De Europæiske Fællesskabers

Tidende
Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

ISSN 0378-6994

L 88
33. årgang
3. april 1990

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

* Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplys
ninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende kornproduk
tion

1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 838/90 af 2. april 1990 om fastsættelse af
importafgifterne for kom, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

7

Kommissionens forordning (EØF) nr. 839/90 af 2. april 1990 om fastsættelse af de
præmier, hvormed importafgifterne for kom, mel og malt skal forhøjes

9

Kommissionens forordning (EØF) nr. 840/90 af 2. april 1990 om levering af raffineret
rapsolie som fødevarehjælp
11
Kommissionens forordning (EØF) nr. 841 /90 af 2. april 1990 om levering af kom
som fødevarehjælp
15

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 842/90 af 30. marts 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for jakkesæt under varekategori nr. 16 (løbe"
nummer 40.0160) og dragter, kostumer og sæt, under varekategori nr. 74
(løbenummer 40.0740), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de told
præferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
23
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 843/90 af 30. marts 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for kjoler under varekategori nr. 26 (løbenummer
40.0260) og dragter og kostumer og sæt, under varekategori nr. 29 (løbe
nummer 40.0290), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræ
ferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
25
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 844/90 af 30. marts 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for dragter, kostumer og sæt under varekategori
nr. 74 (løbenummer 40.0740) og beklædningsgenstande under varekategori
nr. 78 (løbenummer 40.0780), som har oprindelse i Indien og omfattes af de
toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89 ... 27

2

(Fortsættes pa omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begræn
set gyldighedsperiode.
Titlen pi alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 845/90 af 2. april 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for fodtøj henhørende under KN-kode 64013 og
6402 og med oprindelse i Thailand, som er præferenceberettiget i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
29
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 846/90 af 2. april 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for urinstof henhørende under KN-kode
3102 10 10 og med oprindelse i Brasilien, som er præferenceberettiget i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
30
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 847/90 af 2. april 1990 om genindfø
relse af opkrævning af told for 1,23*4,5,6-Hexachlorcyclohexan henhørende
under KN-kode 2903 SI 00 og med oprindelse i Kina, som er præferencebe
rettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
31

Kommissionens forordning (EØF) nr. 848/90 af 2. april 1990 om ændring af forord
ning (EØF) nr. 1876/89 for så vidt angår fastsættelsen af de koefficienter, der er
nødvendige for anvendelsen af de monetære udligningsbeløb for visse mejeripro
dukter

32

Kommissionens forordning (EØF) nr. 849/90 af 2. april 1990 om fastsættelse af
importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
35
Kommissionens forordning (EØF) nr. 850/90 af 2. april 1990 om ændring af basisbe
løbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersek
toren

37

Nr. L 88/ 1

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3. 4. 90

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 837/90
af 26 . marts 1990

om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende
kornproduktion
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
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. 201 /90 (2),
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. 1806/89 (4),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

supplerende tekniske oplysninger, der er nødvendige for
at vurdere oplysningerne om produktionen, at sikre objek
tivitet og repræsentativitet i undersøgelserne vedrørende
areal og produktion ved hjælp af en bred udveksling af
erfaringer, i form af møder og rapporter, og at fastsætte
præcise tidsfrister for deres fremsendelse ;

der bør ligeledes foreskrives en årlig meddelelse af regio
nale oplysninger om den samlede kornproduktion og om
visse vigtige kornarter ;
Kommissionen bør efter tre år fremlægge en rapport med,
om nødvendigt, forslag til forbedring af de statistiske
undersøgelser og overveje muligheden af at gennemføre
en harmoniseret fællesskabsundersøgelse efter 1992 ;

og

der bør udarbejdes et overslag over det nødvendige beløb
til Fællesskabets finansiering af denne aktion ; dette beløb
skal indgå som et led i de finansieringsperspektiver, der er

ud fra følgende betragtninger :

anført i den interinstitutionelle aftale af 29. juni 1988 om
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren 0 ; de

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

For at kunne løse de opgaver, som ved Traktaten og
forordningerne vedrørende den fælles landbrugspolitik er
pålagt Kommissionen, har denne brug for pålidelige,
sammenlignelige og aktuelle oplysninger, tilvejebragt ved
hjælp af objektive metoder, om areal, udbytte og produk
tion fordelt på kornarter ;

som følge af kornprodukternes betydning for reguleringen
og forvaltningen af landbrugsmarkederne må de nødven
dige statistiske undersøgelser i stadig højere grad gennem
føres på grundlag af fællesskabsforskrifter ;

faktisk til rådighed stående midler skal i overensstem
melse med denne aftale fastsættes inden for rammerne af

budgetproceduren ;

den fremgangsmåde, som Den Stående Landbrugsstati
stiske Komité skal følge, bør fastsættes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

AFDELING I

der må tages hensyn til de statistiske tjenesters mange
årige erfaringer med disse undersøgelser ;

Mal

denne forordning har til formål at afgrænse de statistiske
oplysninger, som skal tilvejebringes, at fastsætte et
tilfredsstillende pålidelighedsniveau og definere de
(')
O
C)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
C

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
22 af 27. 1 . 1990, s. 7.
166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
177 af 24. 6. 1989, s. 1 .
8 af 13. 1 . 1990, s. 12.

(*) Udtalelse afgivet den 16. marts 1990 (endnu ikke offentliggjort
i EFT).

Artikel 1

Medlemsstaterne meddeler De Europæiske Fællesskabers
Statistiske Kontor, i det følgende benævnt »EUROSTAT«,
årlige oplysninger om kom som omhandlet i artikel 2 og
6.

O EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 33.
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AFDELING II

Oplysninger, som skal meddeles på nationalt niveau
Artikel 2

1 . Denne forordning anvendes for de kornarter, der er
anført på listen i bilag I.
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Disse arealoplysninger skal suppleres med et skøn vedrø
rende det resterende kornareal, baseret på oplysninger fra
andre kilder.

2. Stikprøveundersøgelserne af arealer skal tilrette
lægges således, at standardafvigelsen for det samlede
dyrkede areal med korn ikke overstiger 1 % af dette areal
eller, efter eget valg, 5 000 ha i hver medlemsstat.
Artikel 5

Bilag I kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 1 1 .

2.

Medlemsstaterne skal meddele årlige oplysninger

vedrørende :

— arealet (1 000 ha)
— det gennemsnitlige udbytte ( 100 kg/ha) og
— den høstede produktion (1 000 tons)

for hver af de grupper af kornarter, der er anført i bilag II,
og for hver kornart i gruppe 7 i samme bilag, hvis
produktionen heraf overstiger 50 000 tons pr. år.

1 . Hvis der anvendes stikprøveundersøgelser af udbytte
eller produktion, skal prøven tilrettelægges således, at
standardafvigelsen for den samlede kornproduktion ikke
overstiger 2 % af den samlede produktion eller 50 000
tons .

2.

Ud over de i stk. 1 fastsatte krav til den samlede

kornproduktion må standardafvigelsen for hver kornart,
der er omhandlet i bilag I, og for hvilken produktionen i
en medlemsstat overstiger den i artikel 3, stk. 1 , fastsatte
tærskel, ikke overstige 5% af denne produktion eller
20 000 tons.

Bilag II kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 1 1 .

AFDELING IV

3. Endvidere skal medlemsstaterne indsende oplys
ninger om det gennemsnitlige vandindhold ('), udtrykt i
procent, i forbindelse med oplysningerne som nævnt i
stk. 2, første afsnit, andet og tredje led.

Oplysninger, som skal meddeles på regionalt niveau

AFDELING III

Årlige oplysninger om areal, udbytte, produktion og

Metoder og specifikationer

Artikel 6

vandindhold skal meddeles EUROSTAT for de regionale
niveauer, der er anført i bilag III.
Bilag III kan ændres efter fremgangsmåden i artikel 1 1 .

Artikel 3

1 . For hver kornart, der er omhandlet i bilag I, og for
hvilken den årlige produktion i en medlemsstat overstiger
50 000 tons, skal oplysninger om areal, udbytte og
produktion stamme fra statistiske undersøgelser, som
enten kan være stikprøveundersøgelser eller totaltællinger.

Disse regionale oplysninger skal meddeles for alt korn
som helhed, bortset fra ris, og for blød hvede, hård hvede,
byg, rug og kornmajs.
Medlemsstaterne skal angive de regionale oplysninger, der
frembyder en usædvanlig høj procentdel standardafvigel
ser. -

2. Undersøgelserne skal gennemføres efter anerkendte
statistiske metoder, der opfylder kravene til kvalitet,
objektivitet og pålidelighed som fastsat i denne afdeling.

3. Til opfyldelse af kravene i denne afdeling kan der
vedtages overgangsarrangementer for en eller flere

AFDELING V

Tidsfrister, udveksling af erfaringer, overgangs
ordninger

medlemsstater i henhold til artikel 8, stk. 3.
Artikel 4

Artikel 7

1.

Det kalenderår, i hvilket høsten finder sted, er i det

følgende benævnt »høståret«.

1 . Hvis der gennemføres stikprøveundersøgelser af
arealer, skal prøven fastlægges således, at den er repræsen
tativ for mindst 95 % af det samlede areal, hvorpå der
dyrkes korn.
(') ~ For så vidt angår den fremgangsmåde, der skal følges ved be
regning af vandindholdet, se bilag II til Kommissionens for
ordning (EØF) nr. 1908/84, (EFT nr. L 178 af 5. 7. 1984, s. 22),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2507/87 (EFT nr. L
235 af 20. 8 . 1987, s. 10). Andre metoder for tilnærmelsesvis
beregning er tilladt.

2.

Medlemsstaterne skal meddele EUROSTAT forelø

bige nationale oplysninger om areal senest den 1 . oktober
i høståret. De endelige oplysninger om areal skal
indsendes senest den 1 . april efter høståret.
3.

Et første skøn over nationale oplysninger om

udbytte og produktion skal fremsendes senest den 1 5.
november i høståret. Foreløbige oplysninger om udbytte
og produktion fremsendes senest den 1 . februar og de
endelige oplysninger senest den 1 . oktober efter høståret.
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AFDELING VI

Hvis oplysningerne om udbytte og produktion refererer
til reviderede arealoplysninger, skal disse ligeledes medde
les.

Finansielle bestemmelser

4. De regionale oplysninger, der er nævnt i artikel 6,
skal meddeles samtidig med de endelige oplysninger på
nationalt niveau og være i overensstemmelse med disse.

Artikel 8

1 . Senest 12 måneder efter denne forordnings ikraft
træden skal medlemsstaterne forelægge EUROSTAT en
detaljeret metodologi-rapport med en redegørelse for,
hvorledes oplysningerne vedrørende areal, udbytte og
produktion er tilvejebragt i deres lande og, i givet fald,
regioner, og angivelse af, i hvilket omfang tallene er
repræsentative og pålidelige. EUROSTAT udfærdiger i
samarbejde med medlemsstaterne et resumé af disse

Artikel 10

1 . Fællesskabets udgifter til gennemførelsen af den i
denne forordning fastsatte aktion anslås at ville beløbe sig
til 3 200 000 ECU for perioden 1990 til 1993, heri
medregnet udgifter for et mandår (hjælpeansat, udlånt
national ekspert, osv.).
2. Budgetmyndigheden fastsætter de bevillinger, der
stilles til rådighed for hvert regnskabsår.

AFDELING VII

rapporter.
Afsluttende bestemmelser

2.

Medlemsstaterne underretter EUROSTAT, inden for

en frist på 3 måneder, om enhver ændring i de oplysnin
ger, der er meddelt i henhold til stk. 1 .

3.

Fremgår det af visse metodologi-rapporter, at en

medlemsstat ikke straks kan opfylde kravene i denne
forordning, og er det nødvendigt at foretage ændringer i
undersøgelsesteknikker og -metodologi, kan EUROSTAT
i samarbejde med den pågældende medlemsstat fastsætte
en overgangsperiode på højst to år til opstilling af et
undersøgelsesprogram i overensstemmelse med denne
forordning.

4. Metodologi-rapporterne,
overgangsordningerne,
oplysningernes disponibilitet og pålidelighed samt andre
spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af denne
forordning drøftes to gange om året i den kompetente
arbejdsgruppe under Den Stående Landbrugsstatistiske

Artikel 11

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden for Den Stående Landbrugssta
tistiske Komité, i det følgende benævnt komitéen, enten
på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats
repræsentant, sagen for komitéen.
2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,
hvor meget sagen haster. Komitéen udtaler sig med et
flertal på 54 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer
tillægges vægt i henhold til Traktatens artikel 148, stk. 2.
Formanden deltager ikke i afstemningen.

Komité .

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med komitéens
Artikel 9

udtalelse

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
1 . Senest ved udgangen af 1992 forelægger
EUROSTAT for Europa-Parlamentet og Rådet :

— en rapport om de indvundne erfaringer for så vidt
angår undersøgelser og skøn foretaget inden for
rammerne af denne forordning
— om nødvendigt, forslag til forbedring og harmonise
ring af de gældende ordninger i medlemsstaterne
— om nødvendigt, forslag til en supplerende ad hoc
fællesskabsundersøgelse med brug af harmoniserede
bestemmelser og karakteristika.

melse med komitéens udtalelse, eller er der ikke

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal

Har Rådet ikke ved udløbet af en frist på tre
måneder fra den dato, på hvilken det har fået sagen
forelagt, truffet nogen afgørelse, vedtages de fore
slåede foranstaltninger af Kommissionen.
Artikel 12

2. Rådet skal træffe afgørelse om de i stk. 1 omhand
lede forslag efter den i Traktatens artikel 148, stk. 2, fast
satte afstemningsprocedure.

Denne forordning træder i kraft tre dage efter offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. marts 1990.
På Rådets vegne
M. O'KENNEDY

Formand

BILAG I

KORNARTER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1

KORN (undtagen ris)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blød hvede (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
Hård hvede (Triticum durum Desf.)
Rug (Secale cereale L.)
Byg (Hordeum vulgare L.)
Havre (Avena sativa L.)
Kornmajs (Zea Mays L.)

7.

Korn, ikke andetsteds anført

7.1 . Vinterblandsæd

7.2.
7.3.
7.4
7.5.
7.6.

Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum Sudanense (Piper) Stapf.)
Triticale (X Triticosecale Wittm.)
Hirse (Panicum miliaceum)
Boghvede (Fagopyrum esculentum)
Kanariefrø (Phalaris canadensis L.)

7.7. Blandsæd, bortset fra vinterblandsæd

7.8. Corn-cob-mix (Zea Mays L.)

8.

RIS

8.1 . Ris — rundkornet (Oryza sativa L.)
8.2. Ris — mellemkornet (Oryza sativa L.)
8.3. Ris — langkornet (Oryza sativa L.)
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BILAG II

GRUPPER AF KORNARTER, OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 2

(Skema over oplysninger, der skal fremsendes)
Land :

Høstår

l

AREAL

Areal

\

1 000 ha

KORN I ALT

(undtagen ris)
1.

Blød hvede

2.

Hård hvede

3.

Rug

4.

Byg

5.

Havre

6.

Kornmajs

7.

Korn, ikke andetsteds anført

8.

RIS

8.1 . rundkornet
8.2. mellemkornet

8.3. langkornet

UDBYTTE OG PRODUKTION

Undersøgel
sesdata

Udbytte
100 kg/ha

Høstet

Gennemsnitligt

produktion

vandindhold

1 000 tons

%

Undersøgelses
dato

Nr. L 88/6
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BILAG III

REGIONALE NIVEAUER OMHANDLET I ARTIKEL 6

Medlemsstater

Belgique — België
Danmark

Regional opdeling

Provinces/Provincies
—

BR Deutschland

Bundesländer

E\X&8a

γπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης

España

Comunidades autónomas

France

Régions de programme

Ireland
Italia

Luxembourg

Regioni (2)
—

Nederland

Provincies

Portugal

NUTS II (')
Standard regions

United Kingdom

NUTS — Nomenklaturen over Statistiske Territoriale Enheder

(') Regionale oplysninger skal fremsendes senest tre ir efter denne forordnings ikrafttræden.
(2) Over en periode på to ir efter denne forordnings ikrafttræden, kan de italienske regioner grupperes efter NUTS I-opde
ling.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 838/90
af 2. april 1990

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

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 201 /90 (2),
særlig artikel 13, stk. 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 636/87 (4), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

— 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 30. marts
1990 ;

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

ning (EØF) nr. 754/90, 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 —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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.
754/90 (*) 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

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 3. april 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
22 af 27. 1 . 1990, s, 7.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
153 af 13. 6. 1987,- s. 1 .

h EFT nr. L 83 af 30. 3. 1990, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 2. april 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

Afgift

KN-kode

Portugal
0709 90 60

071290 19
1001 10 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

38,43
38,43
47,93
47,93
39,41
39,41
64,09
55,34
55,34
46,74
46,74
38,43
38,43
55,34
55,34
55,34
55,34

1008 90 10

0

1008 90 90

5534
69,49
104,04
89,07
73,63

1101 00 00
110210 00
1103 11 10
1103 11 90

Tredjelande

132,81 (2) (3)
132,81 00
188,02 0 0
188,02 0 0
137,56
137,56

133,30 0
119,51
119,51
124,70
124,70

132,81 00
132,81 (2) (3)
140,88 0
30,99

96,29 0
0,00 ø
0
0,00
206,90
200,94
307.02
222.03

(') 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. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske
departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
1,81 ECU pr. ton.
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne eller OLT opkræves importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet i henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) 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.
(*) 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. 839/90

af 2. april 1990
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. 201 /90 (2),
særlig artikel 1 5, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (J), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1636/87 (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

30. marts 1990 ;

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. 1916/89 (*) 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 3. april 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
O
o
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
hr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
22 af 27. 1 . 1990, s. 7.
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
153 af 13. 6. 1987, s. 1 .
187 af 1 . 7. 1989, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 2. april 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term.

3. term.

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

1001 90 91

0

1,64

1,64

8,98

8,98

KN-kode

0

1001 90 99

0

1,64

1,64

100200 00

0

0

0

100300 10

0

5,81

5,87

5,81

1003 00 90

0

5,81

5,87

5,81

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

,0

0

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

2,30

2,30

12,57

0

B. Målt

(ECU/ ton)
KN-kode

Løbende
mined

1 . term.

2. term.

3. term.

4. term .

4

5

6

7

8

110710 11

0

2,92

2,92

15,98

15,98

1107 10 19

0

2,18

2,18

11,94

11,94

1107 10 91

0

10,34

10,45

10,34

10,34

1107 10 99

0

7,73

7,81

7,73

7,73

1107 20 00

0

9,01

9,10

9,01

9,01
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 840/90
af 2. april 1990

om levering af raffineret rapsolie 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. 1750/89 (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 ^); 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 , føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga
nisationer 3 200 tons raffineret rapsolie ;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp tir de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes raffineret rapsolie efter bestemmelserne i for
ordning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilagene anførte
betingelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

O " EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
0 EFT nr. L 172 af 21 . 6. 1989, s. 1 .
O EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

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

1 . Aktion nr.('): 904/89.

2. Program : 1989.
3. Modtager : Bangladesh.
4. Modtagerens repræsentant (4) : The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka,
Bangladesh

5. Bestemmelsessted eller -land : Bangladesh.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : raffineret rapsolie.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (*) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (III Al ).
8. Samlet mængde : 2 200 tons netto.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : se listen offendiggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (III B) :
— i nye metalfade, med spuns, som indvendigt er belagt med konservesdåselak eller undergået en
behandling, som giver de samme garantier, på 190 til 200 kg netto eller 190 til 200 liter. Fadene skal
fyldes helt og lukkes hermetisk under nitrogenatmosfære. Fadene skal være tilstrækkeligt stærke til at
kunne modstå forsendelse pr. skib. Metalfadenes beskaffenhed må ikke være til skade for den
menneskelige sundhed og heller ikke kunne påvirke indholdets farve, smag eller lugt Fadene skal
lukkes fuldstændigt hermetisk
— fadene skal forsynes med følgende påskrift :
»ACTION No 904/89 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY«

1 1 . Den made, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit lossehavn, losset.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —

15. Lossehavn : Chittagong

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 29. 5. til 29. 6. 1990.
18. Sidste frist for leveringen : 13. 7. 1990.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne (*) : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00. Buddene anses for at være gyldige indtil
18 . 4. 1990, kl. 24.00.

21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00. Buddene anses for at være gyldige indtil 25. 4.
1990, kl. 24.00

b) periode, i hvilken varen stilles; til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 5. 6. til 6. 7. 1990
c) sidste frist for leveringen : 20. 7. 1990.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 15 ECU/ton.

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

24. Adresse for indsendelse af bud (*) : bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren: : —
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BILAG II

1 . Aktion nr. ('): 133/90.
2. Program : 1989.

3. Modtager : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Modtagerens repræsentant (2) : jf. EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.

5. Bestemmelsessted eller -land : Etiopien.

6. Produkt, der skal tilvejebringes ; raffineret rapsolie.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (6) Q : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af
14. 8 . 1987, s. 3 (III A 1 ).

8. Samlet mængde : 1 000 tons netto.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning OHO 1) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (III B) :
— metalbeholdere på 5 liter eller 5 kg
— beholderne skal være pakket i kasser med 4 beholdere i hver kasse
— beholderne og kartonerne skal være forsynet med følgende påskrift :
»ACTION No 133/90 / VEGETABLE OIL / ETHIOPIA / LWF / 95101 / GIFT OF THE EURO
PEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION«

11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15 . Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 25. 5. til 22. 6. 1990.
1 8. Sidste frist for leveringen : —

1 9. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne (') : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00. Buddene anses for at være gyldige indtil
18 . 4. 1990, kl. 24.00.

21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00 ; buddene anses for at være gyldige indtil 25. 4.
1990, kl. 24.00

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 . 6. til 29. 6. 1990
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 1 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (') : Bureau de laide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren : —

Nr. L 88/ 13
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Noter :

(') Aktionens nummer ska! anføres i al korrespondance.

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

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

(4) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren :
Mr. J. Fessaguet, Head of the EEC Delegation, Dhaka Office House CES (E), Road 128, Gulshan, Dhaka
12, Bangladesh (telex 642501 CECO-BJ),
(*) Leverandøren sender en kopi af fakturaen til : MM. De Keyzer & Schütz BV, Postbus 1438, Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam .

O Ved levering fremsender tilslagsmodtageren et sundhedscertifikat til modtagerens repræsentanter.
O Ved levering fremsender tilslagsmodtageren et oprindelsescertifikat til modtagerens repræsentanter.
f) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i disse 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 disse bilag
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
(*) Med hensyn til udformningen af buddene finder artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EØF) nr. 2200/87
ikke anvendelse.

(I0) Kasser skal leveres på standardpaller under plasticfilm.

(") Endvidere skal emballagen opfylde kravene for butteroil som nærmere angivet i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, (I 3 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 841/90
af 2. april 1990
om levering af korn 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. 1750/89 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og
ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga
nisationer 33 280 tons korn ;

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
2200/87 og på de i bilagene anførte betingelser. Tildeling
af leveringerne sker ved licitation.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
(*) EFT nr. L 172 af 21 . 6. 1989, s. 1 .
O EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

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

PARTI A og B
1 . Aktion nr. ('): 134/90 (parti A), 35/90 og 144/90 (parti B).
2. Program : 1989.

3. Modtager : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Modtagerens repræsentant (2) : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Etiopien,

6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (II Al ).
4

8. Samlet mængde : 24 600 tons.
9. Antal partier : 2 (A : 15 000 tons ; B : 9 600 tons).

10. Emballering og mærkning (*) (*) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (II B 1 c).
Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver : se bilag II.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn, fob stuvet f).
13. Afskibningshavn : —

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 til 25. 5. 1990.
18. Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 10. til 31 . 5. 1990
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10% af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af budt5): Bureau de laide 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 eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (') : restitutionen
anvendelig fra den 27. 3. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 482/90 (EFT nr. L 51 af
27. 2. 1990, s. 31 ).
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PARTI C

1 . Aktion nr.('): 109/90.
2. Program : 1989.

3. Modtager : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho (tlf. 234 98, telex 329 BB).
4. Modtagerens repræsentant (l0) : Manager, Food Management Unit, PO Box 527, Maseru, Lesotho (tlf.
32 39 58).
5. Bestemmelsessted eller -land : Lesotho.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (II Al ).

8. Samlet mængde : 7 000 tons.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : som styrtgods.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
1 3. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse pi lageret og eventuelt lossehavn : Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100,
Lesotho (tlf. 234 98 ; telex 329 BB).

1 7. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 15. 6. til 15. 7. 1990.
18. Sidste frist for leveringen : 1 . til 31 . 8. 1990.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 15. 6. til 1 5. 7. 1 990
c) sidste frist for leveringen : 1 . til 31 . 8. 1990 .
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud (*) : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (6) : restitutionen
anvendelig den 27. 3. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 482/90 (EFT nr. L 51 af
27, 2. 1990, s. 31 ).
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PARTI D

1 . Aktion nr.('): 907/89.

2. Program : 1989.
3. Modtager : World Food Programme, via Cnstoforo Colombo 426, I-00145 Rom (telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant (2) : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.

5. Bestemmelsessted eller -land : Etiopien.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af
14. 8. 1987, s. 3 (II A 1 ).
8 . Samlet mængde : 815 tons.

9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning (4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (II B 1 c)).
Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver :
»ACTION No 907/89 / ETHIOPIA 0346001 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB«.

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

13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : —

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. til 31 . 5. 1990.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. til 31 . 5. 1990
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud O : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (') : restitutionen

anvendelig fra den 27. 3. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 482/90 (EFT nr. L 51 af
27. 2. 1990, s. 31 ).
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PARTI E

1 . Aktion nr.('): 54/90 til 56/90.
2. Program : 1989.

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

4. Modtagerens repræsentant (2) : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.

5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : havregryn.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (J) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af 14. 8.
1987, s. 3 (II A 9).
8. Samlet mængde : 444 tons (765 tons korn).
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning £) (*) (•) : se EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (II B 3).
Påskrift på sækkene med mindst 5 cm høje bogstaver : se bilag II.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse pi lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. 5. til 15. 6. 1990.
18. Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00.

21 . I tilfælde af fornyet licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. 4. 1990, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 . til 30. 6. 1990
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

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

24. Adresse for indsendelse af bud 0 : Bureau de laide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (') : restitutionen
anvendelig den 27. 3. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 482/90 (EFT nr. L 51 af
27. 2. 1990, s. 31 ).
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Nr. L 88/20

PARTI F

1 . Aktion nr.('): 944/89.
2. Program : 1989.

3. Modtager : Djibouti.

4. Modtagerens repræsentant (10) : Ministère de la Santé Publique, BP 1974, Djibouti Secrétariat Ministre
253/35 14 91 ; Conseiller Technique 253/35 08 43 ; telex (via Présidence de la République) 5871 ).
5. Bestemmelsessted eller -land : Djibouti.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : pastaprodukter.
7. Nærmere beskrivelse al varen og dennes kvalitet O :
— vandindhold : højst 12,5 %
— indhold i % af tørstoffet :

— aske : mindst 0,70 — højst 0,90
— cellulose : mindst 0,20 — højst 0,45
— protein (N x 5,70) : mindst 10,50
— syretal : 4

Syretallet udtrykkes ved det antal cm3 1 N baseopløsning, der er nødvendigt for at neutralisere 100 g
tørstof.

8. Samlet mængde : 50 tons ( 100 tons korn).
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning (") :

»ACTION N» 944/89 - PATES ALIMENTAIRES / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE«

11 . Den made, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit lossehavn, losset.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : Djibouti.

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 15. 5. til 15. 6. 1990.
18. Sidste frist for leveringen : 15. 7. 1990.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 17. 4. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 30. 4. 1990, kl. 12.00

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 1 . til 30. 6. 1990
c) sidste frist for leveringen : 31 . 7. 1990.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

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

24. Adresse for indsendelse af bud (*) : Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitutionen
anvendelig fra den 30. 3. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 520/90 (EFT nr. L 53 af
1 . 3. 1990, s. 73).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

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

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattester skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137.

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

— oprindelsescertifikat
— phytosanitært certifikat.

(4) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2% tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften.
0 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.
(6) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8. 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), 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.

O Forsendelse i 20-fods containere (54/90 og 56/90 : 40-fods containere) i henhold til ordningen FCL/LCL.
Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen i udskib
ningshavnen. Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjer
nelse af containerne fra containerterminalen. Artikel 13, nr. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
2200/87 anvendes ikke.

Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste for hver container med oplys
ning om antallet af sække for hvert afskibningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen.
Tilslagsmodtageren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (locktainer), hvis nummer
skal meddeles speditøren.
(8) Leverandøren sender genparten af originalfakturaen til :
M. De Keyzer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL- 3000 BK Rotterdam .

C) Uanset artikel 7, stk. 3, litra f), og artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2200/87 skal budsummen
omfatte omkostningerne i forbindelse med lastning og stuvning. Tilslagsmodtageren er ansvarlig for last
ning og stuvning.
(I0) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren :
— parti C : M. A. Kratz, PO Box MS 518, Maseru 100, Lesotho (tlf. 31 37 26 ; telex DELEGEUR 4351
LO).
— parti F : M. Perez Porras, PO Box 2477, Djibouti (telex 5894 DJ ; telefax 253-350036).

(") — I l kg pakker af isotaktisk polypropylen, i karton eller i cellofan, hvorpå der anføres, hvornår
produktet er fremstillet, hvornår produktet senest skal forbruges, eller produktets mindste holdbarhed.
— Produkterne emballeres i kartoner med 25 pakker af et modstandsdygtigt materiale, der egner sig til
søtransport ; disse kartoner fastgøres til pallerne med et solidt nylonbånd, der spænder kartonerne
sammen .

— Kartonerne påføres den i punkt 10 anførte mærkning med mindst 1 cm høje bogstaver og kartonerne
den samme mærkning med mindst 3 cm høje bogstaver.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —

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

Designazione
della partita
Aanduiding
van de partij
Designação

Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)
Quantidade total

do lote

(em toneladas)

A

15 000

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(em toneladas)

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

Euronaid

Ethiopia

Action No 134/90 / Wheat / LWF / 95102 /

Gift of the European Economic Community /
For free distribution

B

9 600

6 500

Euronaid

Ethiopia

Action No 35/90 / Wheat / Concern / 95400 /

Assab / Gift of the Eurpean
Community / For free distribution
3 100

E

444

288

12

Euronaid

Economic

Ethiopia

Action No 144/90 / Wheat / WVB / 905301 /

Caritas N

Colombia

Acción n0 54/90 / Copos de avena / Caritas
neerlandica / 90336 / Bogotá vía Santa Marta /
Donación de la Comunidad Económica Europea
/ Destinado a la distribución gratuita

CAM

Brasil

Acção n? 55/90 / Flocos de aveia / CAM / 92049

Assab / Gift of the European Economic
Community / For free distribution

/ Recife / Donativo da Comunidade Económica

Europeia / Destinado a distribuição gratuita
144

Caritas N

Haiti

Action n0 56/90 / Flocons d'avoine / Caritas
Neerlandica / 90334 / Port-au-Prince / Don de

la Communauté économique européenne / Pour
distribution gratuite
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Nr. L 88/23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 842/90
af 30. marts 1990

om genindførelse af opkrævning af told for jakkesæt under varekategori nr. 16
(løbenummer 40.0160) og dragter, kostumer og sæt, under varekategori nr. 74
(løbenummer 40.0740), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræ
ferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

nr. 74 (løbenummer 40.0740), som har oprindelse i Thai
land, er loftet fastsat til henholdsvis 94 000 og 64 000

FÆLLESSKABER HAR —

stk.;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

den 19. marts 1990 har indførslerne af de omhandlede

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

varer i Fællesskabet med oprindelse i Thailand, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

ud fra følgende betragtninger :

Thailand —

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, som er omfattet af individu
elle toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesska

bet ;

for jakkesæt, under varekategori nr. 16 (løbenummer
40.0160) og dragter, kostumer og sæt, under varekategori

Løbenummer

40.0160

Kategori
(enhed)
16

(1 000 stk.)

40.0740

74

(1 000 stk.)

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet i henhold til forordning (EØF) nr.
3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af følgende varer
med oprindelse i Thailand :

KN-kode

6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6104
6104
6104
ex 6104
6104
6104
6104
ex 6104

Varebeskrivelse

00
00
10
30
00
90
90
19

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af
uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede
fibre, undtagen skisæt

1100
12 00
13 00
19 00
21 00
22 00
23 00
29 00

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder
og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller rege
nererede fibre, undtagen skidragter

11
12
19
19
21
22
23
29

Artikel 2

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

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Nr. L 88/24
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems«
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 1990.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 843/90
af 30 . marts 1990

om genindførelse af opkrævning af told for kjoler under varekategori nr. 26
(løbenummer 40.0260) og dragter og kostumer og sæt, under varekategori nr. 29
(løbenummer 40.0290), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræ
ferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

gori nr. 29 (løbenummer 40.0290), som har oprindelse i
Pakistan, er loftet fastsat til henholdsvis 376 000 og

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

118 000 stk ;
den 19. marts 1990 har indførslerne af de omhandlede

varer i Fællesskabet med oprindelse i Pakistan, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

ud fra følgende betragtninger :

Pakistan —

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, som er omfattet af individu
elle toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesska

bet ;

for kjoler, under varekategori nr. 26 (løbenummer
40.0260) og dragter og kostumer og sæt, under varekate

Løbenummer

40.0260

Kategori
(enhed)
26

(1 000 stk.)

40.0290

29

(1 000 stk.)

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet i henhold til forordning (EØF) nr.
3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af følgende varer
med oprindelse i Pakistan :

KN-kode

Varebeskrivelse

610441
610442
6104 43
6104 44

00
00
00
00

6204 41
6204 42
6204 43
6204 44

00
00
00
00

6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204

00
00
00
10
00
90
90
19

11
12
13
19
21
22
23
29

Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller
syntetiske eller regenererede fibre

Dragter og kostumer og sæt, ikke af trikotage, til
kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske
eller regnererede fibre, undtagen skidragter og
skisæt

Artikel 2

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

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

Nr. L 88/26

De Europæiske Fællesskabers Tidende

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

3 . 4. 90

Nr. L 88/27

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3 . 4. 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 844/90
af 30. marts 1990

om genindførelse af opkrævning af told for dragter, kostumer og sæt under vare
kategori nr. 74 (løbenummer 40.0740) og beklædningsgenstande under varekate
gori nr. 78 (løbenummer 40.0780), som har oprindelse i Indien og omfattes af de
toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

varekategori nr. 78 (løbenummer 40.0780), som har oprin
delse i Indien, er loftet fastsat til henholdsvis 64 000 stk.

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

og 151 tons ;
den 19. marts 1990 har indførslerne af de omhandlede

varer i Fællesskabet med oprindelse i Indien, som er

præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

ud fra følgende betragtninger :

Indien —

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, som er omfattet af individu
elle toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesska

bet ;

for dragter, kostumer og sæt, under varekategori nr. 74
(løbenummer 40.0740), og baklædningsgenstande under

Løbenummer

40.0740

Kategori
(enhed)
74

(1 000 stk.)

40.0780

78

(tons)

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 45.

KN-kode

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet i henhold til forordning (EØF) nr.
3897/89, ved indførsel til Fællesskabet af følgende varer
med oprindelse i Indien :

Varebeskrivelse

6104 11 00
6104 12 00
610413 00
ex 6104 19 00
6104 21 00
6103 22 00
6104 23 00
ex 6104 29 00
6203
6203
6203
6203

41
42
43
49

30
59
39
39

6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204

61
61
62
62
63
63
69
69

80
90
59
90
39
90
39
50

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder
og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller rege
nererede fibre, undtagen skidragter

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset
fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8,
14, 15; 16, 17, 18, 21 , 26, 27, 29, 68, 72, 76 og 77

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 88/28

Løbenummer

Kategori
(enhed)

40.0780

(fortsat)

KN-kode

Varebeskrivelse

6210 40 00
6210 50 00
621 1 31 00

621 1
6211
621 1
621 1
621 1

32
33
41
42
43

90
90
00
90
90

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

3 . 4. 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 88/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 845/90
af 2. april 1990
om genindførelse af opkrævning af told for fodtøj henhørende under KN-kode
64013 og 6402 og med oprindelse i Thailand, som er præferenceberettiget i

henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tidspunkt, så snart de pågældende individuelle lofter er
nået på fællesskabsplan ;

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

for fodtøj henhørende under KN-kode 64013 og 6402,
med oprindelse i Thailand er det individuelle loft fastsat

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 9, og

til 1 100 000 ECU ; den 28. februar 1990 har indførslerne

af de omhandlede varer i Fællesskabet med oprindelse i
Thailand ved afskrivning nået det pågældende loft ;
opkrævningen af told skal for de pågældende varer
genindføres over for Thailand —

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr.
3896/89 suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og
territorier, der er anført i bilag III, bortset fra dem, der er
anført i kolonne 4 i bilag I, inden for rammerne af de
præferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 6 i det
nævnte bilag I ; i henhold til artikel 7 i den nævnte
forordning kan opkrævningen af told ved indførsel af de
omhandlede varer med oprindelse i et af de omhandlede
lande og territorier genindføres på et hvilket som helst

Løbenummer

KN-kode

10.0660

6401

6402

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet ifølge forordning (EØF) nr. 3896/
89, ved indførsel i Fællesskabet af følgende varer med
oprindelse i Thailand :
Varebeskrivelse

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor
overdelen hverken er fastgjort til sålen sammensat ved syning,
nitning, sømning, skruning, stiftning o. lign.
Andet fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast
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 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 1 .

Nr. L 88/30

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 846/90
af 2. april 1990
om genindførelse af opkrævning af told for urinstof henhørende under KN-kode
3102 10 10 og med oprindelse i Brasilien, som er præferenceberettiget i henhold
til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tidspunkt, så snart de pågældende individuelle lofter er
nået på fællesskabsplan ;

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

oprindelse i Brasilien er det individuelle loft fastsat til

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr.
3896/89 suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og
territorier, der er anført i bilag III, bortset fra dem, der er
anført i kolonne 4 i bilag I, inden for rammerne af de
præferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 6 i det
nævnte bilag I ; i henhold til artikel 7 i den nævnte
forordning kan opkrævningen af told ved indførsel af de
omhandlede varer med oprindelse i et af de omhandlede
lande og territorier genindføres på et hvilket som helst

Løbenummer

KN-kode

10.0400

310210 10

for urinstof henhørende under KN-kode 3102 10 10, med
380 000 ECU ; den 22. marts 1990 har indførslerne af de

omhandlede varer i Fællesskabet med oprindelse i Brasi
lien ved afskrivning nået det pågældende loft ;
opkrævningen af told skal for de pågældende varer
genindføres over for Brasilien—
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet ifølge forordning (EØF) nr. 3896/
89, ved indførsel i Fællesskabet af følgende varer med
oprindelse i Brasilien :

Varebeskrivelse

Urinstof med et nitrogenindhold på over 45 vægtprocent (beregnet
på grundlag af tørsubstansen)
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 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L *383 af 30. 12. 1989, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 88 /31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 847/90
af 2. april 1990
om genindførelse af opkrævning af told for 1,23,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
henhørende under KN-kode 2903 51 00 og med oprindelse i Kina, som er præfe
renceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for 1 ,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan henhørende under
KN-kode 2903 51 00, med oprindelse i Kina er det indi

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande (1), særlig artikel 9, og

viduelle loft fastsat til 357 000 ECU ; den 10. februar 1990
har indførslerne af de omhandlede varer i Fællesskabet

med oprindelse i Kina ved afskrivning nået det pågæl
dende loft ;

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

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr.
3896/89 suspenderes toldsatserne for hvert af de lande og
territorier, der er anført i bilag III, bortset fra dem, der er
anført i kolonne 4 i bilag I, inden for rammerne af de
præferencetoldlofter, som er fastsat i kolonne 6 i det
nævnte bilag I ; i henhold til artikel 7 i den nævnte
forordning kan opkrævningen af told ved indførsel af de
omhandlede varer med oprindelse i et af de omhandlede
lande og territorier genindføres på et hvilket som helst
tidspunkt, så snart de pågældende individuelle lofter er
nået på fællesskabsplan ;

Løbenummer

KN-kode

10.0117

2903 51 00

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 6. april 1990 genindføres opkrævning af told, som
har været suspenderet ifølge forordning (EØF) nr. 3896/
89, ved indførsel i Fællesskabet af følgende varer med
oprindelse i Kina :
Varebeskrivelse

1 ,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan
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 2. april 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 1 .

Nr. L 88/32

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 848/90
af 2. april 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 1876/89 for så vidt angår fastsættelsen af de
koefficienter, der er nødvendige for anvendelsen af de monetære udligningsbeløb
for visse mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nn 1 677/85 af 11 . juni 1985 om monetære
udligningsbeløb i landbrugssektoren ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1889/
87 (2)r særlig artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger :

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

fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1876/89 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 787/90 (<) ;

ifølge artikel 16 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/90 af 21 . februar 1990 om
støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet 0
multipliceres de monetære udligningsbeløb med en koefficient ; forordning (EØF) nr.
1 876/89 bør derfor suppleres ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra
Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1876/89 foretages følgende ændringer :

1 ) I tabellen i bilag I, del 5, ud for KN-kode 0405 indsættes følgende linjer efter
tillægskode 7225 :

\

\
KN-kode

Tabel

Tillægs

Bemærk

kode

ninger

Forbunds

republikken
Tyskland
DM

7280
7281

04-7
04-7

Neder
landene

hfl.

Spanien

pta.

Det
Forenede

Belgien/

Kongerige

bourg

£

bfr./Hr.

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

\
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

Italien

Frankrig

Gæken
land

Irland

Portugal

dkr.

lire

ffr.

dr.

Ir£

esc .

— 100 kg —
b x koef
b x koef

2) Tabel 04-7 i tillæget til bilag I affattes således :

(')
(*)
(3)
(4)
O

Danmark

Luxem

\

I
0405

Negative

»Positive

L
L
L
L
L

164 af 24. 6. 1985, s. 6.
182 af 3. 7. 1987, s. 1 .
188 af 1 . 7. 1989, s. 1 .
87 af 2. 4. 1990, s. 1 .
45 af 21 . 2. 1990, s. 8.

b x koef

b x koef«
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»TABEL 04-7

0405

Tillægskode

Varebeskrivelse

KN-kode

Med fedtindhold pa under 80 vægtprocent (for disse produkter er det monetære udligningsbeløb, der skal
anvendes, beløbet angivet pr. procent mælkefedt (se b) multipliceret med det procentvise indhold af
mælkefedt pr. 100 kg netto af produktet og multipliceret med følgende koefficienter):

— I tilfælde, hvor produktet er genstand for de foranstaltninger, der er fastsat i forordning :
(EØF) nr. 3143/85 :

— — — I Spanien (koefficient 0,413)
— — — I en anden medlemsstat (koefficient 0,443)

7194
7197

— - (EØF) nr. 570/88 :
— — — Formel A-, C- eller D-produkter :
— — — — I Spanien (koefficient 0,484)
1 en anden medlemsstat (Koefficient 0,519)

7198
7199

— — — Formel B-produkter :

— — — — I Spanien (koefficient 0,598)
— —
I en anden medlemsstat (koefficient 0,642)

7218

— I andre tilfælde

7225

7214

Med fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, men under 82 vægtprocent :
— I tilfælde, hvor produktet er genstand for de foranstaltninger, der er fastsat i forordning :
(EØF) nr. 3143/85

7118

(EØF) nr. 570/88 :

— — — Formel A-, C- eller D-produkter
— — — Formel B-produkter

7134

— I andre tilfælde

7189

7139

Med fedtindhold på 82 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent :

— I tilfælde, hvor produktet er genstand for de foranstaltninger, der er fastsat i forordning :
(EØF) nr. 3143/85

7119

(EØF) nr. 570/88 :

— — — Formel A-, C- eller D-produkter .
— — — Formel B-produkter

7138

;

7154

— I andre tilfælde

7193

Med fedtindhold på over 85 vægtprocent (for disse produkter er det monetære udligningsbeløb, der skal
anvendes, beløbet angivet pr. procent mælkefedt (se b) multipliceret med det procentvise indhold af
mælkefedt pr. 100 kg netto af produktet og multipliceret med følgende koefficienter) :
— I tilfælde, hvor produktet er genstand for de foranstaltninger, der er fastsat i forordning :
(EØF) nr. 3143/85 :
— — — I Spanien (koefficient 0,413)
l en anden medlemsstat (koefficient 0,443)

7194
7197

(EØF) nr. 429/90 :

— — — I Spanien (koefficient 0,484)
..
— — — I en anden medlemsstat (koefficient 0,519)

7280
7281

(EØF) nr. 570/88 :

— — — Formel A-, C- eller D-produkter :

— — — — I Spanien (koefficient 0,484) ...»
— — — — I en anden medlemsstat (koefficient 0,519)

7198
7199

— — — Formel B-produkter :

— — — — I Spanien (koefficient 0,598)
— — — — I en anden medlemsstat (koefficient 0,642)
— I andre tilfælde

7214

,

,

7218
7225«

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 88/34

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fælles
skabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 849/90
af 2. april 1990
om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og 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. 1069/
89 (2), artikel 16, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1920/89 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 834/90 (4) ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1920/89 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

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

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 3. april 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(•) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
(3) EFT nr. L 187 af 1 . 7. 1989, s. 13.

H EFT nr. L 86 af 31 . 3. 1990, s. 49.
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BILAG

ti| Kommissionens forordning af 2. april 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

28,58 (■)

1701 11 90

28,58 (>)

1701 12 10
1701 12 90

28,58 (')
28,58 (')

1701 91 00

32,23

1701 99 10

32,23

1701 99 90

32,23 (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 (EFT nr. L 151 af 30. 6. 1968, s. 42).
(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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Nr. L 88/37

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 850/90
af 2. april 1990
om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre
produkter inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 16, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerprodukter
er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
793/90 (3) ;

anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forordning
(EØF) nr. 793/90 på de oplysninger, som Kommissionen

har kendskab til, fører til at ændre det for tiden gældende
basisbeløb for importafgiften for sirupper og visse andre
sukkerprodukter i overensstemmelse med denne forord
ning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 ,
litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte produkter,
som er fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 793/90
ændres i overensstemmelse med de beløb, der nævnes i

bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. april 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
O EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
(3) EFT nr. L 85 af 31 . 3 . 1990, s. 11 .
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Nr. L 88 /38

BILAG

til Kommissionens forordning af 2. april 1990 om ændring af basisbeløbet for import
afgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren
(ECU)
KN-kode

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

Afgiftsbeløb for 100 kg tørstof

\
1702 20 10

1702 20 90
1702 30 10

1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90

1702 90 30

1702 90 60
1702 90 71

1702 90 90
2106 90 30

2106 90 59

0,3223
0,3223
—

—

—

.

-

—

42,95
42,95
42,95

0,3223

—

—

42,95

0,3223
0,3223
0,3223
—

0,3223

—

—

—

42,95
—

