,
dels at forskellen mellem verdensmarkedsprisen på
kokskul og de tyske produktionsomkostninger er større
end oprindelig antaget.

Støtten som således øges til 3 779 mio DM er forenelig
med bestemmelserne i artikel 4 i beslutning nr. 2064/86/
EKSF, idet den tjener til at udligne den forskel, der er
konstateret i 1988 mellem verdensmarkedsprisen og
produktionsomkostningerne for en produceret mængde
på 26,4 mio tons, hvilket er i overensstemmelse med
betingelserne i artikel 12 i nævnte beslutning.

Den planlagte støtte skal gøre det muligt at aftrappe
lukningen af visse miner. Herved ydes der i overensstem
melse med beslutningens artikel 2, stk. 1 , tredje led, et
bidrag til løsning af de sociale og regionale problemer,
der er forbundet med udviklingen inden for kulindu
strien.
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II

beløb for denne godkendte foranstaltning for 1988 øges
til 3 779 mio DM.

Kommissionen skal efter artikel 11 , stk. 2, i beslutning nr.

2064/86/EKSF sikre sig, at den direkte støtte til den

løbende produktion, som den godkender, udelukkende
anvendes til de i beslutningens artikel 3 til 6 nævnte
formål. Med henblik herpå skal den især holdes under
rettet om de udbetalte beløbs størrelse og fordeling —

Artikel 2

Forbundsrepublikken Tysklands regering giver senest den

30. juni 1989 meddelelse om det støttebeløb, som faktisk
er kommet til udbetaling i 1988 .
Artikel 3

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges til for året
1988 at yde en supplerende støtte til afsætning af kul og
koks til indblæsning i højovne til Fællesskabets jern- og
stålindustri på indtil 279 mio DM, hvorved det samlede

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken
Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 1989.
På Kommissionens vegne
Antonio CARDOSO E CUNHA

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10 . februar 1989

om supplering af bilagene til Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyre
sygdomme inden for Fællesskabet
(89/ 162/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21 .
december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden
for Fællesskabet ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3768/85 (2), særlig artikel 5, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

Den epidemiologiske situation med hensyn til visse
sygdomme, der ikke er omfattet af direktiv 82/894/EØF,
kan indebære en yderligere risiko for besætningerne i
Fællesskabet ;

I direktiv 82/894/EØF foretages følgende ændringer :
1 . I bilag I indsættes følgende :
»Afrikansk hestepest
Vesikulær stomatitis
Peste des Petits Ruminants

Rift Valley Fever
Lumpy Skin Desease
Fåre- og gedekopper (Capripox)
Infektiøs hæmatopoietisk nekrose«.

2. I bilag II, første afsnit, indsættes i nr. 7, 8 og 9
følgende :
»f) dyr af hesterace, g) fisk, h) vildtlevende arter.«
Artikel 2

disse andre sygdomme må derfor tilføjes på listen over
anmeldelsespligtige sygdomme ;

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

der er også behov for yderligere oplysninger vedrørende
arter, der er berørt af disse sygdomme, men som ikke alle

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . februar 1989.

rede er omfattet af nævnte direktiv ;

På Kommissionens vegne
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT nr. L 378 af 31 . 12. 1982, s. 58.
2 EFT nr. L 362 af 31 . 12. 1985, s. 8 .

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 13 . februar 1989

om anden ændring af beslutning 84/90/EØF om fastsættelse af kodeformen for
anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet i henhold til Rådets
direktiv 82/894/EØF

(89/163/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

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

Artikel 1

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21 .
december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden
for Fællesskabet ('), senest ændret ved beslutning 89/ 162/

Bilag I, II, III og IV til beslutning 84/90/EØF udskiftes
med bilag I, II, III og IV til denne beslutning med virk
ning fra 1 . september 1989 .

EØF (2), særlig artikel 5 og bilag I og II, og
ud fra følgende betragtninger :
Direktiv 82/894/EØF er blevet suppleret ved Kommissio
nens beslutning 89/ 162/EØF ; der kræves derfor supple
rende oplysninger om visse yderligere sygdomme og arter
i forbindelse med anmeldelse af dyresygdomme ;

det er derfor nødvendigt at ændre de i Kommissionens
beslutning 84/90/EØF (3), ændret ved beslutning 86/311 /
EØF (4), fastsatte kodeformer for at tage hensyn til de
krævede yderligere oplysninger ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(')
(2)
O
(4)

EFT nr. L
Se side 48
EFT nr. L
EFT nr. L

378 af 31 . 12. 1982, s. 58.
i denne Tidende.
50 af 21 . 2. 1984, s. 10.
196 af 18 . 7. 19186, s. 53.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 1989.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 61 /50
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BILAG I

ANMELDELSE AF DYRESYGDOMME, FORMULAR 1
ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN OG ANDRE MEDLEMSSTATER AF SYGDOMS

UDBRUD I EN MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL DIREKTIV 82/85>4/EØF (')
Ønskede oplysninger

Tekst, der skal sendes

Kommissionens referencenummer

GDVI/B.II.2/ADN 1

Afsendelsesdato (*) (dag/måned/år)
Afsendelsestidspunkt (*) (kl. 00.01-24.00)
Afsendelsesland (")
Sygdom f)

/

Udbruddets løbenummer (*) (år/nummer)
Sygdom type/undertype
Berørte områder (*)

/

/

Eventuelt andet område, der berøres af restriktionerne

Udbruddets type (*) (primaert » 1 « eller sekundært »2«)

i

_i

Ref. nr. for det udbrud, som dette udbrud har forbindelse til

i

Sygdommens oprindelse

Kontrolforanstaltning (en eller flere angivelser alt efter det antal kontrolforanstaltninger, der skal
beskrives)

Dato for sygdomsmistanke på bedriften (dag/måned/år)
Antal modtagelige dyr på bedriften :

— Kvæg
— Svin
— Får

— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

— Vildtlevende arter

Dato for bekræftelse af sygdommen på bedriften (*) (dag/måned/år)
Antal dyr med kliniske symptomer på bedriften :
— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

— Vildtlevende arter

Formodet dato for første infektion på bedriften (dag/måned/år)
Antal dyr på bedriften, der er døde af sygdommen :

/

— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

— Vildtlevende arter

/

:
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Ønskede oplysninger

Tekst, der skal sendes

Kommissionens referencenummer

(Forventet) dato for sidste slagtning til konsum (dag/måned/år)
Antal dyr slagtet til konsum :

GDVI/B.II.2/ADN 1

— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk
— Vildtlevende arter

(Forventet) dato for sidste slagtning og destruktion (dag/måned/år)
Antal nedslagne og destruerede dyr :
— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

— Vildtlevende arter

Kun for svinepest : afstand (m) fra nærmeste svinebedrift
Antal og kategori af svin på den inficerede bedrift :

— Avlssvin
— Smågrise
— Fedesvin

Kun for svinepest : diagnosticeringsmetode
Antal svin med kliniske symptomer på bedriften :

— Avlssvin
— Smågrise
— Fedesvin

Kodede afsnit slut

Klar tekst (efter behov)
(') Sekundære udbrud anmeldes kun til Kommissionen.
NB : De med (*) mærkede linjer skal sendes ; i modsat fald afvises anmeldelsen .

/

/
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BILAG II

ANMELDELSE AF DYRESYGDOMME, FORMULAR 2
ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN OG ANDRE MEDLEMSSTATER AF SUPPLE
RENDE OPLYSNINGER ELLER RETTELSER I HENHOLD TIL DIREKTIV 82/894/

EØF (')
Tekst, der skal sendes

Ønskede oplysninger

I

GDVI/B.II.2/ADN2

Kommissionens referencenummer

/

Afsendelsesdato (*) (dag/måned/år)
Afsendelsestidspunkt (*) (kl. 00.01-24.00)

/

Afsendelsesland (*)
Sygdom (*)
/

Udbruddets løbenummer (*) (år/nummer)
Sygdom type/undertype
Berørte områder (*)
Eventuelt andet område, der berøres af restriktionerne

Udbruddets type (') (primært » 1 « eller sekundært »2«)
Ref. nr. for det udbrud, som dette udbrud har forbindelse til

/

/

/

/

/

/

V

/

Sygdommens oprindelse

Kontrolforanstaltning (en eller flere angivelser alt efter det antal kontrolforanstaltninger, der skal
beskrives)

Dato for sygdomsmistanke på bedriften (dag/måned/år)
Antal modtagelige dyr på bedriften :

— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk
— Vildtlevende arter

Dato for bekræftelse af sygdommen på bedriften (*) (dag/måned/år)
Antal dyr med kliniske symptomer på bedriften :
— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

-— Vildtlevende arter

Formodet dato for første infektion på bedriften (dag/måned/år)
Antal dyr på bedriften, der er døde af sygdommen :

— Kvæg
— Svin
— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk

— Vildtlevende arter

/
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Tekst, der skal sendes

Ønskede oplysninger

GDVI/B.II.2/ADN2

Kommissionens referencenummer

Dato for sidste slagtning til konsum (dag/måned/år)
Antal dyr slagtet til konsum :

/

/

/

/

— Kvæg
— Svin

— Får
— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk
— Vildtlevende arter

Dato for sidste slagtning og destruktion (dag/måned/år)
Antal nedslagne og destruerede dyr :

— Kvæg
" — Svin

— Får

— Geder

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien
— Fisk
— Vildtlevende arter

Kun for svinepest : afstand (m) fra nærmeste svinebedrift
Antal og kategori af svin på den ' inficerede bedrift :

— Avlssvin
— Smågrise
— Fedesvin

Kun for svinepest : diagnosticeringsmetode
Antal svin med kliniske symptomer på bedriften :

— Avlssvin
— Smågrise
— Fedesvin

Kodede afsnit slut

Klar tekst (efter behov)
(') Sekundære udbrud anmeldes kun til Kommissionen .

NB : De med (') mærkede linjer skal sendes ; i modsat fald afvises anmeldelsen.
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BILAG III

ANMELDELSE AF DYRESYGDOMME, FORMULAR 3
ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN OG ANDRE MEDLEMSLANDE AF OPHÆV

ELSE AF RESTRIKTIONER FOR ET OMRÅDE (OMRÅDER) I HENHOLD TIL
DIREKTIV 82/894/EØF

Tekst, der skal sendes

Ønskede oplysninger
Kommissionens referencenummer

Afsendelsesdato (*) (dag/måned/år)
Afsendelsestidspunkt (*) (kl. 00.01-24.00)
Afsenderland (*)
Sygdom (*)

GDVI/B.II.2/ADN3

/

/

Område (*)
Dato for restriktionernes ophævelse (*) (dag/måned/år)
Tidspunkt for restriktionernes ophævelse (*) (kl. 00.01-24.00)

/

/

Område (*)
Dato for restriktionernes ophævelse (") (dag/måned/år)
Tidspunkt for restriktionernes ophævelse (*) (kl. 00.01-24.00)

/

/

Område (*)
Dato for restriktionernes ophævelse (*) (dag/måned/år)
Tidspunkt for restriktionernes ophævelse (") (kl. 00.01-24.00)

/

/

Område (")
Dato for restriktionernes ophævelse (*) (dag/måned/år)
Tidspunkt for restriktionernes ophævelse (*) (kl. 00.01-24.00)

/

/

Gentages efter behov som ovenfor
Kodede afsnit slut

Klar tekst (eventuelle iagttagelser osv.)
NB : De med (*) mærkede linjer skål sendes ; i modsat fald afvises anmeldelsen.

n -

o

P) Område.

Antal modtagelige dyr i alt på bedriften(erne).
Antal dyr i alt med kliniske symptomer på bedriften(erne).
Antal dyr i alt, der er døde på bedriften(erne).
Antal dyr i alt, der er slagtet på bedriften(erne).
Antal dyr i alt, der er destrueret på bedriften(erne).
Løbenummer (år/nummer).

til

n

o

o

o

,0

Sekundært

"

(u)
C3)
(,4)
(I5)

c

12

Anvendt diagnosticeringsmetode.
Afstand fra nærmeste svinebedrift.
Antal svin og typer af svin i alt på bedrifterne.
Antal svin og typer af svin med kliniske symptomer i alt på bedrifterne.

(") Løbenummer, som dette udbrud har forbindelse til.

(8) Udbrudstype (første eller sekundært).
f) Dato for sygdommens bekræftelse på bedriften.
0°) Sygdommens oprindelse.

8

2

Primært

svinepest
C 3)

Kun

o
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(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(6)

Bemærk :

Ovennævnte grupper gentages efter behov for andre sygdomme og for hvert enkelt land.

Kodede afsnit slut

— Fedesvin

— Smågrise

— Avlssvin

Kun svinepest
Dyr i alt :

Oplysninger om løbenummer
Oplysninger om løbenummer
Oplysninger om løbenummer
Oplysninger om løbenummer
Oplysninger om løbenummer
(gentages efter behov)

— Fisk
— Vildtlevende arter

— Fjerkræ
— Dyr af hestefamilien

— Svin
— Får
— Geder

C

Region

DGVI/BII.2/ADN4 I

8?

Dyr i alt :
— Kvæg

(gentages efter behov)

Antal udbrud i alt (pr. område)

Antal udbrud i alt (pr. land)

Afsendelsesdato (dato/måned/ar)
Afsendelsestidspunkt (kl. 00.01-24.00)
Land, som rapporten omhandler
Sygdom
Rapportperiode (fra — til)

Kommissionens referencenummer

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL MEDLEMSSTATERNE OM SYGDOMSUDBRUD I FÆLLESSKABET I HENHOLD TIL DIREKTIV 82/894/EØF

ANMELDELSE AF DYRESYGDOMME, FORMULAR 4

BILAG IV

4. 3 .
Nr. L 61 /55

Nr. L 61 /56
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 14. februar 1989

om de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr.
2506/88 om gennemførelse af et fællesskabsprogram, der skal bidrage til omstil
lingen i skibsbygningsområder (Renaval-programmet)
(Kun den tyske udgave er autentisk)

(89/ 164/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

disse områder opfylder ovennævnte kriterier —

FÆLLESSKABER HAR —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2506/88
af 26. juli 1988 om gennemførelse af et fællesskabspro
gram, der skal bidrage til omstillingen i skibsbygningsom
råder (Renaval-programmet) ('), særlig artikel 3, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Ifølge artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2506/88
finder fællesskabsprogrammet anvendelse på områder, der
opfylder kriterierne i forordningens artikel 3, stk. 1 ;

Artikel 1

Byerne Bremen og Bremerhaven i Forbundsrepublikken
Tyskland opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1 , i forord
ning (EØF) nr. 2506/88 . Det fællesskabsprogram, der er
indført ved nævnte forordning, omfatter derfor disse
områder.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken
Tyskland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 1989 .

de berørte medlemsstater skal forelægge en ansøgning
vedrørende de områder, der er omfattet af fællesskabspro
grammet ; Forbundsrepublikken Tyskland har forelagt
Kommissionen en sådan ansøgning vedrørende byerne

På Kommissionens vegne

Bremen og Bremerhaven ;

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 225 af 15. 8 . 1988, s. 24.

Bruce MILLAN
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22 . februar 1989

om godkendelse af, at Det Forenede Kongerige for varmebehandlet mælk til
direkte konsum på hjemmemarkedet anvender de ved Rådets direktiv 85/397/
EØF for anden etape foreskrevne mikrobiologiske normer
(89/ 165/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

A til ovennævnte direktiv er fastsat for varmebehandlet

FÆLLESSKABER HAR —

mælk til direkte konsum på hjemmemarkedet ; desuden
har de britiske myndigheder forpligtet sig til kun at sende
mælk, der opfylder de for anden etape foreskrevne mikro
biologiske normer, fra deres område til andre medlemssta

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

under henvisning til Rådets direktiv 85/397/EØF af 5.
august 1985 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæs
sige problemer i forbindelse med handelen inden for
Fællesskabet med varmebehandlet mælk ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3768/85 (2), særlig artikel 10, stk.
1 , og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 10, stk. 1 , i direktiv 85/397/EØF kan
en medlemsstat, der for varmebehandlet mælk til konsum

på hjemmemarkedet fra den 1 . januar 1989 anvender de
for anden etape foreskrevne mikrobiologiske normer, efter
at dette er blevet konstateret efter fremgangsmåden i
artikel 14, kræve, at steriliseret mælk og UHT-mælk for at
kunne indføres på dens område skal overholde de normer,
der er fastsat for færdigvaren for denne etape, og at
pasteuriseret mælk skal overholde såvel de normer, der er
fastsat for rå mælk som for pasteuriseret mælk ;
ved skrivelse af 1 . december 1988 har de britiske myndig
heder tilsendt Kommissionen de nationale sundhedsbe
stemmelser for varmebehandlet mælk til direkte konsum

på hjemmemarkedet ;
disse sundhedsbestemmelser træder i kraft den 1 . januar
1989 ;

ved en gennemgang på mødet i Den Stående Veterinær
komité den 19. december 1988 blev det konstateret, at

Det Forenede Kongerige fra den 1 . januar 1989 anvender
de mikrobiologiske normer, der i kapitel VI og VII i bilag

(') EFT nr. L 226 af 24. 8 . 1985, s. 13.
(2) EFT nr. L 362 af 31 . 12. 1985, s. 8.

ters område til direkte konsum ;

nærværende beslutning berører ikke betingelserne for
indførsel til Det Forenede Kongeriges område af mejeri
produkter, især hvad angår det mikrobiologiske niveau for
den til fremstillingen af disse produkter anvendte mælk ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fra den 1 . januar 1989 anvender Det Forenede Kongerige
for varmebehandlet mælk til direkte konsum på hjemme
markedet de ved direktiv 85/397/EØF for anden etape
foreskrevne mikrobiologiske normer.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 1989 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 23 . februar 1989

om udbetaling af forskud og om fastsættelse af Fællesskabets tilskud til præmier
for endelig nedlæggelse af vinarealer
(89/ 166/EØF)

FÆLLESSKABER HAR —

tionen, er højst lig med beløbet for Fællesskabets med
finansiering af de udgifter, der er fastsat i referenceåret.

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

udbetalt for, trækkes fra de forskud, der skal udbetales for

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1442/88
af 24. maj 1988 om ydelse for produktionsårene 1988/89
til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vin
arealer ('), særlig artikel 16, stk. 3, og
De ansøgninger om udbetaling af forskud og opgørelser
over udbetalte præmier for endelig nedlæggelse, der skal
anvendes til den årlige fastsættelse af Fællesskabets
tilskud, og som medlemsstaterne skal indgive til Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL), Garanti- og Udviklingssektionen, bør indeholde
visse oplysninger, for at det kan afgøres, om udgifterne er
i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1442/88 og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2729/88 (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3445/88 (3) ;

for at muliggøre en effektiv kontrol bør medlemsstaterne
stille

bevisdokumenterne

De forskud, der ikke udnyttes i det år, som de er

det følgende år.
3 . Forskuddene for det følgende år kan ikke udbetales,
før den i artikel 3, stk. 1 , omhandlede opgørelse over
udbetalte præmier for endelig nedlæggelse er tilsendt
Kommissionen .

ud fra følgende betragtninger :

kunne

2.

til

Kommissionens

rådighed i en periode på tre år efter den seneste fastsæt
telse af Fællesskabets tilskud ;

for at iværksætte den i artikel 14, stk. 3, og artikel 15, stk.
1 , i forordning (EØF) nr. 1442/88 omhandlede udbetaling
af forskud er det nødvendigt at anføre bestemmelserne og
procedurerne herfor ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-komitéen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 3

1 . Den i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1442/88 omhandlede opgørelse over de præmier for
endelig nedlæggelse, der blev udbetalt i et år, skal være i
overensstemmelse med skemaerne i bilag II, II. 1 , II.2 og
III .

2.

Medlemsstaterne tilsender Kommissionen sammen

med den første opgørelse over udbetalte præmier for
endelig nedlæggelse ordlyden til de nationale gennem
førelsesbestemmelser og administrative instrukser samt
formularerne eller alle andre dokumenter vedrørende den

administrative iværksættelse af foranstaltningen.
Artikel 4

Medlemsstaterne opbevarer med henblik på Kommis
sionen i en periode på tre år efter den seneste fastsættelse
af Fællesskabets tilskud samtlige bevisdokumenter eller
behørigt attesterede kopier, som de er i besiddelse af, og
på grundlag af hvilke de i forordning (EØF) nr. 1442/88
fastsatte præmier blev afgjort og forskudsansøgningerne
og præmieopgørelserne udarbejdet.

Artikel 1

Artikel 5

De i artikel 14, stk. 3, og artikel 15, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1442/88 omhandlede ansøgninger om forskud
på udgifter, der refunderes af Den Europæiske Ud
viklings* og Garantifond for Landbruget, Garanti- og

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udviklingssektionen, skal være i overensstemmelse med
skemaerne i bilag I, 1.1 og 1.2.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 1989 .

Artikel 2

På Kommissionens vegne

1 . Forskuddene fra Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garanti- og Udviklingssek

Ray MAC SHARRY

(') EFT nr. L 132 af 28 . 5. 1988, s. 3.
O EFT nr. L 241 af 1 . 9. 1988, s. 108.
O EFT nr. L 302 af 5. 11 . 1988, s. 21 .

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 61 /59

BILAG I

ANSØGNING OM UDBETALING AF FORSKUD FOR ÅRET 19 .. I HENHOLD TIL
FORORDNING (EØF) NR. 1442/88 OM YDELSE AF PRÆMIER FOR ENDELIG NEDLÆG
GELSE AF VINAREALER

(Oversigt)

Forventet antal

Type præmie

Samlede refusionsberettigede
udgifter, som medlemsstaten
(national valuta)
(3)

(4)

forventer

støttemodtagere

(2)

0)

Engangspræmier
(totalen af
bilag I.1 )

Forskud, som

medlemsstaten ansøger
om (')
(national valuta)

>

Årlige præmier
(totalen , af

•

bilag I.2)
I ALT

.

Uudnyttet forskud, der er
overført fra det foregående år

i

•

,,

.... ■.

Ansøgt forskud
(') Beløb der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 3.

BILAG 1.1

(Støtte, der ydes i form af en engangspræmie i medfør af artikel 2, stk. 1 , 2 og 4, i nævnte forord
ning)
Samlede
Administrativ

Forventet antal

Forventet areal

enhed (')

støttemodtagere

(ha, a, ca)

refusionsberettigede
udgifter, som
medlemsstaten

forven ter (2)
(national valuta)
O)

•<

(2)

(3)

(4)

Forskud, som
medlemsstaten

ansøger om (3)
(national valuta)
(5)

■

I ALT

I

(') De administrative enheder skal samles efter regioner som defineret i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 (EFT
nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9).
(2) Der er taget hensyn til en eventuel nedsættelse eller forhøjelse af præmierne som fastsat i artikel 7, stk. 1 , eller artikel 2,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1442/88.
(3) Beløb, der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 4.

Nr. L 61 /60

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4. 3 . 89

BILAG 12

(Støtte, der ydes i form af en årlig præmie i medfør af artikel 9 i ovennævnte forordning)
Samlede

Administrativ

Forventet antal

Forventet areal

enhed (')

støttemodtagere

(ha, a, ca)

refusionsberettigede
udgifter, som

medlemsstaten

medlemsstaten
forventer

ansøger om (2)
(national valuta)

Forskud, som

(national valuta)
0)

(2)

I ALT

P)

(4)

(5)

I

(') De administrative enheder skal samles efter regioner som defineret i bilaget til forordning (EØF) nr. 2052/88 .
(2) Beløb, der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 4.

Det bekræftes, at :

a) ansøgningerne om præmie for endelig nedlæggelse . af vinarealer er blevet indgivet senest den 31 .
december i det foregående år og indeholder de i artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2729/88 fastsatte
oplysninger og bevisdokumenter, og at støtteansøgningerne behandles ifølge artikel 4, stk. 2 og 3, og
artikel 6 i nævnte forordning

b) det ansøgte forskud vedrører vinarealer, der er beregnet til de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1442/88 omhandlede produktioner eller afgrøder

c) præmien kun ydes på de i artikel 1 , stk. 2, artikel 3, og artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/88
fastsatte betingelser

d) ansøgerne har indgået den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1442/88 omhandlede forpligtelse
e) de fastsatte præmiebeløb alt efter tilfældet svarer til de beløb, der er anført i artikel 2, stk. 1 og 2, i forord
ning (EØF) nr. 1442/88, og for Spanien til de beløb, der er anført i bilag II i forordning (EØF) nr. 2729/88
f) for de præmier for endelig nedlæggelse, der ydes i form af årlige præmier, svarer beløbene og betingel
serne for ydelse af disse præmier til det, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1442/88
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g) de præmier for endelig nedlæggelse, der udbetales vindyrkerne som forskud, ydes pa de i artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 2729/88 fastsatte betingelser
h) de nødvendige bevillinger for den nationale medfinansiering er disponible og vil blive udbetalt til støtte
modtagerne i det år, som forskuddene ansøges for
i) forskuddene vil blive stillet til rådighed for støttemodtagerne inden årets udgang. Ved udbetalingen af
præmien for endelig nedlæggelse vil støttemodtagerne blive behørigt informeret om bevillingerne fra
Fællesskabet (et notat om den procedure, der er fastsat herfor, er vedlagt nærværende ansøgning).

Den kompetente myndigheds stempel og underskrift
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BILAG II

OPGØRELSE OVER UDBETALTE PRÆMIER FOR ENDELIG NEDLÆGGELSE

Rapport om anvendelsen af de forskud, der blev udbetalt for året 19 . . i henhold til forordning
(EØF) nr. 1442/88 om ydelse af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer
(Oversigt)

Type præmier

Forventet antal

Samlede refusionsberettigede
udgifter, som medlemsstaten

støttemodtagere

har afholdt

(national valuta)

Medfinansiering, som
EUGFL anmodes om (')
(national valuta)

(3)

(4)

(2)

(O

Engangspræmier
(totalen af
bilag II. 1 )

Årlige præmier
(totalen af
bilag II.2)

I ALT

Samlet forskud, der er dispo
nibelt for året

Uudnyttet forskud, der skal
overføres til det følgende
år/eller restbeløb, der skal
refunderes

(') Beløb der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 3.

BILAG III

(Støtte, der ydes i form af en éngangspræmie i medfør af artikel 2, stk. 1 , 2 og 4, i ovennævnte
forordning)
Samlede
Administrativ

Antal

Areal

refusionsberettigede
udgifter, som

enhed (').

støttemodtagere

(ha, a, ca)

medlemsstaten

har afholdt p)
(national valuta)
0)

(2)

(3)

(4)

Medfi nansieri ng,
anmodes om (3)
(national valuta)

som EUGFL

(5)

I ALT

(') De administrative enheder skal samles efter regioner som defineret i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 (EFT
nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9).
(2) Der er taget hensyn til en eventuel nedsættelse eller forhøjelse af præmierne som fastsat i artikel 7, stk. 1 , eller artikel 2,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1442/88 .
C) Beløb, der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 4.
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BILAG II.2

(Støtte, der ydes i form af en årlig præmie i medfør af artikel 9 i ovennævnte forordning)
Samlede
Administrativ

enhed (')

Antal

støttemodtagere

Medfinansiering,

Areal

refusionsberettigede
udgifter, som

(ha, a, ca)

medlemsstaten
har afholdt

anmodes om (2)
(national valuta)

som EUGFL

(national valuta)

(2)

0)

(3)

(4)

(S)

I ALT

(') De administrative enheder skal samles efter regioner som defineret i bilaget til forordning (EØF) nr. 2052/ 88.
(2) Beløb, der højst svarer til 70 % af beløbet i kolonne 4.

Det bekræftes, at :

a) præmien er ydet for endelig nedlæggelse af vinarealer, der er beregnet til de i artikel 1 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1442/88 omhandlede produktioner eller afgrøder
b) præmien for endelig nedlæggelse ikke er ydet for de i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1442/88 omhand
lede arealer

c) præmien kun ydes på de i artikel 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1442/88 fastsatte betingelser
d) medlemsstaten har kontrolleret, om de i artikel 4, stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr. 1442/88 fastsatte
forpligtelser og betingelser er opfyldt
e) for de præmier, der er ydet for vinarealer, der er tilplantet med vindruesorter til presning, er disse arealers
hektarudbytte fastlagt efter artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/88 og derefter attesteret ved en
officiel erklæring
f) de præmier, der er ydet i medfør af artikel 2, stk. 1 , litra c), i forordning (EØF) nr. 1442/88, vedrører de i
bilag I til forordning (EØF) nr. 2729/88 omhandlede sorter ; de præmier, der er ydet for arealer med
samdyrkede afgrøder, udtrykkes ifølge artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1442/88 ; hvis der udbetales
præmier til vinkooperativer eller sammenslutninger af vindyrkere, er reglerne i artikel 7, stk. 1 , i forord
ning (EØF) nr. 1442/88 overholdt
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g) støtteansøgningerne blev indgivet senest den 31 . december i det pågældende produktionsår og er
behandlet ifølge artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 6 i forordning (EØF) nr. 2729/88

h) præmiebeløbene alt efter tilfældet svarer til de beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning
(EØF) nr. 1442/88 ; præmierne med hensyn til Spanien svarer til de beløb, der er angivet i bilag II til
forordning (EØF) nr. 2729/88
i) hvis præmien for endelig nedlæggelse ydes i form af en årlig præmie, svarer størrelsen af denne præmie
og præmiebetingelserne til bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1442/88
j) præmien for endelig nedlæggelse senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, der følger efter det år, i
hvilket præmieansøgningen blev indgivet, såfremt ansøgeren har bevist, at han rent faktisk har foretaget
rydningen ; de præmier for endelig nedlæggelse, der udbetales vindyrkerne som forskud, ydes på de i
artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2729/88 fastsatte betingelser.

Den kompetente myndigheds stempel og underskrift
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BILAG III

Geninddrivninger i kalenderåret 19 . . for præmier, der er udbetalt ifølge forordning (EØF)
nr. 1442/88

Administrativ
enhed

(O

Evt. referencer

Antal vinbrug

(2)

Geninddrevne

til forordning
(EØF) nr. 283/72

Areal (')
(ha, a, ca)

(3)

(4)

refusionsberettigede
udgifter (')
(national valuta)
(S)

"

(') Med hensyn til de tilfælde, der har været omfattet af en meddelelse i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 283/72
(EFT nr. L 36 af 10. 2.. 1972, s. 1 ), skal oplysningerne angives særskilt.
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 522/89 af 28 . februar 1989 om fastsæt
telse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 58 af 1. marts 1989)
Side 47, bilag IX, kolonne »BLØU« :

i stedetfor :

»42,4852«

læses :

»42,4582«.
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DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE
NY TÉKNOLOGI I FREMSTILLINGSERHVERVENE

Denne informationspjece bygger på 26 case-studier, Det Europæiske Institut har fået lavet i
Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien. Case-studierne fokuserer på følgende
områder :

— det teknologiske udviklingstrin i forbindelse med CNC-maskiner, CAD/CAM-systemer og
integrationsgrad i relation til konstruktion, planlægning og fremstilling
— omfanget af indførelse af integrerede CAD/CAM-systemer
— eventuelle økonomiske og organisatoriske konsekvenser for fremstillingserhvervene
— konsekvenser for samspillet mellem menneske, maskine og arbejdstilrettelæggelse

— udformning af en dynamisk personalepolitik på virksomheden og sammenhængen med
uddannelse, kvalifikationer og jobudvikling
— konsekvenser for »brugerne« og samspillet mellem disse »brugere«

— konsekvenser for beskæftigelsen i fremstillingserhvervene.
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