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Nr. L 158 / 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1690/90
af 22. juni 1990
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. 1340/
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.
1636/87 (4), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, 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

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 21 . juni
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 —
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 23. juni 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
134 af 28. 5. 1990, s. 1 .
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
153 af 13. 6. 1987, s. 1 .
83 af 30. 3. 1990, s. 4.

Nr. L 158/2
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

Afgift
KN-kode

Portugal
39,80
39,80
49,77

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90

49.77
40.78
40,78

1001 90 91
1001 90 99

65,46
56,71
56,71
48,11
48,11
39,80
39,80
56,71
56,71
56,71
56,71

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

0

1008 90 10

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

56,71
71,56
106,11
91,98 75,71

Tredjelande

132,91 (2) (3)
132,91 00
192,06 (')O
192,06 0 0
154,52
154.52

136,37 0
131,90
131.90
123,39
123,39

132.91 0 (3)
132,91 00
145,10 0
38,98

106,93 (4)
7,05 0
0
7,05
230,79
206,12
312.53
247,67

(') 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.

(5) 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).

Q Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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Nr. L 158/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1691/90

af 22. juni 1990

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og 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. 1340/
90 (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. 1636/87 (4), særlig artikel 3,

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

21 . juni 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 23. juni 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>)
O
O
(4)
O

EFT
EFT,
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
134
164
153
187

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
28. 5. 1990, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
13. 6. 1987, s. 1 .
1 . 7. 1989, s. 4.

Nr. L 158 /4
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Løbende

1 . term.

2. term.

3. term.

6

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

2,23

2,23

2,23

1001 10 90

0

2,23

2,23

2,23

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10 :

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

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

0

0

0

KN-kode

måned

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term.

3. term .

4. term .

6

7

8

9

10

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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Nr. L 158 /5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1692/90

af 22. juni 1990
om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ud fra følgende betragtninger :

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. 1806/89 (2), særlig

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 791 /90 (^ senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 607/90 (6) ;
anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 791 /90 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 Rådets 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 25. juni 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 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

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
177 af 24. 6. 1989, s. 1 .
80 af 24. 3 . 1987, s. 20 .
144 af 4. 6. 1987, s. 10 .

o EFT nr. L 85 af 31 . 3. 1990, s. 6.
6) EFT nr. L 152 af 16. 6. 1990, s. 5.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris

(ECU/ ton)
KN-kode

Portugal

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/86

1006 10 21

00 (3)

Tredjelande
(undtagen AVS/OLT)
0

AVS/OLT

156,25

319,71

1006 10 23

231,08

150,45

308,10

100610 25

231,08

150,45

308,10

100610 27

231,08

150,45

308,10

100610 92

156,25

319,71

1006 10 94

231,08

150,45

308,10

1006 10 96

231,08

150,45

308,10

1006 10 98

231,08

150,45

308,10

196,22

399,64

1006 20 11
1006 20 13

288,85

188,96

385,13

1006 20 15

288,85

188,96

385,13

1006 20 17

288,85

188,96

385,13

1006 20 92

196,22

399,64

1006 20 94

288,85

188,96

385,13

1006 20 96

288,85

188,96

385,13

1006 20 98

288,85

188,96

385,13

251,59

527,03

1006 30 21

13,05

1006 30 23

12,97

461,93

296,06

615,90

1006 30 25

12,97

461,93

296,06

615,90

1006 30 27

12,97

461,93

296,06

615,90

1006 30 42

13,05

1006 30 44

12,97

1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61

13,90

1006 30 63

13,90

495,19

1006 30 65

13,90

1006 30 67

13,90

1006 30 92

13,90

1006 30 94

13,90

1006 30 96
1006 30 98

1006 40 00

4,91

251,59

527,03

461,93

296,06

615,90

12,97

461,93

296,06

615,90

12,97

461,93

296,06

615,90

268,29

561,29

317,77

660,25

495,19

317,77

660,25

495,19

317,77

660,25

268,29

561,29

495,19

317,77

660,25

13,90

495,19

317,77

660,25

13,90

495,19

317,77

660,25

85,89

177,78

(1) Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (EØF) nr. 715/90.
(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 det oversøiske franske
departement Réunion.
(3) Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Réunion defineres i artikel 11a i forordning
(EØF) nr. 1418/76.
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Nr. L 158/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1693/90
af 22. juni 1990
om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal
forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og 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. 1806/89 (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. 2638/89 (3), senest ændret ved forordning (EØF)

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

nr. 1608/90 (4);
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 25. juni 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
O EFT nr; L 177 af 24. 6. 1989, s. 1 .
(3) EFT nr. L 255 af 1 . 9. 1989, s. 11 .

V) EFT nr. L 152 af 16. 6. 1990, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes
(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term .

3. term .

6

7

8

9

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

1006 10 25

0

0

0

1006 10 27

0

0

0

1006 10 92

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 15

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

1006 20 96

0

0

1006 20 98

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 3025

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

1006 30 65

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 30 94

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

1006 30 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

KN-kode

-

0

.

0
0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1694/90
af 29. maj 1990

om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87
om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af
Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl
er knyttet som bilag til ovennævnte forordning ; de natio
nale myndigheder har givet alle fornødne oplysninger til
underbygning af anmodningen i henhold til artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 55/87 ; det fremgår af oplysningerne,

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

at de er i overensstemmelse med ovennævnte bestem

melse, og derfor bør det pågældende fartøj udgå af

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 4056/89 (2),

listen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 55/87 af 30. december 1987 om listen over fartøjer
med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende
bomtrawl (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 1 02/90 (4), særlig artikel 3, og

Artikel 1

Det fartøj, der er anført i bilaget til denne forordning,
udgår af bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87.

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 2

De nederlandske myndigheder har anmodet om, at et
fartøj, der ikke længere opfylder betingelserne i artikel 1 ,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 55/87 udgår af den liste, der

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen 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 29. maj 1990 .
Pa Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

BILAG

Havnekendingsbogstaver

Fartøjets navn

og -nummer

NEDERLANDENE
HD 8

(') EFT nr. L 288 af 11 . 10. 1986, s. 1 .
O EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 75.
(s) EFT nr. L 8 af 10. 1 . 1987, s. 1 .

b) EFT nr. L 111 af 1 . 5. 1990, s. 42.

I

Radio

Registrerings

Måskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

i

Cornelis Pieter

Den Helder

221
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1695/90

af 21 . juni 1990
om ordningen for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer (kategori 26) med
oprindelse i Pakistan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

stan til Fællesskabet inden denne forordnings ikrafttræ

FÆLLESSKABER HAR —

den :

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

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Tekstiludvalget —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4136/86
af 22. december 1986 om den fælles ordning for indførsel
af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 915/90 (2), særlig artikel

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

11 , og
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger
Indførsel i Fællesskabet af varer henhørende under de i

En aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fælles
skab og Pakistan om handel med tekstilvarer blev para
feret den 12. september 1986 og blev midlertidigt taget i
anvendelse den 1 . januar 1987 som følge af Rådets beslut
ning 87/457/EØF (3) ;

bilaget anførte kategorier med oprindelse i Pakistan
underkastes de i samme bilag anførte kvantitative lofter, jf.
dog artikel 2.

Artikel 2

i artikel 11 i forordning (EØF) nr. 4136/86 fastsættes
betingelserne for indførelse af kvantitative lofter ;
indførslen i Fællesskabet af tekstilvarer, henhørende

under kategori 26, som anført i bilaget, med oprindelse i
Pakistan, har overskredet de i stk. 2 i nævnte artikel
omhandlede niveauer ;
i henhold til bestemmelserne i artikel 11 , stk. 5, i forord

1.

Overgang til fri omsætning af de i artikel 1 nævnte

varer, der er afsendt fra Pakistan til Fællesskabet inden

denne forordnings ikrafttrædelsestidspunkt, og som endnu
ikke er overgået til fri omsætning, finder sted ved frem
læggelse af et konnossement eller et andet transportdoku
ment, hvoraf det fremgår, at varen rent faktisk er afsendt
inden denne dato.

ning (EØF) nr. 4136/86 blev anmodninger om konsulta
tioner notificeret den 23 . marts 1990 ; som resultat af
konsultationerne blev det aftalt, at disse tekstilvarer under

gives kvantitative lofter i perioden 1990 til 1991 ;
i medfør af nævnte artikel 1 1 , stk. 1 3, i forordning (EØF)
nr. 4136/86 sikres overholdelsen af de kvantitative lofter

gennem en ordning med dobbelt kontrol i henhold til
bestemmelserne i bilag VI til samme forordning ;

varer af den pågældende art, der er udført fra Pakistan
mellem den 23. marts 1990 og tidspunktet for denne
forordnings ikrafttræden, bør afskrives på et kvantitativt

2.

Indførsel af varer, der er afsendt fra Pakistan til

Fællesskabet fra og med denne forordnings ikrafttrædel
sesdato, er undergivet den i bilag VI til forordning (EØF)
nr. 4136/86 fastsatte ordning med dobbelt kontrol.
3. Alle varemængder, der er afsendt fra Pakistan til
Fællesskabet fra og med den 23. marts 1990, og som er
overgået til fri omsætning, afskrives på det kvantitative
loft i bilaget til nærværende forordning. Dette kvantitative
loft er imidlertid ikke til hinder for indførsel af varer, der
er omfattet af loftet, men som er afsendt fra Pakistan

inden denne forordnings ikrafttræden.

loft for 1 990 ;
Artikel 3

dette kvantitative loft er ikke til hinder for indførsel af

varer, der omfattes af loftet, men som er afsendt fra Paki
(') EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1986, s. 42.
(2) EFT nr. L 94 af 11 . 4. 1990, s. 5.
O EFT nr. L 255 af 5. 9. 1987, s. 1 .

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes indtil den 31 . december 1991 .

Nr. L 158 / 11

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6 . 90

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . juni 1990.
På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand

BILAG

Kategori

KN-kode

26

6104
6104
6104
6104

41
42
43
44

00
00
00
00

6204
6204
6204
6204

41
42
43
44

00
00
00
00

Varebeskrivelse

Kjoler til kvinder og piger, af uld,
bomuld eller syntetiske eller regenere

Tredje
land

Pakistan

Enhed

1 000
stk.

rede fibre

Medlems
land

D
F
I
BNL
UK
IRL
DK
GR
ES
PT

EØF

I

Kvantitativ begrænsning fra
23 . marts til 31 . december 1990

823
2 438

430
302
3 026
23
83
53
317
53
7 548

Kvantitativ begrænsning fra
1 . januar til 31 . december 1991
Pakistan

1 000
stk .

D
F

I
BNL
UK

1 279
3 149
669
470
3 909

IRL
DK
GR
ES
PT

35
130
82
477
82

EØF

10 282
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1696/90
af 22. juni 1990
om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 100 000 tons foder
rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

licitation med henblik pa eksport af 100 000 tons foder
rug, der er i dets besiddelse.

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

Artikel 2

1.

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. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

Licitationen omfatter maksimalt 100 000 tons foder

rug, der skal udføres til alle tredjelande undtagen Den
Tyske Demokratiske Republik.
2.

Oplagringsområderne for de 1 00 000 tons foderrug

er anført i bilag I.

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 3

Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1 95/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn

Eksportlicenser er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf.
artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1836/82, og til udgangen
af den fjerde efterfølgende måned.

ved licitation ;

Bud afgivet i forbindelse med denne licitation må ikke

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 836/82 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 241 8/87 (6), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;

Tyskland underrettede ved meddelelse af 14. juni 1990
Kommissionen om, at det med henblik på eksport til
tredjelande ønsker at afsætte 1 00 000 tons foderrug, som
er i dets interventionsorgans besiddelse ; denne anmod
ning kan imødekommes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel
44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 Q.
Artikel 4

1 . Fristen for indgivelse af bud vedrørende den første
dellicitation udløber den 27. juni 1990, kl. 13.00 (belgisk
tid).
2.
Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølg
ende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00 (belgisk
tid).

3. Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste
dellicitation udløber den 18 . juli 1990 .
4. Buddene
ventionsorgan.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

skal

indgives

til

det

tyske inter

Artikel 5

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen
om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af
sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag II anven
des .

Det tyske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en løbende
Artikel 6

(')
(2)
(')
(4)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
I 34 af 28. 5. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28 . 1 . 1989, s. 22.
202 af 9 . 7. 1982, s. 23 .

h EFT nr. L 223 af 11 . 8. 1987, s. 5.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggør
elsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988 , s. 1 .
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Nr. L 158 / 13

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990 .
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG I

(tons) ,

Mængde

Oplagringssted

Schleswig-Holstein / Hamburg

36 903

Niedersachsen / Bremen

45 480

Nordrhein-Westfalen

2 066

Hessen

3 206

Rheinland-Pfalz

8 541

Baden-Württemberg

412

297

Saarland

3 085

Bayern

BILAG II

Løbende licitation med henblik på eksport af 100 000 tons foderrug, som er i det tyske
interventionsorgans besiddelse

(Forordning (EØF) nr. 1696/90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde

nr.

(tons)

4

Pris budt

(ECU/ton)
C)

5

Tillæg ( + )
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m .)

6

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

1
2
3

osv .

(>) Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

7

Bestemmel
sessted
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1697/90

af 22. juni 1990

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bage
egnet blød hvede, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1

Det belgiske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en løbende
licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bage
egnet blød hvede, der er i dets besiddelse.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
195/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn

1 . Licitationen omfatter maksimalt 50 000
egnet blød hvede med henblik på eksport til
lande undtagen Den Tyske Demokratiske
Eksporten skal foretages i perioden 1 . juli til

tons bage
alle tredje
Republik.
31 . august

1990 .

ved licitation ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 836/82 (%
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 241 8/87 (6), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;
i den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt
at åbne en løbende licitation med henblik på eksport i
begyndelsen af høståret 1990/91 af 50 000 tons bageegnet
blød hvede, som er i det belgiske interventionsorgans
besiddelse ;

den planlagte licitation med henblik på eksport af inter
ventionslagrene er usædvanlig, idet den vil blive åhnet i
slutningen af høståret, nemlig fra juni 1990, men for leve
rancer, der først vil kunne gennemføres i det nye høstår
1990/91 i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 ; der må
derfor fraviges fra artikel 16, første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 1836/82, hvori der fastsættes en maksimumsfrist
på en måned mellem antagelsen af buddet og betalingen,
og ligeledes fraviges artikel 16, andet afsnit, i nævnte
forordning, idet anvendelse af denne bestemmelse ville
have medført, at den aftalte pris allerede ville være blevet
forhøjet med månedlige, tillæg ved udtagelse af kornet fra
interventionslageret i juli, selv om eksporten ikke tidligere
var planlagt ;

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

(')
O
O
(4)
O
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
134 af 28. 5. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28. 1 . 1989, s. 22.
202 af 9. 7. 1982, s. 23.
223 af 11 . 8 . 1987, s. 5.

2. Oplagringsområderne for de 50 000 tons bageegnet
blød hvede er anført i bilag I.
Artikel 3

1 . Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelses
dato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1836/82, og indtil
den 31 . august 1990 .

2. Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan
kun antages, hvis de ledsages af en skriftlig forpligtelse til
at eksportere i perioden 1 . juli til 31 . august 1990. De må
ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter
artikel 44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/
88 0.
Artikel 4

1 . Uanset artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1836/82 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende
den første dellicitation den 27. juni 1990, kl. 13.00
(belgisk tid).

2. Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterføl
gende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00
(belgisk tid).
3. Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste
dellicitation udløber den 18 . juli 1990, kl. 13.00 (belgisk
tid).
4. Buddene skal indgives til det belgiske interven
tionsorgan.
O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s . 1 .

Nr. L 158 / 15

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23. 6. 90

Artikel 5

Tilslagsmodtageren betaler kornet inden udlagringen .
Uanset artikel 16, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 gælder fristen på en måned mellem afsendelses
datoen for den i artikel 15 i nævnte forordning omhand
lede meddelelse og betalingen ikke.
Uanset artikel 16, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 er den pris, der skal betales i forbindelse med

eksporten, identisk med den i buddet anførte pris, når
udlagringen sker i juli 1990. Prisen forhøjes med et
månedligt tillæg, hvis udlagringen finder sted i august

nævnte forordning omhandlede sikkerhedsstillelse kun,
såfremt der fremlægges bevis for, at eksporten har fundet
sted i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 .

Artikel 7

Det belgiske interventionsorgan underretter Kommis
sionen om de modtagne bud senest to timer efter udløbet
af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i bilag II
anvendes.

1990.

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1836/82 frigives den i artikel 8 , stk. 2, litra c, i

Artikel 8

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 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 158 / 16

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6. 90

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Namur

17 000

Liége

15 000

Hainaut

18 000

BILAG II

Løbende licitation med henblik pa eksport af 50 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det
belgiske interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 1697/90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde

nr.

(tons)

4

Pris budt

(ECU/ton)
C)

5

Tillæg ( + )
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m.)

1

2
3

osv.

(') Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

6

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

7

Bestemmel
sessted

Nr. L 158/ 17

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6 . 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1698 /90
af 22. juni 1990
om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons foder
rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

licitation med henblik pa eksport af 50 000 tons foderrug,

FÆLLESSKABER HAR —

der er i dets besiddelse.

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

Artikel 2

1.

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. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

Licitationen omfatter maksimalt 50 000 tons foder

rug, der skal udføres til alle tredjelande undtagen Den
Tyske Demokratiske Republik.

2.

Oplagringsområdeme for de 50 000 tons foderrug er

anført i bilag I.

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 3

Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
195/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn

Eksportlicenser er gyldige fra deres udstedelsesdato, jf.
artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1836/82, og til udgangen
af den fjerde efterfølgende måned.

ved licitation ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 0,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2418/87 (é), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;
Danmark underrettede ved meddelelse af 14. juni 1990
Kommissionen om, at det med henblik på eksport til
tredjelande ønsker at afsætte 50 000 tons foderrug, som er
i dets interventionsorgans besiddelse ; denne anmod
ning kan imødekommes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

Bud afgivet i forbindelse med denne licitation må ikke
ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter artikel
44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 P).
Artikel 4

1 . Fristen for indgivelse af bud vedrørende den første
dellicitation udløber den 27. juni 1990, kl. 13.00 (belgisk
tid).
2. Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølg
ende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00 (belgisk
tid).
3.
Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste
dellicitation udløber den 18 . juli 1990.

4. Buddene skal
ventionsorgan.

indgives

til

det

danske inter

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 5

Artikel 1

Det
danske
interventionsorgan
underretter
Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter
udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i
bilag II anvendes.

Det danske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en løbende
Artikel 6

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
134 af 28 . S. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28 . 1 . 1989 , s. 22.
202 af 9. 7. 1982, s. 23.
223 af 11 . 8 . 1987, s . 5.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggør
elsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988 , s. 1 .

Nr. L 158 / 18

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6. 90

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG I

(tonsj

Oplagringssted

Mængde

Sjælland
Jylland

4 500
45 500

BILAG II

Løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons foderrug, som er i det danske
interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 1698 /90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde

nr.

(tons)

4

Pris budt

(ECU/ton)
C)

6

5

Tillæg (+)
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m.)

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

1

2
3

osv.

(') Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti* buddet vedrører.

7

Bestemmel
sessted

Nr. L 158 / 19

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6. 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1699/90

af 22. juni 1990

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bage
egnet blød hvede, som er i det danske interventionsorgans besiddelse
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. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

Artikel 1

Det danske interventionsorgan kan på de i forordning
(EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en løbende
licitation med henblik på eksport af 50 000 tons bage
egnet blød hvede, der er i dets besiddelse.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23 . maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
195/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn

1 . Licitationen omfatter maksimalt 50 000 tons bage
egnet blød hvede med henblik på eksport til alle tredje
lande undtagen Den Tyske Demokratiske Republik.
Eksporten skal foretages i perioden 1 . juli til 31 . august
1990 .

ved licitation ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 241 8/87 (6), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;

i den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt
at åbne en løbende licitation med henblik på eksport i
begyndelsen af høståret 1990/91 af 50 000 tons bageegnet
blød hvede, som er i det danske interventionsorgans
besiddelse ;

den planlagte licitation med henblik på eksport af inter
ventionslagrene er usædvanlig, idet den vil blive åbnet i
slutningen af høståret, nemlig fra juni 1990, men for leve
rancer, der først vil kunne gennemføres i det nye høstår
1990/91 i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 ; der må
derfor fraviges fra artikel 16, første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 1836/82, hvori der fastsættes en maksimumsfrist
på en måned mellem antagelsen af buddet og betalingen,
og ligeledes fraviges artikel 1 6, andet afsnit, i nævnte
forordning, idet anvendelse af denne bestemmelse ville
have medført, at den aftalte pris allerede ville være blevet
forhøjet med månedlige tillæg ved udtagelse af kornet fra
interventionslageret i juli, selv om eksporten ikke tidligere
var planlagt ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

(■)
(2)
O
(4)
(*)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s . 1 .
134 af 28 . 5. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28 . 1 . 1989, s. 22.
202 af 9 . 7. 1982, s. 23.
223 af 11 . 8 . 1987, s. 5.

2, Oplagringsområderne for de 50 000 tons bageegnet
blød hvede er anført i bilag I.
Artikel 3

1 . Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelses
dato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1836/82, og indtil
den 31 . august 1990.

2. Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan
kun antages, hvis de ledsages af en skriftlig forpligtelse til
at eksportere i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 . De må
ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter
artikel 44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/
88 0
Artikel 4

1 . Uanset artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1836/82 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende
den første dellicitation den 27. juni 1990, kl. 13.00
(belgisk tid).
2. Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterføl
gende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00
(belgisk tid).
3.
Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste
dellicitation udløber den 18 . juli 1990, kl. 13.00 (belgisk
tid).
4.

Buddene skal indgives til det danske interventions

organ.

O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988 , s. 1 .

Nr. L 158/20

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 5

Tilslagsmodtageren betaler kornet inden udlagringen.
Uanset artikel 16, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 gælder fristen på en måned mellem afsendelses
datoen for den i artikel 15 i nævnte forordning omhand
lede meddelelse og betalingen ikke.
Uanset artikel 16, andet afsnit, i forordning (EØF) ur.
1836/82 er den pris, der skal betales i forbindelse med

eksporten, identisk med den i buddet anførte pris, når
udlagringen sker i juli 1990 . Prisen forhøjes med et
månedligt tillæg, hvis udlagringen finder sted i august

23 . 6. 90

nævnte forordning omhandlede sikkerhedsstillelse kun,
såfremt der fremlægges bevis for, at eksporten har fundet
sted i perioden 1 . juli til 3 1 . august 1990.

Artikel 7

Det
danske
interventionsorgan
underretter
Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter
udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i
bilag II anvendes.

1990 .

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1 836/82 frigives den i artikel 8, stk. 2, litra c, i

Artikel 8

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 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

23. 6. 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158/21

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Sjælland
Jylland
Fyn

37 700
5 600
6 700

BILAG II

Løbende licitation med henblik pa eksport af 50 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det
danske interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 1699/90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde
(tons)

nr.

4

Pris budt

(ECU/ton) C)

5

Tillæg ( + )
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m.)

1

2

3

osv .

(') Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

6

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

7

Bestemmel
sessted

Nr. L 158 /22

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6 . 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1700/90
af 22. juni 1990
om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 8 300 tons bage
egnet blød hvede, som er i det nederlandske interventionsorgans besiddelse
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. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

Artikel 1

Det nederlandske interventionsorgan kan på de i forord
ning (EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en
løbende licitation med henblik på eksport af 8 300 tons
bageegnet blød hvede, der er i dets besiddelse.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger ;
Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
195/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn

1 . Licitationen omfatter maksimalt 8 300 tons bage
egnet blød hvede med henblik på eksport til alle tredje
lande undtagen Den Tyske Demokratiske Republik.
Eksporten skal foretages i perioden 1 . juli til 31 . august
1990.

ved licitation ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 (5),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2418/87 (é), fast

2. Oplagringsområderne for de 8 300 tons bageegnet
blød hvede er anført i bilag I.

sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;

Artikel 3

i den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt
at åbne en løbende licitation med henblik på eksport i

1 . Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelses
dato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1836/82, og indtil
den 31 . august 1990.

begyndelsen af høståret 1990/91 af 8 300 tons bageegnet
blød hvede, som er i det nederlandske interventionsorgans
besiddelse ;

den planlagte licitation med henblik på eksport af inter
ventionslagrene er usædvanlig, idet den vil blive åbnet i
slutningen af høståret, nemlig fra juni 1990, men for leve
rancer, der først vil kunne gennemføres i det nye høstår
1990/91 i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 ; der må
derfor fraviges fra artikel 16, første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 1836/82, hvori der fastsættes en maksimumsfrist
på en måned mellem antagelsen af buddet og betalingen,
og ligeledes fraviges artikel 16, andet afsnit, i nævnte
forordning, idet anvendelse af denne bestemmelse ville
have medført, at den aftalte pris allerede ville være blevet
forhøjet med månedlige tillæg ved udtagelse af kornet fra
interventionslageret i juli, selv om eksporten ikke tidligere
var planlagt ;

2. Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan
kun antages, hvis de ledsages af en skriftlig forpligtelse til
at eksportere i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 . De må
ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter
artikel 44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/
88 (7)
Artikel 4

1.
Uanset artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1836/82 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende
den første dellicitation den 27. juni 1990, kl. 13.00
(belgisk tid).

2. Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterføl
gende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00
(belgisk tid).

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

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
134 af 28. 5. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28. 1 . 1989, s. 22.
202 af 9. 7. 1982, s. 23.
223 af 11 . 8. 1987, s. 5.

3. Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste
dellicitation udløber den 18 . juli 1990, kl. 13.00 (belgisk
tid).
4. Buddene skal indgives til det nederlandske inter
ventionsorgan .
O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988 , s. 1 .

Nr. L 158 /23

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6. 90

Artikel 5

Tilslagsmodtageren betaler kornet inden udlagringen.
Uanset artikel 1 6, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 gælder fristen på en måned mellem afsendelses
datoen for den i artikel 15 i nævnte forordning omhand
lede meddelelse og betalingen ikke.

Uanset artikel 16, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 er den pris, der skal betales i forbindelse med
eksporten, identisk med den i buddet anførte pris, når
udlagringen sker i juli 1990 . Prisen forhøjes med et
månedligt tillæg, hvis udlagringen finder sted i august

nævnte forordning omhandlede sikkerhedsstillelse kun,
såfremt der fremlægges bevis for, at eksporten har fundet
sted i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 .
Artikel 7

Det
nederlandske
interventionsorgan
underretter
Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter
udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i
bilag II anvendes.

1990 .

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 1836/82 frigives den i artikel 8 , stk. 2, litra c, i

Artikel 8

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 22. juni 1990.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen _

De Europæiske Fællesskabers Tidende

NT. L 158 /24
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BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Groningen

5 254

Flevoland -

3 014

BILAG II

Løbende licitation med henblik på eksport af 8 300 tons bageegnet blød hvede, som er i det
nederlandske interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 1700/90)
1700/90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde
(tons)

nr.

4

Pris budt

(ECU/ton)
C)

5

Tillæg (+)
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m.)

1

2
3

osv .

(') Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

6

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

7

Bestemmel
sessted

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 6. 90

Nr. L 158/25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1701/90

af 22. juni 1990

om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 250 000 tons byg,
som er i Det Forenede Kongeriges interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

Det Forenede Kongeriges interventionsorgan kan på de i
forordning (EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser åbne en
løbende licitation med henblik på eksport af 250 000 tons
byg, der er i dets besiddelse.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr, 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1 95/89 (4), skal interventionsorganerne afsætte deres korn
ved licitation ;

1 . Licitationen omfatter maksimalt 250 000 tons byg
med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Den
Tyske Demokratiske Republik. Eksporten skal foretages i
perioden 1 . juli til 31 . august 1990 .
2. Oplagringsområderne for de 250 000 tons byg er
anført i bilag I.

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 836/82 (s),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2418/87 (6), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;
i den nuværende markedssituation er det hensigtsmæssigt
at åbne en løbende licitation med henblik på eksport i
begyndelsen af høståret 1990/91 af 250 000 tons byg, som
er i Det Forenede Kongeriges interventionsorgans besid
delse ;

den planlagte licitation med henblik på eksport af inter
ventionslagrene er usædvanlig, idet den vil blive åbnet i
slutningen af høståret, nemlig fra juni 1990, men for leve
rancer, der først vil kunne gennemføres i det nye høstår
1990/91 i perioden 1 . juli til 31 . august 1990 ; der må
derfor fraviges fra artikel 16, første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 1836/82, hvori der fastsættes en maksimumsfrist
på en måned mellem antagelsen af buddet og betalingen,
og ligeledes fraviges artikel 16, andet afsnit, i nævnte
forordning, idet anvendelse af denne bestemmelse ville
have medført, at den aftalte pris allerede ville være blevet
forhøjet med månedlige tillæg ved udtagelse af kornet fra
interventionslageret i juli, selv om eksporten ikke tidligere
var planlagt ;

Artikel 3

1 . Eksportlicenserne er gyldige fra deres udstedelses
dato, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 1 836/82, og indtil
den 31 . august 1990 .
2. Bud afgivet i forbindelse med denne licitation kan
kun antages, hvis de ledsages af en skriftlig forpligtelse til
at eksportere i perioden 1 . juli til 31. august 1990. De må
ikke ledsages af eksportlicensansøgninger indgivet efter
artikel . 44 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/
88 (7)
Artikel 4

1 . Uanset artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1836/82 udløber fristen for indgivelse af bud vedrørende
den første dellicitation den 27. juni 1990, kl. 13.00
(belgisk tid).
2.
Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterføl
gende dellicitationer udløber hver onsdag kl. 13.00
(belgisk tid):

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

3.

Korn

dellicitation udløber den 18 . juli 1990, kl. 13.00 (belgisk

Fristen for indgivelse af bud vedrørende den sidste

tid).
(')
(2)
(3)
O
O
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
134 af 28 . 5. 1990, s. 1 .
139 af 24. 5. 1986, s. 36.
25 af 28 . 1 . 1989, s. 22.
202 af 9. 7. 1982, s. 23.
223 af 11 . 8. 1987, s. 5.

4. Buddene skal indgives til Det Forenede Kongeriges
interventionsorgan.
O EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158 /26
Artikel 5

Tilslagsmodtageren betaler kornet inden udlagringen.
Uanset artikel 16, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
1836/82 gælder fristen på en måned mellem afsendelses
datoen for den i artikel 15 i nævnte forordning omhand
lede meddelelse og betalingen ikke.
Uanset artikel 16, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.

1836/82 er den pris, der skal betales i forbindelse med
eksporten, identisk med den i buddet anførte pris, når
udlagringen sker i juli 1990. Prisen forhøjes med et
månedligt tillæg, hvis udlagringen finder sted i august

23 . 6 . 90

nævnte forordning omhandlede sikkerhedsstillelse kun,
såfremt der fremlægges bevis for, at eksporten har fundet
sted i perioden 1 . juli til 31 . august 1990.

Artikel 7

Det Forenede Kongeriges interventionsorgan underretter
Kommissionen om de modtagne bud senest to timer efter
udløbet af sidste frist for indgivelse af bud. Skemaet i
bilag II anvendes.

1990 .

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, i forordning

(EØF) nr. 1836/82 frigives den i artikel 8, stk. 2, litra c, i

Artikel 8

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 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 158 /27

3ILAG I

(tons)
Mængde

Oplagringssted
Midlands/East

122 000

North

99 000

South

29 000

BILAG II

Løbende licitation med henblik på eksport af 250 000 tons byg, som er i Det Forenede Kongeriges
interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 1701 /90)
1

2

3

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde
(tons)

nr.

4

Pris budt

(ECU/ton)
(')

5

Tillæg ( + )
Fradrag (—)
(ECU/ton)
(p.m.)

1

2

3
osv .

(') Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

6

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

7

Bestemmel
sessted

Nr. L 158 /28

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1702/90
af 22. juni 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 1423/90 og om forhøjelse til 100 000 tons af
den løbende licitation med henblik på videresalg af majs, som det spanske
interventionsorgan ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 6,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2418/87 (4), og
ud fra . følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1423/90 0 blev
der åbnet en løbende licitation med henblik på videresalg
af 50 000 tons majs, som det spanske interventionsorgan
ligger inde med ;
den nuværende markedssituation er gunstig for en forø

gelse af den mængde, der udbydes til salg på det indre

marked, til 1 00 000 tons majs, som det spanske interven
tionsorgan ligger inde med ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1423/90 ændres »50 000
tons« til » 100 000 tons«.

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 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

O
O
(<)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
134
202
223
137

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 ,
28. 5. 1990, s. 1 .
9. 7. 1982, s. 23.
11 . 8 . 1987, s. 5.
30. 5. 1990, s. 7.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1703/90

af 22. juni 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 1303/90 og om forhøjelse til 500 000 tons af
den løbende licitation med henblik på videresalg af majs, som det franske
interventionsorgan ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

det indre marked, til 500 000 tons majs, som det franske
interventionsorgan ligger inde med, og at udskyde den
sidste dellicitation til en senere dato ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 7, stk. 6,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 241 8/87 (4), og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1303/90 foretages følgende
ændringer :
1 . I artikel 1 ændres »300 000 tons« til » 500 000 tons«.

ud fra følgende betragtninger :

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

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1303/90 (^ blev
der åbnet en løbende licitation med henblik på videresalg
af 300 000 tons majs, som det franske interventionsorgan
ligger inde med ;

»2. Fristen for indgivelse af bud til den sidste delli
citation udløber den 30. august 1990 .«

i den nuværende markedssituation vil det være hensigts
mæssigt at forøge den mængde, der udbydes til salg på

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

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.

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

281
134
202
223
129

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
28. 5. 1990, s. 1 .
9 . 7. 1982, s. 23 .
11 . 8. 1987, s. 5.
19. 5. 1990, s. 9 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158 /30
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1704/90

af 22. juni 1990
om særlige bestemmelser for restitutioner for fedtstoffer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

lende restitutionsfastsættelse, nar den laveste sats for resti

FÆLLESSKABER HAR —

tutionsydelse bestemmes ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2902/89 (2),
under henvisning til Rådets forordning nr. 142/67/EØF af
21 . juni 1967 om restitutioner ved udførsel af raps-, rybs
og solsikkefrø (3),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1650/86
af 26. maj 1986 om eksportrestitutioner og -afgifter for
olivenolie (4), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger :

På grund af de nuværende forhold, hvad angår Den Tyske
Demokratiske Republik, og disses indvirkning på
markedssituationen er det besluttet ikke at fastsætte resti

tutioner for udførsel af olivenolie og olieholdige frø til
dette land ; der bør ikke tages hensyn til denne mang

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den manglende fastsættelse af restitution ved udførsel til
Den Tyske Demokratiske Republik af olivenolie og olie
holdige frø tages ikke i betragtning :
— for så vidt angår fastlæggelsen af den laveste restitu
tionssats efter artikel 20 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3665/87 (*)
— for så vidt angår anvendelsen af artikel 4, stk. 7, og
artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EØF) nr. 565/
80 (6).
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juni 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990. r

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

172 af
L 280
125 af
L 145

30. 9.
af 29.
26. 6.
af 30.

1966, s.
9. 1989,
1967, s.
5. 1986,

3025/66.
s. 2.
2461 /67.
s. 8.

(*) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1 .

M EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5.

Nr. L 158 /31
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1705/90

af 22. juni 1990

om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne
ligger inde med, til eksport
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

2.

— er bestemt til eksport fra Fællesskabet

— skål importeres til Brasilien
— skal udelukkende anvendes i brændstofsektoren .

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1325/90 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/88
af 12. december 1988 om generelle regler for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36

og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destilla
tioner, og som interventionsorganerne ligger inde med (3),

Den til salg udbudte alkohol :

Artikel 2

I hver bekendtgørelse af almindelig licitation nummereret
fra 40/90 til 42/90 anføres det, hvor de pågældende
beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor
en mængde alkohol hver af beholderne indeholder, hvor
stort alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen
har.

og ,

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1780/89 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 141 /90 (5), blev
der fastsat nærmere bestemmelser for afsætning af alko
hol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og
39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillatio
ner, og som interventionsorganerne ligger inde med ;
på grund af omkostningerne ved oplagring af alkohol bør
der indledes salg ved almindelig licitation af vinalkohol,
der stammer fra de i artikel 35, 36 og 39 i forordning
(EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som det
spanske, franske og italienske interventionsorgan ligger
inde med ;

der bør gennemføres almindelig licitation for eksport af
alkohol til Brasilien med henblik på endelig anvendelse i
brændstofsektoren ;

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

Artikel 3

Salget foregår efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
1780/89, særlig artikel 10 til 17 og 29 til 38 .
Uanset artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1780/89 ligger
den frist for indgivelse af bud, der fastsættes i bekendtgø
relserne om almindelig licitation nummereret fra 40/90 til
42/90, mellem den 8 . og den 25. dag efter offentliggø
relsen af : disse bekendtgørelser.
Uanset artikel 17, stk. 6, skal anvendelsen af alkoholen
være afsluttet senest et år fra datoen for den første afhent

ning.

Udover de i artikel 30, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1780/89 omhandlede oplysninger skal buddet indeholde
en erklæring, hvorved de bydende bekræfter at have
godkendt betingelserne for overdragelse af alkohol til de
brasilianske virksomheder, der er behørigt bemyndiget af
den kompetente myndighed til at indføre vinalkohol fra
EØF.

Artikel 4
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

Der gennemføres salg ved tre almindelige licita

tioner nummereret fra 40/90 til 42/90 af i alt 1 500 000 hl

ren alkohol ( 100 vol .), vol), der stammer fra de i artikel 35,
36 og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede
destillationer, og som det spanske, franske og italienske
interventionsorgan ligger inde med. Hver af de tre almin
delige licitationer omfatter 500 000 hl ren alkohol ( 100 %
vol.).
(')
(2)
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
132 af 23. 5. 1990, s. 19.
346 af 15. 12. 1988, s. 7.
178 af 24. 6. 1989, s. 1 .
16 af 20 . 1 . 1990, s. 23 .

De nærmere betingelser for de tre almindelige licitationer

og de pågældende interventionsorganers navn og adresse
er anført i bekendtgørelse om almindelige licitationer
nummereret fra 40/90 til 42/90, som offentliggøres i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven.
Artikel 5

Sidste frist for indgivelse af bud til den i licitationsbe
kendtgørelserne anførte adresse er den 2. juli 1990, kl.
12.00, belgisk tid.
Artikel 6

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr.-L 158 /32

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

23 . 6 . 90
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Nr. L 158/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1706/90

af 22. juni 1990
om ændring af forordning (EØF) nr. 16/90 om udstedelse og suspension af
importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af surkirsebær med oprin
delse i Jugoslavien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1201 /88
af 28. april 1988 om indførelse af en importmekanisme
for visse produkter forarbejdet på basis af surkirsebær med
oprindelse i Jugoslavien ('), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 6/90 (2) blev
udstedelsen af importlicenser for visse produkter forar
bejdet på basis af surkirsebær med oprindelse i Jugosla
vien suspenderet ;
på grundlag af de meddelelser, som medlemsstaterne
fremsendte i medfør af artikel 4, stk. 1 , i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 4061 /88 af 21 . december 1988 om
supplerende gennemførelsesbestemmelser for så vidt
angår importlicenser for visse produkter forarbejdet på
basis af surkirsebær med oprindelse i Jugoslavien (3),
berigtiget ved forordning (EØF) nr. 582/89 (4), blev det

konstateret, at en betydelig del af de udstedte importli
censer ikke blev udnyttet ; udstedelsen af importlicenser
for visse produkter forarbejdet på basis af surkirsebær med
oprindelse i Jugoslavien bør derfor genoptages for at
muliggøre indførsel af i alt 19 900 tons for indeværende
år som fastsat i forordning (EØF) nr. 1201 /88 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grønsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 16/90 ophæves.
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 22. juni 1990.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 115 af 3. 5. 1988, s. 9.
(2) EFT nr. L 2 af 5. 1 . 1990, s. 11 .
(3) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1988, s. 45.

b) EFT nr. L 63 af 7. 3. 1989, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1707/90
af 22. juni 1990

om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt
angår indførsel af konserves af dyrkede svampe med oprindelse i tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1796/81
af 30. juni 1981 om foranstaltninger i forbindelse med
indførsel af konserves af dyrkede svampe ('), særlig artikel
•5, og

ud fra følgende betragtninger :
Ved artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 er det fastsat,
at den mængde, der kan indføres uden opkrævning af
tillægsbeløb, fordeles mellem leverandørlandene under
hensyntagen til det traditionelle samhandelsmønster og til
nye leverandører ;

da Kommissionen på et senere tidspunkt kan råde over

1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser samt forudfast
sættelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1599/90 (*) ;
for bedre at kunne følge den faktiske indførsel, bør det
fastsættes, at medlemsstaterne regelmæssigt fremsender
oplysninger om de mængder, for hvilke licenserne ikke er
blevet udnyttet ;
bestemmelserne i denne forordning afløser bestemmel
serne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3433/81 (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3933/88 (7) ; sidst
nævnte forordning bør derfor ophæves ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grønsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

oplysninger om de indførsler, der faktisk er gennemført i
en nærmere bestemt del af året, bør det på baggrund af
disse oplysninger være muligt at foretage tilpasning af de
fastsatte mængder fra slutningen af årets første halvdel ;
for at undgå en afbrydelse af samhandelen med et leve
randørland, førend den samlede mængde er fuldt udnyt
tet, bør der fastsættes en reserve ;

med henblik på en ensartet anvendelse af denne forord
ning er det nødvendigt at definere udtrykket »dyrkede

Artikel 1

Overgang til fri omsætning i Fællesskabet af dyrkede
svampe henhørende under KN-kode 2003 10 10 med
fritagelse for tillægsbeløb inden for rammerne af deri i
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 fastsatte mængde
sker på de i nærværende forordning fastsatte betingelser.
Artikel 2

svampe « ;

efter aftale med visse leverandørtredjelande kan overgang
til fri omsætning kun ske mod fremlæggelse af særlige
dokumenter, der er udstedt af disse lande ;

Ved dyrkede svampe forstås i artikel 1 i forordning (EØF)
nr. 1796/81 forstås svampe af de arter, der er anført i bilag
II.

der bør fastsættes visse bestemmelser for at sikre, at der

opkræves tillægsbeløb for de mængder, der overstiger de i
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1 796/81 fastsatte mæng
der ; bestemmelserne bør især vedrøre udstedelsen af

licenser efter en vis frist, som skal gøre det muligt at
kontrollere mængderne, samt medlemsstaternes medde
lelse af de nødvendige oplysninger ; bestemmelserne
supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2405/89 af 1 . august 1989 om

særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med
import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager (2),
ændret ved forordning (EØF) nr. 619/90 (3), og Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november
(') EFT nr. L 183 af 4. 7. 1981 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 227 af 4. 8. 1989, s. 34.
(3) EFT nr. L 67 af 15. 3 . 1990, s. 31 .

Artikel 3

1 . Fordelingen af den i artikel 1 omhandlede samlede
mængde mellem leverandørlandene kan ændres på
baggrund af oplysningerne vedrørende de mængder, for
hvilke derer udstedt licenser indtil den 30 . juni i det
pågældende år.

2. En del af den samlede mængde fordeles ikke
mellem leverandørlandene, men udgør en reserve.
3. Den samlede mængde fordeles som angivet i over
ensstemmelse med bilag I.
(«)
(*)
(6)
P)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

331
151
346
348

af
af
af
af

2. 12. 1988 , s. 1 .
15. 6. 1990, s. 29 .
2. 12. 1981 , s. 5.
17. 12. 1988 , s. 19 .
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Artikel 4

1 . Overgang til fri omsætning er for så vidt angår
svampe med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik,
Sydkorea og Taiwan betinget af fremlæggelse af en attest,
svarende til den i bilag III viste model ; attesten skal være
udstedt af den af de i bilag IV nævnte kompetente
myndigheder og angive Fællesskabet som bestemmelses
sted.

2. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3850/89 (') finder fra 1 . januar 1991 anvendelse på den
i stk. 1 , omhandlede udførsel.

Artikel 5

1 . Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2405/89
finder anvendelse, med undtagelse af forordningens
artikel 5, stk. 2.

2.

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen,

for

hvilke mængder der er indgivet licensansøgninger i
henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2405/
89 .

3. Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licen
ser, overstiger de for et leverandørland disponible mæng
der, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom

og afskriver den overskydende mængde på den i artikel 3,
stk. 2, nævnte reserve.

Nr. L 158/35

— Εξαίρεση απο το συμπληρωματικό ποσό — Κανο
νισμός ( ΕΟΚ) αριβ. 1796/8 1 ,
— Relief from additional amount — Regulation (EEC)
No 1796/81 ,

— Exoneración del montante suplementario — Regla
mento (CEE) n° 1796/81 ,
— Exonération du montant supplémentaire — reglement
(CEE) n0 1796/81 ,
— Esonero dell importo supplementare — regolamento
(CEE) n. 1796/81 ,
— Ontheffing van het extra bedrag — Verordening
(EEG) nr. 1796/81 ,
— Exoneração do montante suplementar — regulamento
(CEE) n? 1796/81 .
Artikel 8

Importlicenser, der udstedes for produkter for Maghreb
lande og lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet på de i
artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1796/81 fastsatte betingel
ser, anføres i rubrik 24 en af følgende angivelser :
— Ingen opkrævning af tillægsbeløb — forordning
(EØF) nr. 1796/81 ,
— Freistellung vom Zusatzbetrag — Verordnung (EWG)
Nr. 1796/81 ,

— Εξαίρεση από το συμπληρωματικό ποσό — Κανο
νισμός (EOK) αριθ. 1796/81 ,
— Relief from additional amount — Regulation (EEC)
No 1796/ 81 ,

4. Hvis der ansøges om mængder, der er større end
den resterende mængde, fastsætter Kommissionen en
fælles procentsats, hvormed de i ansøgningerne anførte
mængder nedsættes.
5. Importlicenserne udstedes den femte arbejdsdag
efter dagen for indgivelse af ansøgninger i henhold til
artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2405/89, såfremt
der ikke er truffet særlige foranstaltninger i mellemtiden.

— Exoneración del montante suplementario — Regla
mento (CEE) n° 1796/81 ,
— Exonération du montant supplémentaire — règlement
(CEE) n0 1796/81 ,
— Esonero dell importo supplementare — regolamento
(CEE) n. 1796/81 ,
— Ontheffing van het extra bedrag — Verordening
(EEG) nr. 1796/81 ,
— Exoneração do montante suplementar — regulamento
(CEE) n? 1796/81 .

Artikel 6

Kommissionen meddeler regelmæssigt medlemsstaterne, i
hvilket omfang den i artikel 3 i forordning (EØF) nr.
1796/81 fastsatte mængde er udnyttet, og når mængden er
opbrugt.

Artikel 9
1.

2.
Artikel 7

Importlicenser, der udstedes på de i denne forordning
fastsatte betingelser, anføres i rubrik 24 en af følgende
angivelser :

Medlemsstaterne meddeler senest den 15. i hver

måned Kommissionen, for hvilke mængder udstedte
importlicenser ikke er blevet udnyttet.
Artikel 33, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3719/88

finder anvendelse.

Artikel 10

Forordning (EØF) nr. 3433/81 ophæves.

— Ingen opkrævning af tillægsbeløb — forordning
(EØF) nr. 1796/81 ,
— Freistellung vom Zusatzbetrag — Verordnung (EWG)
Nr. 1796/81 ,
(') EFT nr. L 374 af 22. 12. 1989, s. 8 .

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 25. juni 1990.

Nr. L 158 /36
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG I

Fordeling af den mængde, der er fastsat i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81
(tons)

Mængde

Leverandørland

24 548

Kina

Sydkorea

2 700

Taiwan

2 075

390

Hong Kong
Andre

1 562

Reserve

3 475

BILAG II

Agaricus spp.

Stropharia Rugoso-Annulata

Volvaria Esculenta

Tremalla Fuciformis

Lentinus Edodes

Auricularia Auricula-Judae
Auricularia Polytricha
Auricularia Porphyria
Coprinus Comatus

Flammulina Velutipes
Pholiota Aegerita
Pholiota Nameko

Pleurotus Ostreatus
Pleurotus Florida
Pleurotus Pulmonarius

Pleurotus Cornucopiae
Pleurotus Abalonae

Pleurotus Colombinus

Pleurotus Eringii

Rhodopaxillus Nudus
Lepiota Pudica
Lepiota Personata
Agrocyte Aegerita
Agrocyte Cylindracea
og alle deres synonymer.

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

BIJLAGE III — ANEXO III

1 Exporter (name, full adress, country)

2 No

3 Quota year

EXPORT DOCUMENT

4 Importer

(Canned mushrooms)
5 Country of origine

6 Country of destination

EEC

7 Place and date of shipment — Means of transport

9 QUANTITY

8 Description of canned mushrooms

Tonnes (net weight)

10 Competent authority (name, address, country)

Date

Signature

Stamp
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BILAG IV

De i artikel 3 i denne forordning omhandlede myndigheder er følgende :
for Den Kinesiske Folkerepublik :

—
—
—
—
—
—

Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission
Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission
Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission
Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission
Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission
Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission

— Chongqing City Foreign Economic Relations and Trade Commission
— Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission
— Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission
— Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade
for Sydkorea :
— Korea Canned Goods Export Association
for Taiwan :

— Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation.

Nr. L 158/39
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1708/90

af 22. juni 1990

om udstedelse af importlicenser for surkirsebær, friske med oprindelse i Jugosla
vien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1200/88
af 28 . april 1988 om indførelse af en overvågningsmeka
nisme ved indførsel af surkirsebær, friske, med oprindelse
i Jugoslavien ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 1656/
90 (2), særlig artikel 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Jugoslavien har forpligtet sig til at begrænse sine udførsler
af dette produkt til Fællesskabet til 3 000 tons om året ;
efter forordning (EØF) nr. 1200/88 suspenderer Kommis
sionen udstedelsen af importlicenser, så snart indførslen
har nået den nævnte mængde ;
de særlige regler for anvendelsen af ordningen med
importlicenser for surkirsebær, friske, med oprindelse i

pa nuværende tidspunkt er der indgivet ansøgninger om
importlicenser for surkirsebær, friske, med oprindelse i
Jugoslavien for en mængde på 3 000 tons, inklusive de
mængder, for hvilke licenserne ikke eller kun delvis er
udnyttet ; udstedelsen af licenser bør suspenderes indtil
den 31 . december 1990 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For indførsler af friske surkirsebær (KN-kode
ex 0809 20 10 og ex 0809 20 90) med oprindelse i Jugo
slavien suspenderes udstedelsen af importlicenser, som er
indgivet efter 19 . juni 1990 indtil 31 . december 1990.
Artikel 2

Jugoslavien er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
Denne forordning træder i kraft den 23. juni 1990.

nr. 1385/88 (3) ;

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 115 af 3 . 5. 1988 , s. 7.
(2) EFT nr. L 155 af 21 . 6. 1990, s. 5 .
3) EFT nr. L 128 af 21 . 5. 1988, s. 19.

Nr. L 158 /41
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1709/90

af 22. juni 1990

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
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 14, stk. 4,

for sa 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. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

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

kurser

er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

21 . juni 1990 ;

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), særlig
artikel 12, stk. 4,

ovennævnte justeringsfaktor anvendes pa alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalens
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 0, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 636/87 (<% særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

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 (u), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1740/78 (12), ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

og

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
1451 /90 f), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1670/90 (8) ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Rådets forordning (EØF) nr. 1906/87 (9) 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 ma
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
(') EFT nr. L 281
(J) EFT nr. L 134
(3) EFT nr. L 166
(4) EFT nr. L 177
0 EFT nr. L 164
(«) EFT nr. L 153
O EFT nr. L 138
(8) EFT nr. L 155
(•) EFT nr. L 182
('») EFT nr. L 281

af 1 . 11 . 1975, s. 1,
af : 28. 5. 1990, s. 1 .
af 25. 6. 1976, s. 1 .
af 24. 6. 1989, s. 1 .
af 24. 6. 1985, s. 1 .
af 13. 6. 1987, s. 1 .
af 31 . 5. 1990, s. 39.
af 21 . 6. 1990, s. 32.
af 3. 7. 1987, s. 49.
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. 1451 /90, ændres i overens
stemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juni 1990.
(") EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
(1J) 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 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om ændring af importafgifter for produkter
forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Beløb

KN-kode

AVS eller OLT

Tredjelande
(undtagen AVS eller OLT)

8,22

188,43

191,45

8,22

188,43

191,45

Portugal

1102 30 00

1103 14 00

1103 29 50

8,22

188,43

191,45

110419 91

14,88

319,97

326,01

1108 19 10

38,29

270,20

301,03
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Nr. L 158/43

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1710/90

af 22. juni 1990

om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgifts
beregningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager og for vin
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. 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. 1202/90 (2), særlig
artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1325/90 (4),
særlig artikel 55, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning :
For at gøre det muligt for medlemsstaterne at fastsætte
størrelsen af den importafgift, der ved indførsel af de
produkter, der er anført i bilag III til forordning (EØF) nr.
426/86 og i artikel 1 , stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr.
822/87, og som henhører under KN-kode 2009 60 11 ,
2009 60 71 , 2009 60 79 og 2204 30 99 anvendes på
indholdet af de forskellige tilsatte sukkerarter, bør man i
overensstemmelse med artikel 1 0, stk. 3, i forordning

(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 822/87 fastslå forskellen mellem på den ene side
gennemsnittet af de tærskelpriser, der har været gældende
for 1 kg hvidt sukker, i hver måned af det kvartal, for
hvilket forskellen beregnes, og på den anden side
gennemsnittet af cif-priser for 1 kg hvidt sukker, der er
lagt til grund ved fastsættelsen af importafgifterne på
hvidt sukker, og som er beregnet på grundlag af en
periode, som består af de første 15 dage af den måned, der
går forud for det kvartal, for hvilket forskellen fastlægges,
og de to umiddelbart forudgående måneder ; ifølge oven
nævnte forordning skal Kommissionen foretage denne
fastlæggelse for hvert kvartal af kalenderåret —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den forskel, som er omtalt i artikel 10, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 822/87, fastsættes til 0,3341 ECU for perioden fra
1 . juli til 30. september 1990.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 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

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
119 af 11 . 5. 1990, s. 66.
84 af 27. 3 . 1987, s. 1 .
132 af 23. 5. 1990, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1711 /90

af 22. juni 1990
om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i
Albanien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 193/90 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end

referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 830/90 af 30. marts
1990 om fastsættelse af referencepriser for tomater for
produktionsåret 1990 (3) fastsatte for disse varer i kvalitets

forordning (EØF) nr. 3811 /85 (% skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ; disse noteringer skal i givet fald multipliceres
med den koefficient, der er fastsat i artikel 1 , stk. 2, anden
tankestreg, i forordning (EØF) nr. 830/90 ;

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

for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 0,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 636/87 (8),
fastsatte korrektionsfaktor

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

klasse I referenceprisen til 99,96 ECU pr. 100 kg for
perioden 1 . juni til 10. juli 1990 ; denne pris blev justeret
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1484/90 (4) ;

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 21 18/74 0, senest ændret ved
(')
(2)
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
119 af 11 . 5. 1990, s. 43.
86 af 31 . 3. 1990, s. 22.
140 af 1 . 6. 1990, s. 90.

h EFT nr. L 220 af 10. 8. 1974, s. 20.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ved indførsel af tomater med oprindelse i Albanien
(KN-kode 0702 00) opkræves der en udligningsafgift, hvis
beløb fastsættes til 38,85 ECU pr. 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 1990 .
(é) EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1985, s. 1 .
O EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
(•) EFT nr. L 153 af 13. 6. 1987, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 158/45

Nr. L 158 /46
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1712/90
af 22. juni 1990

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i
Bulgarien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1193/90 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 21 18/74 (5), senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 381 1 /85 (6), skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ;

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

for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 724/90 af 26. marts
1990 om fastsættelse af referencepriser for kirsebær for
produktionsåret 1990 (3) fastsatte for disse varer i kvalitets
klasse I referenceprisen til 125,70 ECU/ 100 kg for juni
1990 ; denne pris blev justeret ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1484/90 (4) ;

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 Q,
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 636/87 (8), fastsatte
korrektionsfaktor,

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

foregående led nævnte fællesskabsvalutaer samt på
grundlag af ovennævnte koefficient —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
(') EFT nr. L 118 af 20 . 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 43.
(3) EFT nr. L 80 af 27. 3. 1990, s. 23.

h EFT nr. L 140 af 1 . 6. 1990, s. 90.

Ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Bulgarien
(KN-kode 0809 20) opkræves der en udligningsafgift, hvis
beløb fastsættes til 8,43 ECU/ 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. juni 1990.
(s)
(6)
O
(8)
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 158 /47

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158 /48

23 . 6. 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1713/90
af 22. juni 1990
om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Rådet fastholdt standardkvaliteten

FÆLLESSKABER HAR —

høstårene 1989/90 og 1990/91 ; de udligningskoefficien
ter, der anvendes for prisen på solsikkefrø fra tredjelande,
er blevet fastsat ved Kommissionens forordning 225/67/
EØF (n), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2869/

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 nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2902/89 (2), særlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1678 /85
af 11 . juni 1985 om fastsættelse af de omregningskurser,
der skal anvendes i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1179/90 (4),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1569/72
af 20. juli 1972 om indførelse af særlige foranstaltninger
for raps-, rybs- og solsikkefrø 0, senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2216/88 (é), særlig artikel 2, stk. 3,

for solsikkefrø

for

87 (12) ;

den af Kommissionen fastsatte indikativpris er blevet
nedsat i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forord

ning (EØF) nr. 784/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse
af nedsættelseskoefficienten for landbrugspriser for
produktionsåret 1990/91 som følge af den monetære
justering den 5. januar 1990 og om ændring af de priser
og beløb, der er fastsat i ecu for samme produktionsår (13) ;
den nedsættelse af støttebeløbet for raps- og rybsfrø, der
følger af ordningen med garanterede maksimums
mængder for høståret 1989/90, er blevet fastsat ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2625/89 (14) ;

den nedsættelse af støttebeløbet, der eventuelt følger af
ordningen med garanterede maksimumsmængder for

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

høståret 1989/90, blev fastsat ved Kommissionens forord

og

ning (EØF) nr. 2957/89 (1J) ;

ud fra følgende betragtninger :

den nedsættelse af støttebeløbet, der eventuelt følger af
ordningen med de maksiale garantimængder for produk

I henhold til artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF skal
der ydes støtte med hensyn til de inden for Fællesskabet
høstede og forarbejdede olieholdige frø, når den indikativ

pris, som gælder for en bestemt frøart, overstiger prisen på
verdensmarkedet ; denne bestemmelse finder for tiden

kun anvendelse på raps-, rybs- og solsikkefrø ;
støtten til olieholdige frø bør i princippet være lig med
forskellen mellem disse to priser ;

indikativprisen og de månedlige forhøjelser af indikativ
prisen for raps-, rybs- og solsikkefrø for høståret 1 989/90
er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1228/89 Q og
(EØF) nr. 1229/89 (8) ;

indikativprisen og de månedlige forhøjelser af indikativ
prisen for raps-, rybs- og solsikkefrø for høståret 1990/91
er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 317/90 l9) og
(EØF) nr. 1318/90 (,0) ;
der blev fastsat et tillæg til indikativprisen for frø af
dobbeltlave raps og rybssorter ved forordning (EØF) nr.
1228/89 for høståret 1989/90 og ved forordning (EØF) nr.
1317/90 for høståret 1990/91 ;
')
2)
3)
*)
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20.
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tionsåret 1990/91 , er endnu ikke fastsat ; støttebeløbet for

produktionsåret 1990/91 blev beregnet forebeløbigt på
grundlag af den nedsættelse, der gjaldt for produktionsåret
1989/90 ;

i henhold til artikel 29 i forordning nr. 136/66/EØF skal
den verdensmarkedspris, der beregnes for et grænseover
gangssted til Fællesskabet, bestemmes på grundlag af de
gunstigste indkøbsmuligheder, idet priserne i givet fald
reguleres under hensyn til de konkurrerende produkter ;
ved artikel 4 i Rådets forordning nr. 1 1 5/67/EØF af 6.
juni 1967 om fastsættelse af kriterierne for bestemmelse af
verdensmarkedsprisen på olieholdige frø såvel som af
grænseovergangsstedet (16), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1983/82 (17), er dette sted fastsat til Rotterdam ;
efter artikel 1 i den nævnte forordning skal verdensmar
kedsprisen fastsættes under hensyn til alle tilbud, der
afgives på verdensmarkedet, og som Kommissionen har
kendskab til, såvel som til de børskurser, der noteres på de
for den internationale handel vigtige børser ;
efter artikel 2 i forordning nr. 225/67/EØF skal der ses
bort fra tilbud og børsnoteringer, som ikke refererer til en
(")
(12)
(13)
(>4)
(1S)
(16)
0 7)
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136 af 30. 6. 1967, s. 2919/67.
L 273 af 26. 9. 1987, s. 16.
L 83 af 30 . 3. 1990, s . 102.
L 254 af 31 . 8. 1989 , s. 9.
L 281 af 30. 9. 1989, s. 91 .
111 af 10. 6. 1967, s. 2196/67.
L 215 af 23 . 7. 1982, s. 6.
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afskibning, der kan gennemføres senest 30 dage efter
datoen for fastsættelsen af verdensmarkedsprisen ; der skal
endvidere ses bort fra sådanne tilbud og børsnoteringer,
for hvilke den almindelige prisudvikling eller de forelig
gende oplysninger giver Kommissionen anledning til at
finde, at de ikke er repræsentative for markedets virkelige
tendens ; der skal ligeledes ses bort fra tilbud og børsnote
ringer, der åbner mulighed for køb under 500 tons, samt
fra tilbud, der vedrører frø af en kvalitet, der ikke sædvan

ligvis er i handelen på verdensmarkedet ;
efter artikel 3 i forordning nr. 225/67/EØF skal blandt de
tilbud og børsnoteringer, der tages i betragtning, sådanne,

der klausuleres c og f, forhøjes med 0,2 % ; de tilbud og

børsnoteringer, der klausuleres fas, fob eller på anden
måde, skål efter omstændighederne forhøjes med de
laste-, transport- og forsikringsomkostninger, der påløber
fra afskibnings- eller afsendelsesstedet til grænseover
gangsstedet ; de tilbud og børsnoteringer, der klausuleres
cif med henblik på levering på et andet grænseovergangs
sted end Rotterdam, skal reguleres under hensyntagen til
forskellen : i transport- og forsikringsomkostninger i
forhold til en vare leveret cif Rotterdam ; Kommissionen

skal kun tage hensyn til sådanne laste-, transport- og
forsikringsomkostninger, som den bekendt er de laveste ;
endelig skal tilbud og børsnoteringer, der er klausuleret
cif Rotterdam, forhøjes med 0,242 ECU ;
i henhold til artikel 5 i forordning nr. 115/67/EØF skal
verdensmarkedsprisen bestemmes for frø leveret som
styrtgods og af den standardkvalitet, for hvilken indikativ
prisen er blevet fastsat ;

Nr. L 158/49

skal fastsættes i overensstemmelse med bestemmelserne i

artikel ""6 "i nævnte forordning ;

i henhold til artikel 3 i forordning nr. 115/67/EØF skal,
når intet tilbud og ingen pris kan lægges til grund for
bestemmelsen af verdensmarkedsprisen for en frøart, og
når det endvidere er umuligt at konstatere værdien af de
foderkager eller af den olie, der er udvundet heraf,
verdensmarkedsprisen fastsættes på grundlag af den senest
kendte værdi af olien eller foderkagerne — tilpasset for at
tage hensyn til udviklingen i verdensmarkedspriserne for
konkurrerende produkter — ved på denne værdi at
anvende bestemmelserne i artikel 2 i forordning nr. 115/
67/EØF ; i henhold til artikel 7 i forordning nr. 225/67/
EØF skal henholdsvis olie og foderkager anses for
konkurrerende produkter, når de i løbet af den pågæl
dende periode viser sig at have været udbudt i større
mængder på verdensmarkedet ;

i henhold til artikel 6 i forordning nr. 115/67/EØF skal
den pris, der fastsættes for raps-, rybs- og solsikkefrø, lige
ledes tilpasses med et beløb, der højst er lig med den
margen, der er fastsat i nævnte artikel, såfremt denne
margen kan få virkning på den normale afsætning af frø
høstet i Fællesskabet ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1594/83 af 14. juni 1983
om støtte til olieholdige frø ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1321 /90 (2), fastsættes reglerne for ydelse af
støtte til olieholdige frø ; efter denne forordning skal det
støttebeløb, der ydes i tilfælde af forudfastsættelse, være

efter artikel 3 i forordning nr. 225/67/EØF skal blandt
tilbud og børsnoteringer, som tages i betragtning, og som
vedrører produkter i en anden form end styrtgods,
nedsættes med den merværdi, som er en følge af tilbuds
formen ; tilbud og børsnoteringer, som tages i betragtning,
og som vedrører en anden kvalitet end den standardkvali
tet, for hvilken indikativprisen er fastsat, skal reguleres i
overensstemmelse med de udligningskoefficienter, der er
anført i bilaget til den nævnte forordning ; efter artikel 4 i
forordning nr. 225/67/EØF kan der, såfremt der på
verdensmarkedet udbydes andre kvaliteter af raps- og
rybsfrø end dem, der er anført i bilaget til forordningen,
anvendes udligningskoefficienter, som er afledt af dem,
der er angivet i bilaget ; afledningen skal ske således, at
der tages hensyn til prisafstanden mellem de pågældende
frøkvaliteter og de i det nævnte bilag anførte kvaliteter
samt til de forskellige frøs karakteristika ;
i henhold til artikel 2 i forordning nr. 115/67/EØF skal,
når intet tilbud og ingen pris kan lægges til grund for
bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, denne pris fast
sættes på grundlag af værdien af de gennemsnitlige
mængder olie og foderkager, som frembringes ved forar
bejdning inden for Fællesskabet af 100 kg frø, idet denne
værdi nedsættes med et beløb svarende til omkostnin

gerne ved forarbejdning af de nævnte frø til olie og foder
kager ; de mængder og omkostninger, der skal lægges til
grund ved denne beregning, er fastlagt i artikel 5 i forord
ning nr. 225/67/EØF ; værdien af de nævnte mængder

lig med det beløb, der anvendes på dagen for indgivelse af
ansøgningen om forudfastsættelse, reguleret ud fra
forskellen mellem den indikativpris, der gælder på selve
denne dag, og den, der gælder på den dag, da frøene
undergives kontrol i oliemøllen eller foderfabrikken, samt
eventuelt ud fra et korrrektionsbeløb ; i henhold til artikel

35 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2681 /83 af 21 .
september 1983 om gennemførelsesbestemmelser til støt

teordningen for olieholdige frø (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1685/90 (4), foretages denne regule
ring ved at forhøje eller nedsætte det støttebeløb, der

gælder på dagen for indgivelse af ansøgningen, med
korrektionsbeløbet og forskellen mellem de i artikel 35 i
forordning (EØF) nr. 2681 /83 omhandlede indikativpri
ser ;

efter artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2681 /83 skal
korrektionsbeløbet være lig med forskellen mellem
verdensmarkedsprisen på raps-, rybs- og solsikkefrø og
den terminspris, der gælder ved forsendelse af samme frø
inden for den måned, i hvilken de undergives kontrol i
oliemøllen, idet nævnte priser fastsættes efter artikel 1 , 4
og 5 i forordning nr. 115/67/EØF ; når der hverken kan
lægges et tilbud eller en børsnotering til grund, skal de
beregningsmåder anvendes, som er fastsat i artikel 37 i
(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

163
132
266
157

af
af
af
af

22.
23.
28 .
22.

6.
5.
9.
6.

1983,
1990,
1983,
1990,

s.
s.
s.
s.

44.
15.
1.
33 .
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forordning {EØF) nr. 2681 /83 ; den ovennævnte forskel
kan reguleres i overensstemmelse med artikel 38 i forord

ning (EØF) nr. 2681 /83 under hensyntagen til priserne på
de vigtigste konkurrerende frø ;
støtten for raps-, rybs- og solsikkefrø, der er høstet eller
forarbejdet i Spanien eller Portugal, justeres i overens
stemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 478/86 (;) ; i
henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 293, stk. 2, i tiltræ
delsesakten indføres denne støtte for frø høstet i disse to

medlemsstater fra begyndelsen af produktionsåret 1986/
87 ^
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valuta, og centralkursen for hver af de i litra a)
omhandlede medlemsstaters valutaer, og
— a vista-kursen for den pågældende medlemsstats
valuta i forhold til hver af de i litra a) omhandlede
medlemsstaters valutaer, således som denne konsta

teres i løbet af en periode, som skal fastsættes ;
de a vista-valutakurser og terminsvalutakurser samt den
periode, der skal tages i betragtning ved beregning af
differencebeløbene, er fastlagt i forordning (EØF) nr.

1813/84 ; såfremt terminsvalutakurser ikke er til rådighed
for en eller flere måneder, anvendes alt efter tilfældet

ifølge artikel 14 i Rådets forordning (EØF) nr. 475/86 af
25. februar 1986 om fastsættelse af almindelige regler for
kontrolordningen vedrørende de mængder af visse
produkter inden for fedtstofsektoren, der overgår til frit
forbrug, og priserne på disse i Spanien (2), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 387/90 (3), ydes der på visse
betingelser en udligningsstøtte ; denne udligningsstøtte
bør fastsættes for solsikkefrø høstet i Spanien ;
i Rådets forordning (EØF) nr. 1920/87 (4) er der fastsat en
særstøtte for solsikkefrø høstet og forarbejdet i Portugal ;
støttebeløbet bør fastsættes ;

i artikel 33 i forordning (EØF) nr. 2681 /83 er det fastsat,
at den endelige støtte efter omregning til hver af de natio
nale valutaer af det beløb i ecu, der følger af ovennævnte
beregning, forhøjet eller nedsat med differencebeløbet,
offentliggøres ; artikel 1 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1813/84 (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 539/90 (6), indeholder en definition af de elementer,
som differencebeløbene består af ; disse elementer er lig
med indvirkningen på indikativprisen nedsat med den i
artikel 5, stk. 1 , i nævnte forordning omhandlede procent
sats eller støtten af den koefficient, der er afledt af den i
artikel 2, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1569/72 omhand

kursen for den foregående eller følgende måned ;

støtten skal fastsættes så ofte, som forholdene på markedet
gør det nødvendigt, og således, at det sikres, at den
anvendes mindst én gang om ugen ; støtten kan dog
ændres til enhver tid, såfremt det viser sig nødvendigt ;
det følger af anvendelsen af alle disse bestemmelser på de
tilbud og noteringer , som Kommissionen har fået kend
skab til, at støtten i ecu og den endelige støtte i hver af de
nationale valutaer i henhold til artikel 33 i forordning
(EØF) nr. 2681 /83 skal fastsættes i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning ; i henhold til samme
artikel skal endvidere ecuens a vista-kurser og
terminskurser i de nationale valutaer fastsat i overensstem--

melse med artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1813/84
offentliggøres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

lede procentsats ; i henhold til disse bestemmelser udgør
denne procentsats :

a) for de medlemsstater, som for deres valutaer indbyrdes
opretholder en øjeblikkelig margen på kursudsving på

1.
De i artikel 33, stk. 2 og 3, i forordning (EØF) nr.
2681 /83 omhandlede støttebeløb og vekselkurser er fastsat
i bilagene.

2,25 % , forskellen mellem

— den omregningskurs, der anvendes inden for den
fælles landbrugspolitik, og
— den omregningskurs, der følger af centralkursen

b) for de øvrige medlemsstater forskellen mellem :
— forholdet

mellem

den

omregningskurs,

der

anvendes inden for rammerne af den fælles land

brugspolitik for den pågældende medlemsstats
(')
(2)
O
(4)
O
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

53 af 1 . 3. 1986, s. 55.
53 af 1 . 3. 1986, s. 47.
42 af 16. 2. 1990, s. 8.
183 af 3. 7. 1987, s. 18.
170 af 29. 6. 1984, s. 41 .
145 af 8. 6. 1990, s. 20.

2. Størrelsen af den i artikel 14 i forordning (EØF) nr.
475/86 = omhandlede udligningsstøtte for solsikkefrø
høstet i Spanien er fastsat i bilag III.
3 . Størrelsen af den særstøtte, der er fastsat i forordning
(EØF) nr. 1920/87 for solsikkefrø, høstet og forarbejdet i
Portugal, er fastsat i bilag III.
4. Støttebeløbet vil dog i tilfælde af forudfastsættelse
for produktionsåret 1990/91 for raps-, rybsfrø og solsikker
blive bekræftet eller udskiftet med virkning pr. 23 juni
1990 for at tage hensyn til anvendelsen af ordningen med
garanterede maksimumsmængder for høståret 1990/91 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 1990.
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Nr. L 158 /51

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG I

Støtte til raps- og rybsfrø andre end dobbeltlave
(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term.

4. term .

6

7 C)

8 (')

9 (')

10 (-)

5. term.

11 (1)

1 . Bruttostøtte (ECU) :
— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

1,170

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,639

24,778

24,967

25,250

24,570

24,406

67,84

58,01

75,55

1 382,89
218,77

65,36
1 196,45
194,55

255,75

221,27

58,45
65,86
1 205,58
196,04
222,96
21,819
18,982

59,12
66,61
1 219,25
198,26
225,48
22,066
19,181

57,53
64,81
1 186,41
192,92
219,41
21,472
18,624

57,29
64,53
1 178,49
191,63
217,95
21,326
18,377

2. Endelig støtte :

a) Frø høstet og forarbejdet i :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (Ir. £)
Det Forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
—■ i en anden medlemsstat (pta.)
c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

24,348

18,955
48 118

5073,02

21,653
18,853
43 403

43 734

44 230

43 039

42 751

5 201,90

5 217,94

5 251,65

5 091,14 -

4 941,92

1

178,89

267,57

4 131,21

3 656,80

267,57
3 679,34

267,57
3 714,08

267,57
3 614,58

267,57
3 573,95

0,00

0,00
5 416,28

0,00
5 451,74

0,00
5 497,15

0,00
5 355,53

5 280,88

5 923,34

(') Med forbehold af den nedsættelse, der følger af ordningen med garanterede maksimumsmængder for høståret 1990/91 .

0,00
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BILAG II

Støtte til raps- og rybsfrø dobbeltlave
(beløb pr. 100 hg)

1 . Bruttostøtte (ECU) :
— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3 . term.

4. term .

6

7 (')

8 (')

9 (')

10 o

3,670
2,500
31,139

4,250
2,500
27,278

4,250
2,500
27,467

4,250
2,500
27,750

4,250
2,500
27,070

4,250
2,500
26,906

73,74
82,14
1 503,61
238,01
278,07
26,490
20,716

63,86
71,96
1 317,17
214,18 :
243,59
23,838
20,802

64,30
72,45
1 326,30
215,67
245,28
24,003
20,931

64,98
73,20
1 339,96
217,89
247,81
24,251
21,130

63,39
71,41
1 307,13
212,55
241,74
23,656
20,572

63,14
71,13
1 299,21
211,26
240,27
23,511
20,326

5. term.

11 (1)

2. Endelig støtte :

a) Frø høstet og forarbejdet i :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (Ir. £)
Det Forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

52 368

47 782

48 113

:

48 609

47 418

47 130

5 552,96

5 745,25

5 761,30

5 795,01

5 634,49

5 485,28

— i en anden medlemsstat (pta.)

561,13
4 513,45

649,81
4 039,04

649,81
4 061,58

649,81
4 096,32

649,81
3 996,82

649,81
3 956,19

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

499,40
6 422,75

517,26
5 933,54

517,26
5 969,00

517,26
6 014,40

517,26
5 872,79

517,26
5 798,14

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)

(') Med forbehold af den nedsættelse, der følger af ordningen med garanterede maksimumsmængder for høståret 1990/91 .
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BILAG III

Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 : term .

2. term .

3 . term .

4. term.

6

7

8 (')

9 (')

10 o

8,600
0,000
32,583

8,600
0,000
32,799

76,29
85,95
1 573,33
255,84
290,97
28,474
24,804

76,80
86,52
1 583,76
257,53
292,90
28,663
24,981

1 . Bruttostøtte (ECU) :
6,890
0,000
37,364

37,164

8,600
0,000
32,451

88,47
98,56
1 804,19
285,73
333,66
31,802
24,959

88,00
98,03
1 794,54
284,16
331,88
31,627
24,796

75,97
85,60
1 566,96
254,80
289,79
28,359
24,735

— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

6,890
0,000

2. Endelig støtte :

I

a) Frø høstet og forarbejdet i (2) :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tyskland (DM)
Nederlandene (hfl.)
BLØU (bfr./lfr.)
Frankrig (ffr.)
Danmark (dkr.)
Irland (Ir. £)
Det Forenede Kongerige (£)
Italien (lire)
Grækenland (dr.)

\

62 884

62 534

56 843

57 075

57 453

6 698,53

6 644,17

6 809,32

6 801,79

6 852,78

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :
— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

1 053,45
4 778,96

1 053,45
4 749,87

1 314,91
4 317,79

1 314,91
4 329,1 1

1 314,91
4 360,71

c) Frø høstet i Portugal og forarbejdet i :
— Portugal (esc.)
— Spanien (esc.)
— i en anden medlemsstat (esc.)

0,00
8 279,59
8 098,63

0,00
8 237,29
8 057,25

0,00
7 621,42
7 454,84

0,00
7 633,63
7 466,78

0,00
7 679,61
7 511,76

3. Udligningsstøtte :
— i Spanien (pta.)

4 754,39

4 725,30

4 291,99

4 303,30

4 334,09

4. Speciel støtte :
— i Portugal (esc.)

8 098,63

8 057,25

7 454,84

7 466,78

7 511,76

(') Med forbehold af den nedsættelse, der følger af ordningen med garanterede maksimumsmængder for høståret 1990/91 .
(2) For frø høstet i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 og forarbejdet i Spanien multipliceres de under 2 a) omhandlede beløb med 1,0223450.

BILAG IV

En ecu-kurs, der skal anvendes ved omregning af den endelige støtte til det forarbejdende
lands valuta, når dette ikke er produktionslandet
(værdien af 1 ECU)
Løbende

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term .

5. term.

6

7

8

9

10

11

2,058810
2,318380
42,370700
6,929120
7,837820
0,768544
0,714194
1 510,87
201,48200
180,46500
127,19100

2,055000
2,314690
42,350300
6,925940
7,841800
0,768720
0,716896
1 512,04
203,18300
180,92100
127,67300

2,051320
2,310910
42,326300
6,922950
7,843770
0,769297
0,719526
1 513,13
205,17000
181,61700
128,14100

2,047740
2,307250
42,295000
6,921940
7,844310
0,769660
- 0,721909
1 514,10
207,54600
182,54400
128,56400

2,047740
2,307250
42,295000
6,921940
7,844310
0,769660
0,721909
1 514,10
207,54600
182,54400
128,56400

måned

DM

hfl .

bfr./lfr.
ffr.
dkr.
Ir. £

£
lire
dr.
esc .

pta.

2,038820

2,297080
42,180700
6,915270
7,845490
0,772528
0,728776
1 516,83
214,70900
185,13300
129,65400
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1714/90
af 22. juni 1990

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

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

ning (EØF) nr. 1920/89 på de oplysninger, som Kommis

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. 1 667/90 (4) ;

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 23 . juni 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7, 1981 , s. 4.
(J) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
O EFT nr. L 187 af 1 . 7. 1989, s. 13.

M EFT nr. L 155 af 21 . 6. 1990, s. 28.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. juni 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

33,39 C)

1701 11 90

33,39 (')

170112 10

33,39 0

1701 12 90

33,39 0

1701 91 00

37,18

1701 99 10

37,18

1701 99 90

37,18 0

(') 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 (EIT 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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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV

af 7 . juni 1990
om (ri adgang til miljøoplysninger
(90/313/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 130 S,

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 principperne og målsætningerne som fastsat i De Euro
pæiske Fællesskabers handlingsprogrammer på miljøom
rådet fra 1973 (4), 1977 (5) og 1983 (6), og særligt handlings
programmet fra 1987 (7), anbefales det specielt, at der
»findes måder, hvorpå offentlighedens adgang til de oplys
ninger, miljømyndighederne ligger inde med, kan forbed
res « ;

Rådet for De Europæiske Fællesskaber og repræsentan
terne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet,
erklærede i deres resolution af 19 . oktober 1987 om vide

reførelse og gennemførelse af en politik og et handlings
program for De Europæiske Fællesskaber på miljøom
rådet ( 1987-1992) (8), at det i overensstemmelse med
Fællesskabets
og
medlemsstaternes
respektive
kompetence var vigtigt at koncentrere fællesskabsaktionen
om visse højt prioriterede områder, heriblandt forbedring
af adgangen til miljøoplysninger ;
(')
(2)
(')
O
O
(6)
O
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

C
C
C
C
C
C
C
C

335 af 30 . 12. 1988, s. 5.
120 af 16. 5. 1989, s. 231
139 af 5. 6 . 1989, s, 47.
112 af 20 . 12. 1973, s. 1 .
139 af 13 . 6. 1977, s. 1 .
46 af 17. 2. 1983, s. 1 .
70 af 18 . 3 . 1987, s. 3.
289 af 29 . 10. 1987, s . 3 .

Europa-Parlamentet har i sin udtalelse om De Europæiske
Fællesskabers fjerde handlingsprogram på miljøområdet (9)
fremhævet, at »der bør gennemføres en særlig EF-aktion
med henblik på at give alle borgere adgang til informa
tion « ;

adgang til miljøoplysninger, som offentlige myndigheder
ligger inde med, vil øge miljøbeskyttelsen ;
forskellene mellem de i medlemsstaterne gældende
lovgivninger vedrørende adgang til miljøoplysninger, som
myndighederne ligger inde med, kan bevirke, at der inden
for Fællesskabet opstår en skævhed med hensyn til
adgangen til information og/eller med hensyn til konkur
rencevilkår ;

alle fysiske og juridiske personer må være garanteret fri
adgang overalt i Fællesskabet til oplysninger, som
myndighederne ligger inde med i skriftlig form, i billed
eller lydform eller på edb om miljøsituationen, om miljø
skadelige eller potentielt miljøskadelige aktiviteter eller
foranstaltninger, samt om aktiviteter og foranstaltninger
til beskyttelse af miljøet ;
det kan under ganske særlige og klart fastsatte omstæn
digheder være berettiget at afvise en anmodning om
oplysninger vedrørende miljøforhold ;

afslår myndighederne at fremsende de ønskede oplysnin
ger, skal dette begrundes ;
den person, der anmoder om oplysninger, skal have
mulighed for at på prøvet myndighedernes afgørelse ;
der skal ligeledes sikres adgang til de miljøoplysninger,
som organer, der har et offentligt ansvar for miljøet og er
underlagt offentlig kontrol, ligger inde med ;
(') EFT nr. C 156 af 15. 6. 1987, s. 138 .
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i en overordnet strategi ror formidling af miljøoplysninger
skal offentligheden aktivt underrettes om miljøsituationen
generelt ;
gennemførelsen af dette direktiv skal kunne revideres på
baggrund af de indvundne erfaringer —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at sikre fri adgang til og
mulighed for spredning af miljøoplysninger, som myndig
hederne ligger inde med, samt at fastlægge de grundlæg
gende betingelser og vilkår for, at sådanne oplysninger
kan stilles til rådighed.
Artikel 2

Nr. L 158/57

— den fortrolige karakter af personlige data og/eller
dokumenter

11

— materiale forelagt af tredjemand, uden at denne er
juridisk forpligtet hertil
— materiale, hvis offentliggørelse snarere vil bevirke, at
det miljø, som materialet vedrører, vil lide skade.
Oplysninger, som myndighederne ligger inde med, kan
meddeles i uddrag, når det er muligt at udelade oplys
ninger om forhold, der vedrører ovennævnte interesser.

3. En anmodning om oplysninger kan afslås, når den
indebærer, at der skal fremlægges ufærdige dokumenter
eller

data

eller

interne

meddelelser,

eller

når

anmodningen er åbenlyst urimelig eller for generelt
formuleret.

4. Myndighederne skal give en person, der anmoder
om oplysninger, svar så hurtigt som muligt og senest
inden to måneder. Afslås udleveringen af de ønskede
oplysninger, skal dette begrundes.

I dette direktiv forstås ved :

a) Miljøoplysninger : alle oplysninger, der er til rådighed i
skriftlig form, i billed- eller lydform eller på edb, om
vandområdernes, luftens, jordens, faunaens, floraens,
landområdernes og naturområdernes tilstand samt om
aktiviteter (herunder aktiviteter, der giver anledning til
gener såsom støj) eller foranstaltninger, der på skadelig
vis påvirker eller vil kunne påvirke disse, og om aktivi
teter eller foranstaltninger, der skal beskytte disse,
herunder administrative foranstaltninger og miljøfor
valtningsprogrammer.
b) Myndigheder : alle offentlige myndigheder på natio
nalt, regionalt eller lokalt plan, som har et ansvar for,
og som råder over oplysninger på miljøområdet, med
undtagelse af organer med dømmende eller lovgiv
ningsmæssige beføjelser.

Artikel 4

En person, som finder, at hans anmodning om oplys
ninger uden rimelig grund er blevét afslået eller ladt
upåagtet eller er blevet utilstrækkeligt besvaret af en
myndighed, kan anmode om retlig eller administrativ
prøvelse af afgørelsen i overensstemmelse med den
pågældende medlemsstats retsorden.
Artikel 5

Medlemsstaterne kan opkræve et gebyr for meddelelse af
oplysninger, men beløbets størrelse skal holdes inden for
rimelige grænser.
Artikel 6

Artikel 3
1.

Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel

drager medlemsstaterne omsorg for, at myndighederne
pålægges at stille miljøoplysninger til rådighed for enhver
fysisk eller juridisk person på dennes anmodning, og
uden at han skal godtgøre nogen interesse deri.

Medlemsstaterne fastlægger de praktiske omstændigheder,
hvorunder oplysningerne rent faktisk stilles til rådighed.
2.

Medlemsstaterne kan indføre bestemmelser, om at

myndighederne kan afslå at efterkomme anmodninger
om sådanne oplysninger, når de berører :
— den fortrolige karakter af myndigheders forhandlinger,
internationale forbindelser og det nationale forsvar
— den offentlige sikkerhed
— sager , der verserer for retten eller har været behandlet
af denne, eller sager, der er eller har været genstand
for efterforskning (herunder disciplinærsager) eller er
genstand for indledende undersøgelser
— forretnings- og fabrikshemmeligheder, herunder intel
lektuel ejendomsret

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at miljøoplysninger, som organer med offent
ligt ansvar for miljøet og underlagt offentlig kontrol ligger
inde med, stilles til rådighed på samme betingelser og
vilkår som fastlagt i artikel 3, 4 og 5, enten af de kompe

tente offentlige myndigheder eller direkte af organet selv.
Artikel 7

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
med henblik på at give offentligheden generelle oplys
ninger om ' miljøsituationen, bl.a. ved regelmæssig offent
liggørelse af miljørapporter.
Artikel 8

Fire år efter den i artikel 9, stk. 1 , nævnte dato aflægger
medlemsstaterne rapport til Kommissionen om deres
erfaringer, og på baggrund heraf udarbejder Kommis
sionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet,
ledsaget af eventuelle forslag om revision, som den måtte
finde hensigtsmæssige.
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Artikel 10
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 31 . december 1992. De under
retter straks Kommissionen herom .

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. juni 1990 .

På Rådets vegne
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

P. FLYNN

Formand
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RÅDETS DIREKTIV

af 13. juni 1990
om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure
(90/314/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

Kommissionens initiativ med hensyn til at henlede

FÆLLESSKABER HAR —

opmærksomheden på turismens betydning (5) og tager
Kommissionens første retningslinjer for en fællesskabspo
litik på turistområdet til efterretning ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (v),-

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

i punkt 37 i Kommissionens meddelelse til Rådet om et

nyt fremstød på det forbrugerpolitiske område, som Rådet
godkendte ved sin resolution af 6. maj 1 986 (é), foreslår
Kommissionen bl.a. en harmonisering af lovgivningen
vedrørende pakkerejser ;

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og
turismen spiller en stadig større rolle i medlemsstaternes

ud fra følgende betragtninger :
En af Fællesskabets vigtigste målsætninger er gennemfø
relsen af det indre marked, som turismen er en væsentlig
del af ;

medlemsstaternes lovgivning om pakkerejser, herunder
pakkeferier og pakketure, er forskellig på mange punkter,
og praksis på dette område viser betydelige afvigelser,
hvilket medfører hindringer for den frie udveksling af
tjenesteydelser med hensyn til pakkerejser og konkurren
ceforvridninger mellem rejsearrangørerne i forskellige
medlemsstater ;

erhvervsliv ; pakkerejserne udgør en betydelig del af turis
men ; væksten og produktiviteten i medlemsstaternes
pakkerejsebranche vil blive stimuleret, hvis der vedtages et
mindstemål af fælles regler for at give denne branche en
fællesskabsdimension ; dette vil ikke alene være til fordel

for de EF-borgere, der deltager i pakkerejser, som
gennemføres på grundlag af disse regler, men vil ligeledes
tiltrække turister fra tredjelande, som ønsker at nyde godt
af garanterede normer for pakkerejser ;
reglerne om forbrugerbeskyttelse er forskellige fra en
medlemsstat til en anden, og dette afholder forbrugerne i
en medlemsstat fra at købe pakkerejser i en anden
medlemsstat ;

indførelsen af fælles regler for pakkerejser vil kunne
bidrage til, at disse hindringer fjernes, og til, at der skabes
et fælles marked for tjenesteydelser og således gøre det
muligt for rejsearrangører at tilbyde rejser i andre
medlemsstater, og for forbrugerne at købe pakkerejser
overalt i Fællesskabet på sammenlignelige vilkår ;
i punkt 36, litra b), i bilaget til Rådets resolution af 19 .
maj 1981 om Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs
andet program for en politik vedrørende forbrugerbeskyt
telse og -oplysning (4) opfordres Kommissionen til at
beskæftige sig bl.a. med turisme og eventuelt fremsætte
passende forslag under hensyntagen til deres betydning
for forbrugerbeskyttelsen og den indflydelse, som de eksi

sterende forskelle i medlemsstaternes lovgivning har på
det fælles markeds funktion ;

i resolution af 10. april 1984 om en fællesskabspolitik på
turistområdet udtrykker Rådet sin tilfredshed over
(') EFT nr. C 96 af 12. 4. 1988, s. 5.
(2) EFT nr. C 69 af 20. 3. 1989, s. 120, og

dette forhold afholder pa særdeles effektiv måde forbru
gerne fra at købe pakkerejser uden for deres egen
medlemsstat ; dette gør sig stærkere gældende end ved
køb af andre tjenesteydelser, fordi de særlige forhold
omkring tjenesteydelser i forbindelse med pakkerejser
generelt forudsætter forudbetaling af store beløb og tjene
steydelser i én anden medlemsstat end forbrugerens
bopælsland ;

forbrugeren bør være omfattet af den i dette direktiv
omhandlede beskyttelse, uanset om han er direkte kontra

herende part, har fået rejsen overdraget eller tilhører en
gruppe, på hvis vegne en anden har indgået en kontrakt
om en pakkerejse ;

rejsearrangører og formidlere bør være forpligtet til at
drage omsorg for, at de oplysninger, der anføres i beskri

velser af de pakkerejser, som de henholdsvis arrangerer og

EFT nr. C 149 af 18 . 6 . 1990.

(3) EFT nr. C 102 af 24. 4. 1989, s. 27.
(4) EFT nr. C 165 af 23. 6. 1981 , s. 24.

o EFT nr. C 115 af 30 . 4. 1984, s. 1 .
(6) EFT nr. C 118 af 7. 3 . 1986, s. 28 .
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med henblik pa forbrugerbeskyttelse bør medlemsstaterne
kunne vedtage eller opretholde strengere bestemmelser
vedrørende pakkereiser —

forbrugerne bør have en kopi af de bestemmelser i
kontrakten, der gælder for pakkerejsen ; dette kan opnås
ved, at der stilles krav om, at kontraktens bestemmelser

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

skal udformes skriftligt eller i en anden for forbrugerne
klar og tilgængelig form, samt at forbrugerne skal have
udleveret en kopi heraf ;
en forbruger bør under visse omstændigheder have ret til
at overdrage den bestilte pakkerejse til tredjemand ;
den pris, der er fastsat i kontrakten, bør i princippet ikke
kunne ændres, medmindre kontrakten udtrykkeligt giver
mulighed for såvel prisforhøjelse som prisnedsættelse ;
denne mulighed bør dog være underkastet visse betingel

Artikel 1
Dette direktiv hår til formål at tilnærme medlemsstaternes

love og administrative bestemmelser om pakkerejser,
herunder pakkeferier og pakketure, der sælges eller
udbydes til salg på Fællesskabets område.

Artikel 2

ser ;

forbrugerne bør under visse omstændigheder have ret til
at hæve indgåede kontrakter om pakkerejser før afrejsen ;

forbrugernes rettigheder i tilfælde af, at en arrangør af
pakkerejser aflyser en rejse før den aftalte afrejsedato, bør
fastlægges nøje ;

I dette direktiv forstås ved :

1 ) Pakkerejse : en på forhånd fastlagt kombination af
mindst to af nedenstående elementer, der sælges eller
udbydes til salg til en samlet pris, og når ydelsen har
en varighed på over 24 timer eller omfatter en overnat
ning :

en rejsearrangør bør have visse forpligtelser over for
forbrugerne, hvis det efter afrejsen konstateres, at en
væsentlig del af de kontraktmæssige ydelser ikke leveres,
eller hvis en rejsearrangør konstaterer, at han ikke vil være
i stand til at levere en væsentlig del af ydelserne ;

a) transport
b) indkvartering

den rejsearrangør og/eller formidler, der er part i kontrak
ten, skal over for forbrugeren være ansvarlig for, at de
kontraktmæssige forpligtelser opfyldes ; rejsearrangøren
og/eller formidleren er desuden ansvarlig for skader, der
påføres forbrugeren som følge af manglende eller mangel
fuld opfyldelse af kontrakten, medmindre den konstate
rede manglende eller mangelfulde opfyldelse af kon
trakten hverken kan tilskrives en fejl fra deres eller en
anden tjenesteyders side ;

Særskilt fakturering af de enkelte elementer af en
bestemt pakkerejse fritager ikke rejsearrangøren eller
formidleren for forpligtelserne i henhold til dette

når rejsearrangøren og/eller formidleren ifalder ansvar
som følge af manglende eller mangelfuld præstation af de
ydelser, som indgår i pakkerejsen, bør ansvaret kunne
begrænses i overensstemmelse med de internationale
konventioner, som gælder for sådanne ydelser, bl.a.
Warszawa-konventionen af 1929 om international luftbe

c) andre turistmæssige ydelser, som udgør en væsentlig
del af pakkerejsen, men som ikke er direkte knyttet
til transport eller indkvartering.

direktiv.

2) Rejsearrangør : en person, der jævnligt arrangerer
pakkerejser og sælger eller udbyder disse til salg enten
direkte eller gennem en formidler.

3) Formidler : en person, der sælger eller udbyder
pakkerejse tilrettelagt af rejsearrangøren til salg.
4

en

Forbruger : en person, der køber eller erklærer sig
villig til at købe en pakkerejse (»hovedkontrahenten«),
eller enhver person, i hvis navn hovedkontrahenten
forpligter sig til at købe pakkerejsen (»de øvrige modta
gere«), eller enhver person, til hvilken hovedkontra
henten eller en af de øvrige modtagere overdrager
pakkerejsen (»overtageren«).

fordring, Berner-konventionen af 1961 om befordring på
jernbaner, Athen-konventionen af 1974 om søtransport og
Pariser-konventionen af 1962 om hotelejeres ansvar ; med
hensyn til andre end legemlige skader bør ansvaret lige
ledes kunne begrænses i henhold til kontrakten om
pakkerejsen, forudsat at denne begrænsning ikke er
urimelig ;

5) Kontrakt : en aftale, der omfatter forbrugeren og
rejsearrangøren og/eller formidleren.

der bør træffes visse foranstaltninger med henblik på
underretning af forbrugeren og behandling af klager ;

Artikel 3

for både forbrugerne og pakkerejsebranchen vil det være
en fordel, hvis rejsearrangørerne og/eller formidlerne
forpligtes til at dokumentere, at de er dækket af en garanti
i tilfælde af insolvens eller konkurs ;

1 . Enhver beskrivelse af en pakkerejse, som
forbrugeren får af rejsearrangøren eller formidleren, prisen
på rejsen og alle de andre betingelser, der gælder for
kontrakten, må ikke indeholde vildledende oplysninger.
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geren, skal den let læseligt, klart og præcist angive prisen

Findes der ikke sadanne repræsentanter eller
organer, skal forbrugeren under alle omstændig

samt indeholde de relevante oplysninger vedrørende :

heder have et telefonnummer, han kan anvende

2.

Hvis der stilles en brochure til rådighed for forbru

i nødstilfælde, eller andre nødvendige oplysnin
ger, således at han kan kontakte rejsearrangøren

a) rejsemålet, de anvendte befordringsmidler samt disses
karakteristika og kategori

og/eller formidleren

b) indkvarteringsform, indkvarteringsstedets beliggenhed,
kategori eller standard, væsentligste karakteristika samt
godkendelse og turistmæssige klassificering i henhold
til den pågældende værtsmedlemsstats regler

iii) oplysninger om, hvorledes mindreårige, der
rejser og opholder sig i udlandet, kan kontaktes
direkte, eller hvorledes den lokale repræsentant

c) inkluderede måltider (meal plan)

iv) oplysninger om muligheden for at tegne en
fakultativ forsikring, der dækker udgifterne, hvis
forbrugeren afbestiller rejsen, eller en rejsefor
sikring, der dækker udgifterne ved hjemtrans
port i tilfælde af ulykke eller sygdom .

kan kontaktes

d) rejseruten

e) generelle oplysninger om de betingelser vedrørende
pas og visa, der gælder for statsborgere i den eller de
pågældende medlemsstater, samt de sundhedsmæssige
formaliteter, som skal opfyldes i forbindelse med
rejsen og opholdet

2. Medlemsstaterne påser, at kontrakten udformes i
overensstemmelse med følgende principper :

f) det beløb eller den procentdel af prisen, der skal

a) alt efter, hvilken pakkerejse der er tale om, skal kon

forudbetales, samt hvorledes restbeløbet skal betales

g) om der for at gennemføre pakkerejsen kræves et mind
steantal af deltagere, og i så fald hvornår forbrugeren
senest skal underrettes i tilfælde af aflysning.

Oplysningerne i brochuren er bindende for rejsearran
gøren eller formidleren, medmindre
— ændringer i disse oplysninger klart er blevet meddelt
forbrugeren, inden kontrakten er underskrevet ; dette
forhold skal udtrykkeligt nævnes i brochuren
— ændringerne foretages på et senere tidspunkt efter
aftale mellem aftalepartnerne.

Artikel 4

1 . a) Rejsearrangøren og/eller formidleren giver skriftligt
eller på en anden dertil egnet måde, inden kon
trakten indgås, forbrugeren generelle oplysninger
om de betingelser vedrørende pas og visa, der
gælder for statsborgere i den eller de pågældende
medlemsstater, herunder om fristerne for at opnå
disse, samt om de sundhedsmæssige formaliteter,
som skal opfyldes i forbindelse med rejsen og
opholdet.
b) Rejsearrangøren og/eller formidleren skal skriftligt
eller på en anden dertil egnet måde i god tid inden
rejsens begyndelse give forbrugeren følgende oplys
ninger :

trakten

mindst

indeholde

de

bestemmelser, der

omhandles i bilaget
b) alle bestemmelser i kontrakten udformes skriftligt eller
på anden for forbrugeren klar og tilgængelig måde og
skal meddeles ham, inden kontrakten indgås ; forbru
geren får udleveret en kopi af kontrakten
c) bestemmelserne i litra b) må ikke forhindre, at der kan
reserveres eller underskrives en kontrakt på et sent
tidspunkt eller i sidste øjeblik.

Hvis forbrugeren er forhindret i at deltage i pakke
rejsen, kan han — efter at have underrettet
rejsearrangøren eller formidleren i rimelig tid inden
afrejsen — overdrage den bestilte rejse til en person, der
3.

opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen.
Den person, som overdrager pakkerejsen, og den person,
som overtager den, er over for rejsearrangøren eller den
kontraherende formidler solidarisk forpligtet til at betale
restbeløbet samt eventuelle ekstraudgifter som følge af
rejsens overdragelse.

4. a) De i kontrakten fastsatte priser kan ikke ændres,
medmindre
kontrakten
udtrykkeligt
åbner
mulighed for såvel prisforhøjelse som prisnedsæt
telse og fastlægger den præcise beregningsmetode
for en sådan ændring, idet ændringen udelukkende
må foretages på baggrund af ændringer i :

— transportomkostninger,

herunder

brændstof

priser

— skatter, afgifter eller gebyrer for yisse tjenestey

delser, såsom lufthavns-, havne, landings- eller
i) tidspunkt og sted for mellemlandinger og skift
af befordringsmiddel samt nærmere oplysninger
om f.eks. kabine/køje på skib eller sove- eller
liggevognskupe i tog
ii) navn, adresse og telefonnummer på rejsearran
gørens og/eller formidlerens lokale repræsen

startafgifter
— valutakurser, som anvendes i forbindelse med

den pågældende pakkerejse.

tant, eller hvis en sådan ikke findes, navn,

b) Den i kontrakten fastsatte pris kan ikke forhøjes
inden for de sidste 20 dage før det aftalte rejse
tidspunkt.

adresse og telefonnummer på lokale organer,
som vil kunne bistå forbrugeren, hvis han
kommer i vanskeligheder.

5. Hvis rejsearrangøren inden afrejsen i væsentlig grad
ændrer kontrakten på et væsentligt punkt, såsom prisen,

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 158/62

skal han hurtigst muligt underrette forbrugeren herom, sa
denne får mulighed for at træffe de relevante beslutninger,
som f.eks.

— at hæve kontrakten uden at pådrage sig ansvar

— eller at acceptere en tillægskontrakt, der opregner de
foretagne ændringer og disses betydning for prisen.

Forbrugeren skal så hurtigt som muligt meddele rejsear
rangøren eller formidleren sin beslutning.

6. Hvis forbrugeren hæver kontrakten efter stk. 5, eller
hvis rejsearrangøren aflyser pakkerejsen inden det aftalte
afrejsetidspunkt uanset årsag, medmindre denne kan
tilregnes forbrugeren, har forbrugeren ret til :
a) enten at deltage i en pakkerejse af tilsvarende eller
højere kvalitet, hvis rejsearrangøren og/eller formid
leren kan tilbyde ham dette. Hvis erstatningspakke
rejsen er af ringere kvalitet, skal rejsearrangøren tilba
gebetale prisforskellen til forbrugeren

b) eller hurtigt at få tilbagebetalt samtlige beløb, han har
betalt i henhold til kontrakten .

I så fald skal han om fornødent have erstatning fra enten
rejsearrangøren eller formidleren for manglende opfyl
delse af kontrakten i henhold til den pågældende
medlemsstats lovgivning medmindre :

i) aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til pakke
rejsen er mindre end det af rejsearrangøren krævede
minimum, og forbrugeren underrettes skriftligt herom
inden for den i rejsebeskrivelsen angivne tidsfrist, eller
ii) aflysningen skyldes force majeure (dog bortset fra over
booking), hvorved der forstås usædvanlige og uforudsi
gelige omstændigheder, som den, der påberåber sig
dem, ikke har nogen indflydelse på, og som han ikke
har mulighed for at afværge, også selv om han udviser
den størst mulige påpasselighed.

7. Hvis en væsentlig del af de af kontrakten omfattede
ydelser ikke leveres efter forbrugerens afrejse, eller hvis
rejsearrangøren konstaterer, at han ikke vil være i stand til
at levere en væsentlig del af disse ydelser, træffer han
vederlagsfrit for forbrugeren passende alternative foran
staltninger til, at denne kan fortsætte pakkerejsen, og
refunderer i givet fald forskellen mellem værdien af de
aftalte og de ydede tjenester til forbrugeren.
Hvis der ikke kan træffes sådanne foranstaltninger eller

forbrugeren af gyldige grunde ikke kan acceptere dem,
sørger rejsearrangøren uden pristillæg for transport af
forbrugeren med et tilsvarende transportmiddel til afrejse
stedet eller til et andet mellem parterne aftalt returrejse
sted, og yder i givet fald forbrugeren erstatning.

Artikel 5

1.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt

ninger til at sikre, at den rejsearrangør og/eller formidler,
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der er part i kontrakten, over for forbrugeren er ansvarlig
for, at de kontraktmæssige forpligtelser opfyldes, uanset
om disse forpligtelser påhviler rejsearrangøren/
formidleren selv eller andre tjenesteydere, og uden at
indskrænke rejsearrangørens og/eller formidlerens ret til
at søge sig fyldestgjort hos sådanne andre tjenesteydere.

2. Med hensyn til de skader, der påføres forbrugeren
som følge af -manglende eller mangelfuld opfyldelse af
kontrakten, træffer medlemsstaterne de nødvendige foran
staltninger til at sikre, at rejsearrangøren og/eller formid
leren er ansvarlig, medmindre denne manglende eller
mangelfulde opfyldelse hverken kan tilskrives en fejl fra
deres eller en anden tjenesteyders side, fordi
— den konstaterede manglende opfyldelse af kontrakten
kan tilskrives forbrugeren
— den manglende opfyldelse kan tilskrives en tredjepart,
som ikke har forbindelse med leveringen af de i
kontrakten omhandlede tjenestestydelser, og er af
uforudselig eller uafvendelig karakter
— den manglende opfyldelse skyldes force majeure, som
defineret i artikel 4, stk. 6, litra b), nr. ii), eller en begi
venhed, som hverken rejsearrangøren og/eller formid
leren eller tjenesteyderen trods den nødvendige agtpå
givenhed kunne forudse eller foregribe.

I de tilfælde, der er nævnt i første afsnit, andet og tredje
led, skal rejsearrangøren og/eller den kontraherende
formidler tage skridt til hurtigt at komme den forbruger,
der er i vanskeligheder, til undsætning.
Med hensyn til den skade, der er resultatet af manglende
eller mangelfuld opfyldelse af aftalen om præstation af de
tjenesteydelser, der indgår i pakkerejsen, kan medlemssta
terne tillade, at erstatningen begrænses i overensstem
melse med de internationale konventioner, som gælder
for sådanne tjenesteydelser.

Med hensyn til andre end legemlige skader, der er et
resultat af manglende eller mangelfuld opfyldelse af
aftalen om præstation af de tjenesteydelser, der indgår i
pakkerejsen, kan medlemsstaterne tillade, at erstatningen
begrænses i henhold til kontrakten. Denne begrænsning
må ikke være urimelig.

3. Stk. 1 og 2 kan ikke fraviges ved en særlig klausul
herom i kontrakten, jf. dog stk. 2, fjerde afsnit.
4. Forbrugeren skal så hurtigt som muligt skriftligt
eller på en anden dertil egnet måde gøre den pågældende
tjenesteyder samt rejsearrangøren og/eller formidleren
opmærksom på enhver mangel ved opfyldelsen af
kontrakten, som han konstaterer på stedet.

Denne forpligtelse skal klart og præcist fremgå af
kontrakten .
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Artikel 6

Hvis der fremsættes klager, skal rejsearrangøren og/eller
formidleren eller dennes eventuelle repræsentant på
stedet bestræbe sig mest muligt på hurtigt at finde
passende løsninger.
Artikel 7

Den rejsearrangør og/eller formidler, der er part i
kontrakten, skal godtgøre, at han stiller tilstrækkelig
garanti til i tilfælde af insolvens eller konkurs at sikre
tilbagebetaling af erlagte beløb og hjemtransport af
forbrugeren.
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december 1992. De underretter straks Kommissionen
herom .

2.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de

vigtigste love og administrative bestemmelser, som de
vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Kommissionen sender disse tekster til de øvrige
medlemsstater.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 8

Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde strengere

bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne på det område,

Udfærdiget i Luxembourg, den 13 . juni 1990.

der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 9

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for at efterkomme dette direktiv senest den 31 .

På Rådets vegne
D.J. O'MALLEY
Formand
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BILAG

Oplysninger, der skal indgå i kontrakten, når de har betydning for den pågældende pakkerejse :
a) rejsemålet eller rejsemålene og, når hele opholdet ikke foregår på et enkelt sted, varighed og tidspunkt for
hver del af opholdet ;

b) de anvendte befordringsmidler, disses karakteristika og kategori, dato, tidspunkt og sted for afrejse og
hjemkomst ;

c) når pakkerejsen omfatter indkvartering, indkvarteringsstedets beliggenhed, turistmæssige kategori eller
standard, hovedkarakteristika, overensstemmelse med den pågældende værtsmedlemsstats regler samt
antallet af inkluderede måltider (meal plan) ;

d) om der kræves et mindste antal deltagere, for at pakkerejsen gennemføres, og i så fald seneste dato for,
hvornår forbrugeren i tilfælde af aflysning skal underrettes ;
e) rejseruten ;

f) besøg, udflugter eller andre ydelser, der er inkluderet i den samlede pris, der er aftalt for pakkerejsen ;
g) navn og adresse på rejsearrangøren, formidleren og eventuelt forsikringsselskabet ;
h) pakkerejsens pris samt oplysning om, at prisen eventuelt kan ændres i medfør af artikel 4, stk. 4, og om
eventuelle skatter, afgifter-eller gebyrer for tjenesteydelser (som f.eks. lufthavns- eller havneskatter eller
landings- og startafgifter og opholdsafgifter), når sådanne udgifter ikke er inkluderet i pakkerejsens pris ;
i) en oversigt over, hvornår og hvordan rejsen skal betales ;
j) ethvert særligt ønske, som forbrugeren har givet udtryk for over for rejsearrangøren eller formidleren ved
bestillingen af rejsen, og som de begge har accepteret ;
k) forbrugerens klagefrist i tilfælde af manglende eller ufuldstændig opfyldelse af kontrakten.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder i den nordøstlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er
støtteberettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/315/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den nordøstlige
del af England, som er støtteberettigede i henhold til mål

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

nr. 2, således som besluttet af Kommissionen ved beslut

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og
ud fra følgende betragtninger :
I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt

ning 89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forord
nings artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,
hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

terammer for EF's strukturinterventioner ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles
i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;

i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra

sættes ;

Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 30. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .

(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

der sendes til medlemsstaten ;
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i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
42S3/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på

grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

de områder i den nordøstlige del af England, som er støt
teberettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar
1989 til 31 . december 1991 godkendes herved.
iværksættelsen

har
af

til

hensigt

at

bidrage

fællesskabsstøtterammen

efter

for udvikling i enten industri- og kontorsektoren
eller inden for turismen

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin
delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Kommissionen
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til
de

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur

svarer til 471,6 mio. ECU for hele perioden, samt angi
velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

skabsbudgettet fordelt som følger :
(mio. ECU)
EFRU

114,0

ESF

42,0
Strukturfondene i alt

fondene.
Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele
menter :

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,
faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)
— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand
vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen

— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og
mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder

156,0

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 237 mio. ECU for den offentlige sektor og på 78
mio. ECU for den private sektor, kan delvis dækkes
gennem fællesskabslån fra Den -Europæiske Investe

ringsbank og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige .
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1989.
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder i West Midlands (Det Forenede Kongerige), som er støtteberettigede
i henhold til mål nr. 2

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/3 1 6/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige, eksisterende finan
sielle instrumentere), særlig artikel 9, stk. 9, og

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles

ud fra følgende betragtninger :

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt

ser ;

terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 30. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i West Midlands
som er støtteberettigede i henhold til mål nr. 2, således
som besluttet af Kommissionen ved beslutning 89/288/
EØF (3) i henhold til den i samme forordnings artikel 9,
stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;
den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel
Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;
i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .

V) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder i West Midlands, som er støtteberettigede i
henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989 til 31 .
december 1991 godkendes herved.
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Kommissionen
iværksættelsen

har
af

til

hensigt

at

bidrage

fællesskabsstøtterammen

efter

til
de

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur
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og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 500,7 mio. ECU for hele perioden, samt angi
velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

skabsbudgettet fordelt som følger :

fondene.

(mio, ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

163,5

EFRU
ESF

29,5

menter :

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen

— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand
vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
—hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og

Strukturfondene i alt

193,0

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er

på ca. 273 mio. ECU for den offentlige sektor og på 35
mio. ECU for den private sektor, kan delvis dækkes
gennem fællesskabslån fra Den Europæiske Investe
ringsbank og de øvrige låneinstrumenter.

mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren
eller inden for turismen

Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin
delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989.

På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 158/69

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder i den vestlige del af Cumbria (Det Forenede Kongerige), som er støt
teberettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/317/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og
ud fra følgende betragtninger :

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord

ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 30. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den vestlige del
af Cumbria, som er støtteberettigede i henhold til mål nr.
2, således som besluttet af Kommissionen ved beslutning
89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forordnings
artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles
skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;

denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;
i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.

4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988 , s. 9.
(2) EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988 , s. 1 .
(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19 .

de områder i den vestlige del af Cumbria, som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989
til 31 . december 1991 godkendes herved.
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og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 30,75 mio. ECU for hele perioden, samt angi
velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

skabsbudgettet fordelt som følger :

fondene.

(mio, ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

7,80

EFRU
ESF

2,20

menter :

Strukturfondene i alt

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af faciliteterne til udvikling af produk
tionen

— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og
mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren
eller inden for turismen

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud

Det resulterende
på ca. 12,03 mio.
8,72 mio. ECU
dækkes gennem
Investeringsbank

10,00

nationale finansieringsbehov, der er
ECU for den offentlige sektor og på
for den private sektor, kan delvis
fællesskabslån fra Den Europæiske
og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin
delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989.

På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 158 /71
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder i den nordvestlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er
støtteberettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/318/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt = om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;
også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles

ud fra følgende betragtninger :

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt

rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel

terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19 .
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord

ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 30. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8 , i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den nordvestlige
del af England som er støtteberettigede i henhold til mål
nr. 2, således som besluttet af Kommissionen ved beslut

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;
i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

ning 89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forord
nings artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.

de områder i den nordvestlige del af England, som er støt
teberettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar

(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

1989 til 31 . december 1991 godkendes herved.

$ EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
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og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 794,64 mio. ECU for hele perioden, samt
angivelse af de forudsete rammebeløb for støtten via
fællesskabsbudgettet fordelt som følger :

fondene .

(mio. ECU)
Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele
menter :

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen

— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand
vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen

— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og

EFRU
ESF

I

180,10

I

87,90
Strukturfondene i alt

268,00

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 403,7 mio. ECU for den offentlige sektor og på
122,9 mio. ECU for den private sektor, kan delvis
dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de øvrige låneinstrumenter.

mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren
eller inden for turismen ;

Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin
delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989 .
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 158 /73
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
industriområderne i den sydlige del af Wales (Det Forenede Kongerige), som er
støtteberettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/31 9/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9 , og
ud fra følgende betragtninger :

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 26. april 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de industriområderne i den
sydlige del af Wales, som er støtteberettigede i henhold til
mål nr. 2, således som besluttet af Kommissionen ved

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er : blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;
også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles
skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af . fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

beslutning 89/288/EØF (3) i henhold til den i samme
forordnings artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988 , s. 9.
(2) EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de industriområderne i den sydlige del af Wales, som er
støtteberettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 .
januar 1989 til 31 . december 1991 godkendes herved.
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delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 290 mio. ECU for hele perioden, samt angi

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur

velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

fondene.

skabsbudgettet fordelt som følger :
(mio. ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

EFRU

83,2

menter :

ESF

23,8

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af faciliteterne til udvikling af produk

Strukturfondene i alt

107,0

tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,
faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)

— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand
vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og
mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren
eller inden for turismen

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 151,76 mio. ECU for den offentlige sektor og på
31,26 mio. ECU for den private sektor, kan delvis
dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1989 .
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 158 /75

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i

områder i den vestlige del af Skotland (Det Forenede Kongerige), som er støtte
berettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/320/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og
ud fra følgende betragtninger :
I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 16. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den vestlige del
af Skotland, som er støtteberettigede i henhold til mål nr.
2, således som besluttet af Kommissionen ved beslutning
89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forordnings
artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;
den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;

fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;
også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles
skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
(2) EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .

(A EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder i den vestlige del af Skotland, som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989
til 31 . december 1991 godkendes herved.
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delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 810 mio. ECU for hele perioden, samt angi
velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

skabsbudgettet fordelt som følger :

fondene.

(mio. ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

EFRU

menter :

ESF

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :

vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og

eller inden for turismen

—■ udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

I

31

246

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 252 mio. ECU for den offentlige sektor og på
312 mio. ECU for den private sektor, kan delvis
dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de .øvrige låneinstrumenter.

mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren

215

Strukturfondene i alt

— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,
faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)
■— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand

I

Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989.
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr, L 158 /77

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
områder i den østlige del af England (Det Forenede Kongerige), som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/321 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de _ øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;

fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles

ud fra følgende betragtninger :

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt

rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel

terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 30. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8 , i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den østlige del
af England, som er støtteberettigede i henhold til mål nr.
2, således som besluttet af Kommissionen ved beslutning
89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forordnings
artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;
den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder i den østlige del af England, som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989
til 31 . december 1991 godkendes herved.
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Nr. L 158 /78

Kommissionen
iværksættelsen

har
af

til

hensigt

at

bidrage

fællesskabsstøtterammen

efter

til
de

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur
fondene .

23 . 6 . 90

delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 590,35 mio. ECU for hele perioden, samt
angivelse af de forudsete rammebeløb for støtten via
fællesskabsbudgettet fordelt som følger :
(mio. ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

EFRU

menter :

ESF

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,
faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)
— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand

vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og
mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren

183,30

30,70
Strukturfondene i alt

214,00

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 237,01 mio. ECU for den offentlige sektor og på
139,34 mio. ECU for den private sektor, kan delvis
dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Dét Forenede
Kongerige.

eller inden for turismen

— udvikling af turismen

— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1989.
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 158/79

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
områder i Clwyd (Det Forenede Kongerige), som er støtteberettigede i henhold
til mål nr. 2

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/322/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;

fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles- '

ud fra følgende betragtninger :

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt

rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel

terammer for EF's strukturinterventioner ;

bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 26. april 1 989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) hr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i Clwyd, som er
støtteberettigede i henhold til mål nr. 2, således som
besluttet af Kommissionen ved beslutning 89/288/EØF (3)
i henhold til den i samme forordnings artikel 9, stk. 2 og
3, fastsatte procedure ;
den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;
i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
0 EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder i Clwyd, som er støtteberettigede i henhold til
mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989 til 31 . december 1991
godkendes herved.
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delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur

svarer til 89,46 mio. ECU for hele perioden, samt angi

fondene .

skabsbudgettet fordelt som følger :

velse af de forudsete rammebeløb for støtten via fælles

(mio. ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

EFRU

menter :

ESF

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,

28,5
3,5
Strukturfondene i alt

32,0

faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)
— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på ca. 48,89 mio. ECU for den offentlige sektor og på

vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og

dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de øvrige låneinstrumenter.

8,57 mio. ECU for den private sektor, kan delvis

mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren

Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

eller inden for turismen

; —: udvikling af turismen
— støtte til forskning . og., udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1989 .

På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 158/81

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
områder i den østlige del af Skotland (Det Forenede Kongerige), som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(90/323/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

hvorledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og de øvrige
finansielle instrumenter påtænkes anvendt ved gennemfø
relsen af planen ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles

ud fra følgende betragtninger :

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

rede til at bidrage til iværksættelsen - af støtterammen i
overensstemmelse med sine vedtægtsmæssige bestemmel

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

Det Forenede Kongeriges regering forelagde Kommis
sionen den 16. maj 1989 den i artikel 9, stk. 8, i forord
ning (EØF) nr. 2052/88 omhandlede regionale og sociale
omstillingsplan vedrørende de områder i den østlige del
af Skotland, som er støtteberettigede i henhold til mål nr.
2, således som besluttet af Kommissionen ved beslutning
89/288/EØF (3) i henhold til den i samme forordnings
artikel 9, stk. 2 og 3, fastsatte procedure ;
den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om,

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
ser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;
i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
0 EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
(3) EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19 .

de områder i den østlige del af Skotland, som er støttebe
rettigede i henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989
til 31 . december 1991 godkendes herved.
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Kommissionen
iværksættelsen

har
af

til

hensigt

at

bidrage

fællesskabsstøtterammen

efter

til
de

detaljerede bestemmelser, den indeholder, og i overens
stemmelse med reglerne og retningslinjerne for struktur
fondene.
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delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, hvilket
svarer til 167,13 mio. ECU for hele perioden, samt
angivelse af de forudsete rammebeløb for støtten via
fællesskabsbudgettet fordelt som følger :
(mio. ECU)

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

EFRU

menter :

ESF

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— forbedring af mulighederne for at udvikle produk
tionen (industribygninger og -grunde, værksteder,
faciliteter til bortskaffelse af fast affald, dræning,
kloakering)

— forbedring af landevejs- og jernbanenettet, vand
vejene og de offentlige transportmidler for at
fremme udviklingen af erhvervslivet og turismen
— hjælp til udvikling af erhvervslivet, især små og

7,8
Strukturfondene i alt

63,0

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er

på ca. 87,27 mio. EGU for den offentlige sektor og på
16,86 mio. ECU for den private sektor, kan delvis
dækkes gennem fællesskabslån fra Den Europæiske
Investeringsbank og de øvrige låneinstrumenter.

mellemstore virksomheder

— forbedring af regionens ansigt udadtil ved iværk
sættelse af arbejder på steder med gode muligheder
for udvikling i enten industri- og kontorsektoren

55,2

Artikel 3

Denne hensigtserklæring er rettet til Det Forenede
Kongerige.

eller inden for turismen

— udvikling af turismen
— støtte til forskning og udvikling samt erhvervsud
dannelse

b) en oversigt over interventionsformerne (hovedsagelig
operationelle programmer)
c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser

med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 1989.
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder i Nordjylland, der er omfattet af mål nr. 2
(Kun den danske udgave er autentisk)

(90/324/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om, hvor
ledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre finansie
ringsinstrumenter påtænkes anvendt ved gennemførelsen
af planerne ;
fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;
også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles

ud fra følgende betragtninger :

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (z) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

den danske regering forelagde den 11 . september 1989
Kommissionen de i artikel 9, stk. 8, i forordning (EØF)
nr. 2052/88 omhandlede planer og aktioner for de
områder i Nordjylland, som er støtteberettigede i henhold

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ;>, Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen på
grundlag af de rammebeløb for lån, der er angivet i denne
beslutning, og i overensstemmelse med sine vedtægts
mæssige bestemmelser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

til mål nr. 2, således som besluttet af Kommissionen ved

beslutning 89/288/EØF (3) i henhold til den i samme
forordnings artikel 9, stk. 3, fastsatte procedure ;

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9 .
(2) EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .

(4 EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder i Nordjylland, som er støtteberettigede i
henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989 til 31 .
december 1991 godkendes herved.
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Nr. L 158 /84

Kommissionen

har

til

hensigt

at

bidrage

til

iværksættelsen af fællesskabsstøtterammen efter de detal

jerede bestemmelser, den ' indeholder, og i overensstem
melse med reglerne og retningslinjerne for strukturfon
dene og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter.
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forudsete rammebeløb for støtte via fællesskabsbud

gettet fordelt som følger :
(mio, ECU)
EFRU

10,6

ESF

6,1

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

Strukturfondene i alt

16,7

menter :

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— støtte til produktive investeringer
— erhvervsuddannelsesforanstaltninger og konsulent
bistand til støtte for erhvervsudvikling og turisme
— forbedring af miljøet i forbindelse med jobska
bende aktiviteter

Dét resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på 19,8 mio. ECU for den offentlige sektor og på 18,1
mio. ECU for den private sektor, kan delvis dækkes
gennem fællesskabslån fra Den Europæiske Investe
ringsbank og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

b) en oversigt over interventionsformerne, idet der over
vejende skal være tale om operationelle programmer

Denne hensigtserklæring er rettet til Danmark.

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989,

delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, ud over de

På Kommissionens vegne

eksisterende flerårige nationale initiativer, og som
andrager 54,6 mio. ECU for hele perioden, samt af de

Medlem af Kommissionen

Bruce MILLAN

23 . 6. 90
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20 . december 1989

om fastlæggelse af en fællesskabsstøtteramme for EF's strukturinterventioner i
de områder på Vestlolland, der er omfattet af mål nr. 2
(Kun den danske udgave er autentisk)

(90/325/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

den af medlemsstaten forelagte plan omfatter en beskri
velse af de valgte hovedfelter samt oplysninger om, hvor
ledes støtten fra Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den
Europæiske Investeringsbank (EIB) og andre finansie
ringsinstrumenter påtænkes anvendt ved gennemførelsen
af planerne ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88
af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effekti
vitet samt om samordningen af deres interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter ('), særlig artikel 9, stk. 9, og

fællesskabsstøtterammen er blevet udarbejdet i samråd
med den pågældende medlemsstat inden for rammerne af
partnerskabet som omhandlet i artikel 4 i forordning
(EØF) nr. 2052/88 ;

også EIB har været inddraget i udarbejdelsen af fælles
ud fra følgende betragtninger :

I medfør af artikel 9, stk. 9, i forordning (EØF) nr.
2052/88 fastlægger Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte regionale og sociale omstil
lingsplaner og inden for rammerne af partnerskabet og i
samråd med den pågældende medlemsstat fællesskabsstøt
terammer for EF's strukturinterventioner ;

i medfør af nævnte stykkes andet afsnit omfatter fælles
skabsstøtterammen bl.a. de højt prioriterede felter, inter
ventionsformerne, en vejledende finansieringsplan med
angivelse af interventionsbeløb og -kilde samt interventio
nernes varighed ;
i afsnit III i Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samord
ningen af de forskellige strukturfondes interventioner
indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Euro
pæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finan
sielle instrumenter (2) fastsættes det i artikel 8 og følgende,
hvorledes fællesskabsstøtterammerne udarbejdes og iværk
sættes ;

den danske regering forelagde den 11 . september 1989
Kommissionen de i artikel 9, stk. 8, i forordning (EØF)
nr. 2052/88 omhandlede planer og aktioner for de
områder på Vestlolland som er støtteberettigede i henhold

skabsstøtterammen i overensstemmelse med artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 4253/88 ; Banken har erklæret sig
rede til at bidrage til iværksættelsen af støtterammen på
grundlag af de rammebeløb for lån, der er angivet i denne
beslutning, og i overensstemmelse med sine vedtægts
mæssige bestemmelser ;

Kommissionen er rede til at undersøge muligheden for et
bidrag til finansieringen af denne ramme fra de øvrige
EF-låneinstrumenter efter de særlige bestemmelser, der
gælder for deres virksomhed ;
denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra
Udvalget for Udviklingen og Omstillingen i Regionerne
og fra Udvalget for Den Europæiske Socialfond ;

i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 udgør denne beslutning en hensigtserklæring,
der sendes til medlemsstaten ;

i medfør af artikel 20, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr.
4253/88 indgås budgetforpligtelser i forbindelse med
strukturfondenes bidrag til finansieringen af interventio
ner, der er omfattet af fællesskabsstøtterammen, på
grundlag af beslutninger, Kommissionen senere træffer
om godkendelse af de pågældende aktioner —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

til mål nr. 2, således som besluttet af Kommissionen ved

beslutning 89/288/EØF (3) i henhold til den i samme
forordnings artikel 9, stk. 3, fastsatte procedure ;

Artikel 1

Fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
0 EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
O EFT nr. L 112 af 25. 4. 1989, s. 19.

de områder på Vestlolland, som er støtteberettigede i
henhold til mål nr. 2, i perioden 1 . januar 1989 til 31 .
december 1991 godkendes herved.

Kommissionen

23 . 6 . 90
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Nr. L 158 /86

har

til

hensigt

at

bidrage

til

iværksættelsen af fællesskabsstøtterammen efter de detal

jerede bestemmelser, den indeholder, og i overensstem
melse med reglerne og retningslinjerne for strukturfon
dene og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter.

forudsete rammebeløb for støtte via fællesskabsbud

gettet fordelt som følger :
(mio. ECU)
EFRU

3,10

ESF

1,30

Artikel 2

Fællesskabsstøtterammen omfatter følgende hovedele

Strukturfondene i alt

4,40

menter :

a) de hovedfelter, der er valgt for den fælles indsats :
— støtte til produktive investeringer
— erhvervsuddannelsesforanstaltninger og konsulent
bistand til støtte for erhvervsudvikling og turisme
— forbedring af miljøet i forbindelse med jobska
bende aktiviteter

Det resulterende nationale finansieringsbehov, der er
på 4,62 mio. ECU for den offentlige sektor og på 2,1
mio. ECU for den private sektor, kan delvis dækkes
gennem fællesskabslån fra Den Europæiske Investe
ringsbank og de øvrige låneinstrumenter.
Artikel 3

b) en oversigt over interventionsformerne, idet der over
vejende skal være tale om operationelle programmer

Denne hensigtserklæring er rettet til Danmark.

c) en vejledende finansieringsplan udtrykt i 1989-priser
med angivelse af de samlede omkostninger i forbin
delse med de hovedfelter, der er valgt for Fællesskabets
og den berørte medlemsstats fælles indsats, ud over de
eksisterende flerårige nationale initiativer, og som
andrager 11,12 mio. ECU for hele perioden, samt af de

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . december 1989.
På Kommissionens vegne
Bruce MILLAN

Medlem af Kommissionen

23 . 6. 90
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(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 386 af 30. december 1989)
Side 8, artikel 16, »artikel 12, stk. 4, fjerde led, første linje*:
i stedet for :
». . . efter artikel 13 eller særbestemmelser . . .«
låses :

»... efter artikel 15 eller særbestemmelser ...«.

Side 8, artikel 16, »artikel 12, stk. 5, første led, første linje« :
i stedetfor : »og de myndigheder, der har ansvaret for tilsynet med . . .«

låses :

»og de myndigheder, der som offentligt hverv er pålagt tilsynet med . . .«.
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