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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2840/90
af 1 . oktober 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

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

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;

af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 28 .

90 (2), særlig artikel 1 3, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitik ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2205/90 (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.
1801 /90 (5) 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

september 1990 ;

efficienterne ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1801 /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 2. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . oktober 1990 .
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Afgift
KN-kode

Tredjelande

Portugal
0709 90 60
0712 90 19

100110 10
1001 10 90
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

27,72
27,72
22,57
22,57
28,29
28,29
53,04
44,41
44,41
36,05
36,05
27,72
27,72
44,41
44,41
44,41
44,41

O
44,41
53,12
87,77
48,18
56,82

1 38,77 (2)(3)
138,77 (2)0
191,99 OH5)
191,99 (')O
159,81
159,81

147,28 (6)
150,27
150,27
135,26
135,26

'

138,77 (2) 0
138,77 (2)(3)
143,96 0.
51,37

110,39 (4)
47,24 0
0
47,24
237,24
219,70
310,78
255,67

(') 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.
(*) 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).
(*) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2841/90
af 1 . oktober 1990

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt
skal forhøjes
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 1 5, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 1 1 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse

kurser

er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

28 . september 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 —

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

brugspolitiks rammer (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2205/90 (4), særlig artikel 3,

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 1802/90 (^ 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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 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 2. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den . 1 . oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1 . oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
KN-kode

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

10

11

12

1

0709 90 60

0

0712 90 19

0

100110 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0,53

0,53

0

1005 90 00

0

0,53

0,53

0

1007 00 90

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

0,53

0,53

0,53

0,53

0
0

\

o

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1, term .

2. term .

3 . term.

4. term .

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2842/90
af 1 . oktober 1990

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes
ved intervention ved den 31 . dellicitation, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

kvalitetsgrupper, bør alle relevante bud, der er lig med
eller på under 80 % af interventionsprisen, accepteres ;

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

pa grund af de udliciterede mængders størrelse er det
hensigtsmæssigt at udnytte den mulighed, der er fastsat i
artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 859/89, og
forlænge fristen for produkternes levering til intervention
med en dag ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
571 /89 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og
ud fra følgende betragtninger :

,

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 859/89 af 29.
marts 1989 om gennemførelsesbestemmelser for inter
ventionsforanstaltninger for oksekød (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2271 /90 (4), blev der indledt en lici
tation ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89
af 9. juni 1989 om opkøb af oksekød ved licitation ^,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2416/90 (*);
ifølge artikel 11 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 859/89 fast
sættes der eventuelt en maksimumsopkøbspris for kvalitet
R3 ved hver dellicitation under hensyntagen til de
modtagne bud ; ifølge artikel 1 2 i samme forordning
accepteres dér kun bud, der er på under eller lig med
nævnte maksimumspris ;
efter gennemgang af de bud, der blev indgivet til den 3 1 .
dellicitation, og under hensyntagen som fastsat i artikel 6,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 805/68 til kravene om en
rimelig markedsstøtte samt sæsonudviklingen i slagtnin
gerne bør maksimumsopkøbsprisen samt den mængde,
der kan accepteres til intervention, fastsættes ;
de tilbudte mængder overstiger for øjeblikket de mæng
der, der kan opkøbes ; derfor bør der på de mængder, der
kan opkøbes, anvendes en nedsættelseskoefficient eller,
afhængigt af prisforskellene og de tilbudte mængder, flere
nedsættelseskoefficienter, jf. artikel 11 , stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 859/89 ;

da betingelserne i artikel 6, stk. 5, første led, i forordning
(EØF) nr. 805/68 desuden er opfyldt for så vidt angår visse
medlemsstater eller områder i medlemsstater og for visse
(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
61 af 4. 3. 1989, s. 43.
91 af 4. 4. 1989, s. 5.
204 af 2. 8 . 1990, s. 45.
159 af 10 . 6. 1989, s. 36.

¥) EFT nr. L 227 af 21 . 8. 1990, s. 6.

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For den 31 . dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89 :
a) fastsættes for kategori A :
— maksimumsopkøbsprisen til 273 ECU/ 100 kg for
hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe til 17 039 tons ; de mængder,
der er tilbudt til en pris over 268 ECU/ 100 kg,
nedsættes

med

80 %

i

overensstemmelse

med

artikel 11 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 859/89 ; de
mængder, der er tilbudt til en pris under eller lig
med 268 ECU/ 100 kg, nedskæres med 40 % ;

b) fastsættes for kategori C :
i) i medlemsstater eller områder i medlemsstater, der
opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 805/68 :
— maksimumsopkøbsprisen til 273 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde til 375
tons ; de mængder, der er tilbudt til en pris over
268 ECU/100 kg, nedsættes med 80 % i over
ensstemmelse

med

artikel

11 ,

stk.

3,

i

forordning (EØF) nr. 859/89 ; de mængder, der
er tilbudt til en pris under eller lig med 268

ECU/ 100 kg, nedskæres med 40 % ;

Nr. L 270/6
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ii) i medlemsstater eller områder i medlemsstater, der
opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 5, første led, i
forordning (EØF) nr. 805/68 :

— maksimumsopkøbsprisen til 274,4 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe R3
— den accepterede maksimumsmængde til 36 676

2. 10 . 90

Artikel 2

Som undtagelse fra artikel 13, stk. 2, første punktum, i
forordning (EØF) nr. 859/89 forlænges fristen for produk
ternes levering til intervention med en dag.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 2. oktober 1990.

tons .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . oktober 1990.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2843/90

af 27. september 1990

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

for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal

FÆLLESSKABER HAR —

leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4) ; det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leverings
betingelser samt den fremgangsmåde, der skal følges ved
bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde

varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødeva
rehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse organisationer
6 264 tons skummetmælkspulver, som skal leveres ;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betin
gelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 1990 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 174 af 7. 7. 1990, s. 6.
(3) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

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

PARTI A, B, C, D, E, F, G, H, I, K

1 . Aktion nr.('): 803/90 til 812/90.
2. Program : 1989 — 1990.

3. Modtager : Folkerepublikken Kina.

4. Modtagerens repræsentant (3) (') : Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 1 1 Nong
Zhan Guang, Nanli Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR CN).
5. Bestemmelsessted eller -land : Folkerepublikken Kina.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : skummetmælkspulver.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (2) (6) (,4) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af
14. 8. 1987, s. 3 (1 1 Al til 1 1 A2).
8. Samlet mængde : 5 564 tons.
9 . Antal partier : 10 (1#).

10. Emballering og mærkning : 25 kg f) (8) og EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (I 1 A3).
Yderligere påskrifter : se (")
og EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (I 1 A4).

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
Fremstillingen af mælkspulveret skal ske efter tilslaget for leveringen.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
13. Afskibningshavn : —

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : se (10).

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn :
— Parti A

5. — 16. 11 . 1990

— Parti B, C, D, E, F

12. — 23. 11 . 1990

— Parti G, H, I, K

19. — 30. 11 . 1990. .

18. Sidste frist for leveringen :
— Parti A

14. 12. 1990

— Parti B, C, D, E, F

31 . 12. 1990

— Parti G, H, I, K

11 . 1 . 1991 .

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. I tilfælde af licitation sidste frist for indgivelse af bud (4): 15. 10. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : den 29. 10. 1990, kl . 12.00

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn :
— Parti A

— Parti B, C, D, E, F
— Parti G, H, I, K

19. — 30. 11 . 1990

26. 11 — 7. 12 1990
3. — 14. 12 1990

c) sidste frist for leveringen :
— Parti A

28 . 12. 1990

— Parti B, C, D, E, F

15. 1 . 1991

— Parti G, H, I, K

25. 1 . 1991 .
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22 . Licitationssikkerhedens størrelse : 20 ECU/ ton.

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

Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitution anven

delig fra den 17. 8. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2345/90 (EFT nr. L 222 af 17.
8 . 1990, s. 12).

Nr. L 270/9
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PARTI L

1 . Aktion nr. ('): 410/90 — Kommissionens afgørelse af 1 . marts 1990.
2. Program : 1990.

3. Modtager : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rom (telex 626675 I WFP).
4. Modtagerens repræsentant (,2) : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Marokko.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : skummetmælkspulver.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet :

p . ø ø(i3) (M). se EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (I 1 A 1 til I 1 A 2).
8. Samlet mængde : 700 tons.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : 25 kg og EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 3 (I 1 A 3).
Yderligere påskrifter :
»ACTION N° 410/90 / MAROC 0259201 / LEP / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA«
\

og EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 3 (I 1 A 4).

11 . Den måde, produktet skal tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
Fremstillingen af skummetmælkspulveret skal ske efter tilslaget for leveringen.
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavn : 1 . — 15. 11 . 1990.
18. Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. I tilfælde af licitation sidste frist for indgivelse af bud (4): 15. 10. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 29 . 10. 1990, kl. 12.00

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 15. — 30. 11 . 1990
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 20 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud : Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,

Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller 25670
B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitution anven
delig fra den 17. 8. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2395/90 (EFT nr. L 222 af
17. 8 . 1990, s. 12).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance,

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

(3) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : EEC Delegation, Ta Yuan Diplo
matic Offices Building, Apartment No 2-6-1 , Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (tlf. 532 44 43 ; telex
222690 ECDEL CN, telefax 532 43 42).

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

— 236 20 05.

(*) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1. 8. 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 24. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen
og i givet fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene, den repræsentative

kurs og den monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der

omhandles i punkt 25 i dette bilag.
(6) Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et oprindelsescertifikat.
(*) Sækkene anbringes i 20-fods containere.

Der fritages for betaling af ventepenge for containere i mindst 15 dage.
(®) Nye, tørre og hele emballager med en nettovægt på 25 kg og fremstillet på følgende måde :
(Kombinering af forskrifterne i bilag II, punkt 1 , litra b) og c) i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 625/78 (EFT nr. L 84 af 31 . 3. 1978, s. 19)). ,

1 kraftpapirsæk med en papirtykkelse, som svarer til en vægt på mindst 70 g pr. m2, 1 kraftpapirsæk med
polyethylenlag, med en papirtykkelse, som svarer til en vægt på mindst 80 g + 15 g pr. m2, 3 kraftpapir
sække med en papirtykkelse, som svarer til en vægt på mindst 70 g pr. m2, 1 polyethyleninderpose
mindst 0,12 mm tyk, som er svejset eller med dobbelt binding.

C) Tilslagsmodtageren har pligt til at udpege en repræsentant i lossehavn. Han meddeler den udpegede
repræsentant til den i artikel 10 i forordning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede kontrolvirksomhed samt
virksomheden China National Import and Export Inspection Corporation (CCIC) (telegram Chinspect,
telex 210076 SACI CN). Tilslagsmodtageren kan udpege CCIC repræsentant.

n

AV

Aktion

Mængde

nr.

(i tons)

A-803/90

B-804/90
C-805/90
D-806/90
E-807/90

F-808/90

G-809/90
H -8 10/90
I-811 /90
K-8 12/90

Losse havn

Bestemmelsessted / Adresse på lageret

412

Xinfeng
(Guangzhou)

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou

562
444

Shanghai

The Warehouse of the Dairy Development Project, No
780 Beizhai Road, Beixinjing

Xingang
(Tianjin)

Refrigeration Plant, Dairy Company,
Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District

444

585
600

444
888

585
600

Xingfudao
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(")
v '

Aktion
nr.

A-803/90
B-804/90

Emballagens påtegning

»ACTION No ...« + »EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZA
TION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION«

C-805/90
D-806/90
E-807/90
F-808/90
G-809/90
H -8 10/90
I-811 /90
K-8 12/90

»ACTION No ...« + »EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZA
TION PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION«

(12) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se listen offentliggjort i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende nr. C 227 af 7. september 1985, s. 4.

(,3) Ved levering fremsender tilslagsmodtagerens repræsentanter et sundhedscertifikat.

(I4) Radioaktivitetsanalysen skal omfatte en angivelse af niveauet for cæsium 134 og cæsium 137.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2844/90
af 27 . september 1990

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og
ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over de
lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødeva
rehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga

for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4) ; det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leverings
betingelser samt den fremgangsmåde, der skal følges ved
bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betin
gelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.

nisationer 1 854 tons butteroil ;

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

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 174 af 7. 7. 1990, s. 6.
(3) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

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

PARTI A, B, C, D, E, F, G, H

1 . Aktion nr.('): 813 til 820/90.
2. Program : 1989 — 1990.

3. Modtager : Folkerepublikken Kina.

4. Modtagerens repræsentant Q (8) : Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 1 1 Nong
Zhan Guan, Nanli, Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR CN).
5. Bestemmelsessted eller -land : Folkerepublikken Kina.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : butteroil.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (2) (3) (6) : se listen offentliggjort i EFT nr. C 216 af
14. 8 . 1987, s. 7 (I 3 1 og I 3 2).
8. Samlet mængde : 1 854 tons.
9. Antal partier : 8 (").

10. Emballering og mærkning : 200 kg (9)(10) og EFT nr. C 216 af 14. 8 . 1987, s. 7 (13 3).
Yderligere påskrifter : se (,2)
og EFT nr. C 216 af 14. 8. 1987, s. 8 (13 4).
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
1 2. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : se (").

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn :
A — 813/90
B — 814/90
C — 815/90

19. — 30 . 11 . 1990

D — 816/90

E — 817/90
F — 818 /90

G — 819/90

26. 11 . — 7. 12. 1990 .

H — 820/90

18 . Sidste frist for leveringen :
A:

31 . 12. 1990

B, C, D, E :
F, G, H :

11 . 1 . 1991
25. 1 . 1991 .

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. I tilfælde af licitation sidste frist for indgivelse af bud (4): 15. 10. 1990, kl. 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : den 29. 10. 1990, kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn :
A, B, C, D, E :
F, G, H :

1 . — 15. 12 . 1990
10 . — 21 . 12. 1990

c) sidste frist for leveringen :
A:

15 . 1 . 1991

B, C, D, E :

25 . 1 . 1991

F. G. H :

10 . 2. 1991 .
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22. Licitationssikkerhedens størrelse : 20 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex AGREC 22037 B eller
25670 B).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (*) : restitution anven
delig fra den 17. 8. 1990, fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2395/90 (EFT nr. L 222 af 17.
8 . 1990, s. 12).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

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

(3) Radioaktivitetsanalysen skal omfatte en angivelse af niveauet for cæsium 134 og cæsium 137.

(4) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stillelsen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed

— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag
— eller pr. telefax til et af følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
(*) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 24. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen
og i givet fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene, den repræsentative
kurs og den monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der
omhandles i punkt 25 i dette bilag.
(6) Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et oprindelsescertifikat.

O Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : EEC Delegation, Ta Yuan Diplo
matic Offices Building, Apartment No 2-6-1 , Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing, People's Republic of
China (tlf. 532 44 43 ; telefax 532 43 42 ; telex 222690 ECDEL CN).
(8) Tilslagsmodtageren har pligt til at udpege en repræsentant i lossehavnen. Han meddeler den udpegede
repræsentant til den i artikel 10 i forordning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede kontrolvirksomhed samt

virksomheden China National Import and Export Inspection Corporation (CCIC) (telegram CHIN
SPECT ; telex 210076 SACI CN). Tilslagsmodtageren kan udpege CCIC som repræsentant.

(9) I 20 fods containere. Der fritages for betaling af ventepenge for containerne i mindst 15 dage.
(,0) I nye metalfade, med spuns, som indvendig er belagt med konservesdåselak, eller undergået en behand
ling, som giver de samme garantier, på 190 til 200 kg netto (at angive i tilbuddet), og disse skal fyldes helt
og lukkes hermetisk under nitrogenatmosfære. Fadene skal være tilstrækkelig stærke til at kunne modstå
forsendelse pr. skib. Metalfadenes beskaffenhed må ikke kunne være til skade for den menneskelige
sundhed og heller ikke kunne påvirke indholdets farve, smag eller lugt. Fadene skal lukkes fuldstændig
hermetisk.

(")
Aktion
nr.

Mængde
(i tons)

813/90

814/90
815/90
816/90
817/90

148
148
395

818/90
819/90
820/90

148
296
395

Losehavn

Bestemmelsessted / Adresse på lageret

137

Xinfeng
(Guangzhou)

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou

187

Shanghai

The Warehouse of the Dairy Development Project, No
780 Beizhai Road, Beixingjing

Xingang
(Tianjin)

Refrigeration Plant, Dairy Company,
Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District

Xingfudao
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Aktion
nr.

813/90
814/90

Nr. L 270/ 17

Emballagens påtegning

»ACTION No . . .« + »EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZA
TION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY / FOR RECOMBINATION«

815/90
816/90
817/90
818/90
819 /90
820/90
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2845/90

af 28, september 1990

om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for varer under varekategori 20
(løbenummer 40.0200), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræ
ferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for varer under varekategori 20 (løbenummer 40.0200) er

FÆLLESSKABER HAR —

loftet fastsat til 221 tons ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89
af 18. december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1990 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3897/89 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og 7 i bilag II for visse eller for hvert
af de oprindelseslande eller -territorier, som er anført i
kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 11 i den nævnte
forordning kan toldafgifter til enhver tid genindføres ved
import af de pågældende varer, så snart de omhandlede

den 20. september 1990 har indførslerne af de omhand
lede varer i Fællesskabet med oprindelse i Thailand som
er præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

toldafgifter for de pågældende varer bør genindføres i
forhold til Thailand —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 5. oktober 1990 genindføres opkrævning af
toldafgifter, som har været suspenderet i henhold til
forordning (EØF) nr. 3897/89, ved indførsel til Fælles
skabet af følgende varer med oprindelse i Thailand :

individuelle lofter er nået for hele Fællesskabet ;
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Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 1990.
Pa Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

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

Nr. L 270/ 19

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. 10. 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2846/90
af 1 . oktober 1990

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

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2547/90 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 (l), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), artikel 1 6, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2547/90 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2837/90 (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 2. oktober 1990.

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

1

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1 . oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

37,63 (')

1701 11 90

37,63 (')

1701 12 10

37,63 (')

1701 12 90

37,63 (')

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

1701 99 90

44,04 (2)

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi pa 92 % . Hvis udbytteværdien af det indførte råsukker
afviger fra 92 %, anvendes det importafgiftsbeløb, der er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 i Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 837/68 (EFT nr. L 151 af 30. 6. 1968, s. 42).
(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV

af 17. september 1990

om ændring af direktiv 84/529/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsta
ternes lovgivning vedrørende elektrisk drevne elevatorer
(90/486/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

der skal træffes foranstaltninger med henblik på gradvis
oprettelse af det indre marked i løbet af perioden indtil

FÆLLESSKABER HAR —

den 31 . december 1992 —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A,
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

under henvisning til forslag fra Kommissionen (l),
Artikel 1

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),
Direktiv 84/529/EØF ændres således :

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

»Rådets direktiv 84/529/EØF af 17. september 1984
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv
ning vedrørende elektrisk, hydraulisk eller elektrohy

ud fra følgende betragtninger :
Rådets direktiv 84/529/EØF (4), ændret ved Kommissio
nens direktiv 86/31 2/EØF

kan finde tilsvarende anven

delse på hydraulisk og elektrohydraulisk drevne elevato
rer ;

1 ) Direktivets titel ændres således :

1

direktiv 84/529/EØF bygger på norm EN 81-1 , som siden
direktivets offentliggørelse er blevet suppleret med en
anden del, EN 81-2 vedrørende hydrauliske og elektro
hydrauliske elevatorer ;
det haster med at få udvidet anvendelsesområdet for

direktiv 84/529/EØF, da fabrikanterne er udsat for bety

delige tekniske hindringer for samhandelen inden for
Fællesskabet, som kan skade markedet ;
(') EFT nr. C 17 af 24. 1 . 1990, s. 9.
O EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990, s. 144, og afgørelse af 12. 9.
1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT nr. C 168 af 10. 7. 1990, s. 3.
(4) EFT nr. L 300 af 19 . 11 . 1984, s. 86.
O EFT nr. L 196 af 18 . 7. 1986, s. 56.

draulisk drevne elevatorer«.

2) Første betragtning affattes således :

»I medlemsstaterne er fremstilling af og kontrol med
elektrisk, hydraulisk eller elektrohydraulisk drevne
elevatorer underlagt bindende bestemmelser, som er
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, hvorved
samhandelen med sådanne elevatorer hæmmes ; disse
bestemmelser bør derfor harmoniseres ;«

3) Artikel 1 , stk. 1 , affattes således :

» 1 . Dette direktiv finder anvendelse på fast installe
rede løfteapparater, som drives elektrisk, hydraulisk
eller elektrohydraulisk, som betjener fastlagte niveauer,
og som omfatter en elevatorstol, der er bestemt til
befordring af personer eller af personer og gods, som
er ophængt i tove eller kæder eller båret af et eller flere
stempler, og som i det mindste delvis bevæger sig ad
lodrette føringer, eller hvis vinkel med lodret er
mindre end 15° , i det følgende benævnt elevatorer.«

/
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4) I artikel 1 , stk. 2, tredje led, udgår følgende sætnings
led :

i

»person- og godselevatorer, der ikke drives af en elek
tromotor, anlæg der drives ved hjælp af en væske (bl.a.
hydrauliske eller elektrohydrauliske person- og gods
elevatorer)«.

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de
nødvendige love og administrative bestemmelser for at
efterkomme dette direktiv, inden for en frist på seks
måneder fra dets meddelelse ('). De underretter straks
Kommissionen herom .

5) I bilag 1
a) affattes punkt 1 , således :

2.

» 1 . Det i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede materiel skal,

undtagen for så vidt angår de i punkt 2
nedenfor omhandlede punkter, svare til
følgende normer, som er vedtaget af Den Euro
pæiske Standardiseringsorganisation CEN :
— EN 81-1 (udgaven af december 1985). Eleva
torer og godselevatorer — sikkerhedsregler
for

udførelse

og

installation.

Del

1 :

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

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

Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Elektrisk drevne elevatorer.

— EN 81-2 (udgaven af november 1987). Eleva
torer og godselevatorer — sikkerhedsregler
for udførelse og installation. Del 2 : Hydrau
lisk drevne elevatorer.«

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 1990.

»,

b) affattes begyndelsen af punkt 2 således :
»2. Disse normer gælder med forbehold af følgende
ændringer :
2.1 . Punkt 12.4.2.1 (gælder kun for norm EN
81-1 — udgaven af december 1985)«.

På Rådets vegne
P. ROMITA

Formand

(') Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 24. september
1990 .
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RÅDETS DIREKTIV

af 17. september 1990

om ændring af direktiv 79/196/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig
atmosfære og om indførsel af visse beskyttelsesmåder
(90/487/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

medlemsstaterne for dette materiel, vil blive præciseret i

FÆLLESSKABER HAR —

særdirektiver ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A,

med direktiv 79/ 196/EØF (4), senest ændret ved direktiv
88/665/EØF (*),' er der gennemført fri bevægelighed for
elektrisk materiel, som er beskyttet på en eller flere af de

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
i samarbejde med Europa-Parlamentet (l),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Rådets direktiv 76/ 117/EØF af 18 . december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosions
farlig atmosfære (3), senest ændret ved akten vedrørende
Spaniens og Portugals tiltrædelse af Fællesskabet, fast
sættes blandt andet de fremgangsmåder for afprøvning,
som dette materiel skal gennemgå for at kunne indføres,
afsættes og anvendes frit efter at have været underkastet
kontrol og være blevet forsynet med de foreskrevne

måder, der er opregnet i direktivets artikel 1 , og i bilag I
til direktivet er de hertil hørende harmoniserede stan

darder anført ;

som følge af den tekniske udvikling findes der nu harmo
niserede standarder for andre beskyttelsesformer samt for
specielt materiel ; for at sikre den frie bevægelighed for
det materiel, der anvender disse nye beskyttelsesmåder,
bør anvendelsesområdet for direktiv 79/ 196/ EØF udvides

til også at omfatte disse måder ; det er derfor nødvendigt
at ændre nævnte direktiv —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

mærker og tegn ;

Artikel 1

i artikel 4, stk. 4, i direktiv 76/ 117/EØF bestemmes det, at
de harmoniserede standarder, der skal anvendes i alle

I direktiv 79/ 196/EØF foretages følgende ændringer

1 ) I artikel 1 indsættes følgende led :
»— indkapsling »m«,
— elektriske systemer for indre sikkerhed »i« «.

2) I bilag I indsættes følgende henvisninger til europæiske standarder :
» EN 50028

— Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmo
sfære : indkapsling »m«

1

februar 1987

EN 50039

— Elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmo
sfære : elektriske systemer for indre sikkerhed »i«

1

marts 1980

EN 50050

— Manuelt udstyr til elektrostatisk projektion

1

januar 1986

EN 50053

— Manuelle elektrostatiske sprøjtepistoler for maling med en

1

februar 1987 (*)

— Manuelle elektrostatiske sprøjtepistoler til pulver med en

1

juni 1989 0

— Manuelle elektrostatiske sprøjtepistoler til fnug med en energi
på maksimalt 0,24 mJ eller 5 mJ og tilhørende materiel

1

juni 1989 (*)

Del 1
EN 50053

Del 2
EN 50053
Del 3

energi på maksimalt 0,24 mJ og tilhørende materiel

energi på maksimalt 5 mJ og tilhørende materiel

(*) Kun de stykker, der vedrører fabrikationen af det materiel, som er anført under standarderne EN 50053 del 1, 2 og 3,
finder anvendelse .«

(') EFT nr. G 149 af 18. 6. 1990, s. 143, og afgørelse af 12. 9.
1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(2) EFT nr. C 168 af 10. 7. 1990, s. 4.
(3) EFT nr. L 24 af 30. 1 . 1976, s. 45.

(<) EFT nr. L 43 af 20. 2. 1979, s. 20.
O EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1988, s. 42.
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Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

direktiv senest den 1 . juli 1992. De underretter straks
Kommissionen herom .

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 1990.

På Rådets vegne
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de

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

P. ROMITA

Formand
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RÅDETS DIREKTIV

af 17. september 1990

om ændring af direktiv 87/404/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgiv
ning om simple trykbeholdere
(90/488/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til direktiv 87/404/EØF (4) skal der foretages en
fuldstændig harmonisering af standarder for seriefremstil
lede simple trykbeholdere ;

i mangel af harmoniserede standarder kræves der ved
direktiv 87/404/EØF en EF-typeafprøvning af de pågæl
dende beholdere ; sådanne standarder vil ikke foreligge på
datoen for direktivets iværksættelse ;

fastsætte en overgangsperiode for markedsføring af lager
beholdningerne af trykebeholdere —
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

I artikel 18, stk. 1 , i direktiv 87/404/EØF indsættes

følgende afsnit :
»Medlemsstaterne skal i perioden frem til den 1 . juli
1992 tillade markedsføring og/eller ibrugtagning af
beholdere, som var i overensstemmelse med de

gældende forskrifter på deres område inden datoen for
direktivets iværksættelse.«

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige bestemmelser
for senest den 1 . juli 1991 at efterkomme dette direktiv.
De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 3
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

der er i direktiv 87/404/EØF ikke fastsat nogen over

gangsperiode, i hvilken det vil være tilladt at markedsføre
lagre af trykbeholdere fremstillet i overensstemmelse med
de gældende nationale forskrifter fra før det tidspunkt,
hvor direktivet får virkning ;
fabrikanterne må have den nødvendige tid til at indføre

EF-typeafprøvningsproceduren, og det er nødvendigt at

(') EFT nr. C 13 af 19. 1 . 1990, s. 7.

(2) EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990, s. 145, og afgørelse af 12. 9.
1990 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
O EFT nr. C 168 af 10. 7. 1990, s. 2.
(< EFT nr. L 220 af 8. 8. 1987, s. 48.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 1990.
På Rådets vegne
P. ROMITA

Formand
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets direktiv 83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anven
delsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 77/388/EØf for så vidt angår fritagelse
for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 105 af 23. april 1983)
Side 46, artikel 46, stk. 1 :

Imellem litra a) og b) indsættes ordet »og«.

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/604/EØF af 23. november 1989 om ændring af direktiv
83/183/EØF om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejen
dele fra en medlemsstat

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 348 af 29. november 1989)
Side 29, artikel 1 , nr. 5), litra a) :

i stedetfor :
læses :

»inden oprettelsen af den sekundære bolig«
»inden oprettelsen af en ny bolig«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2435/90 af 21. august 1990 om
ændring af forordning (EØF) nr. 3418/88 om fastsættelse af referencepriser franko grænse
gældende ved indførsel af visse produkter fra vinsektoren fra den 1. september 1988
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 229 af 23. august 1990)
Side 9, bilag I, tabel 22-02, KN-kode 2204 21 29, tillægskoderne 9130 og 9139, kolonne »DZ, MA,
TN, YU« :

i stedet for :

»K : 63,39«

læses :

»K : 69,39«.
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Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2618/90 af 11 . september 1990 om
gennemførelse af de supplerende foranstaltninger, der er forbeholdt indehavere af langfri
stede oplagringskontrakter for bordvin for produktionsåret 1989/90

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 249 af 12. september 1990)
Side 7, artikel 3

i stedetfor :
låses :

I

»... forordning (EØF) nr. 2484/89 ...«
»... forordning (EØF) nr. 2270/90 . . .«.
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