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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2877/90
af 5. oktober 1990

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

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

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

korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europaiske 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 4. oktober
1990 ;

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2205/90 (4), særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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 (*) 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

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 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 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
201
167

af
af
af
af
af

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.
8.
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BILAG

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

Afgift

KN-kode

Portugal
0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00

Tredjelande

27,72
27,72
22,57
22,57
28,29
28,29

138,870 (3)
138,870 (3)
194,1600
194,16 (')O

53,04
44,41
44,41
36,05
36,05
27,72
27,72
44,41

148,70 0

44,41
44,41
44,41

0
44,41
53,12

110210 00

87,77

110311 10
11031190

48,18
56,82

162^5
162,25

151,63
151,63
136,76
136,76

138,8700
138,8700
145,450
54,52

112,600
50,81 0
0
50,81
240,66
221,69

314,14
259,36

(') For hird hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

O I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkneves 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.

(*) 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 opkneves importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet i henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.

O For h&rd 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 Ridets 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).

O Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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Nr. L 276/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2878/90
af 5. oktober 1990

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

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

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

— 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
4. oktober 1990 ;

de

kurser,

der

noteres

fra

den

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 valutaen

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 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 5. oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ton)
Løbende
KN-kode

måned

1 . term.

2. term.

3. term.

11

12

1

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 9019

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

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

.

B. Malt

(ECU non)
KN-kode

l

Løbende
måned

1 . term .

2. term.

3. term.

4. term.

10

11

12

1

2

.

1107 10 11

0

0

0

0

0

110710 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
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2879/90
af 5. oktober 1990

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

ud fra følgende betragtninger :

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

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2512/90(0, senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2802/90 (*) —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

artikel 11 , stk. 2,

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 100610, 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 8. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

0) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
O EFT nr. L 177 af 24. 6. 1989, s. 1 .
O EFT nr. L 80 af 24. 3. 1987, s. 20.

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

o EFT nr. L 237 af 1 . 9. 1990, s. 11 .

¥) EFT nr. L 268 af 29. 9. 1990, s. 5.
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BILAG

til Kommissionens forordning af S. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris

(ECU/ ton)
KN-kode

Portugal

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/86

100610 21

I

1006 10 23

1006 10 25

100610 27

1006 10 92
100610 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 2017

1006 20 92
1006 20 94

1006 20 96
1006 20 98

•

C) 00

Tredjelande
(undugen AVS/OLT)
0

151,97

311,15

AVS/OLT

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

—

151,97

311,15

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

238,65

155,50

318,20

—

—

190,87

388,94

—

29831

195,27

397,75

—

29831

195,27

397,75

—

29831

195,27

397,75

—

—

190,87

388,94

—

29831

195,27

397,75

—

29831

195,27

397,75

—

29831

195,27

397,75
497,25

1006 30 21

13,05

—

236,70

1006 30 23

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 25

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 27

12^7

448,11 '

286,85

597,48

1006 30 42

13,05

236,70

497,25

1006 30 44

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 46

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 48

12^7

448,11

286,85

597,48

1006 30 61

13,90

—

252,43

529,57

1006 30 63

13,90

480,38

307,90

640,50

—

1006 30 65

13,90

48038

307,90

640,50

1006 30 67

13,90

48038

307,90

640,50

1006 30 92

13,90

—

252,43

529,57

1006 30 94

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 30 96

13,90

48038

307,90

640,50

1006 30 98

13,90

480,38

307,90

640,50

1006 40 00

0,51

92,13

190,27

—

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (EØF) nr. 715/90.
(J) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkneves 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 Reunion.
(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 276/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2880/90
af 5. oktober 1990

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

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse 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. 2513/90 (3), senest ændret ved forordning (EØF)

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. 2803/90 (<) ;

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
0 EFT nr. L 177 af 24. 6. 1989, s. 1 .
(3) EFT nr. L 237 af 1 . 9. 1990, s. 14.

b) EFT nr. L 268 af 29. 9. 1990, s. 7.
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BILAG

til Kommissionens forordning al 5. oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes
(ECU/ ton)

\
KN-lcode

\

,

Løbende
mined
10

1 . term .

2. term.

3. term.

11

12

1

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

100610 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 IS

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

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

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0
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Nr. L 276/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2881/90
af 5 . oktober 1990

om anvendelse af senere overtagelsesdato på kød udbudt til salg af interven
tionsorganerne i henhold til forordning (EØF) nr. 2848/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

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 0, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2848/89 ændres »1 . april

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2848/89 (}) er

1990« til » 1 . september 1990«.

Artikel 1

der fastsat visse salgpriser for oksekød, der er overtaget af
interventionsorganerne før 1 . april 1990 ; på grund af
lagersituationen er det hensigtsmæssigt at ændre denne
dato til 1 . september 1990 ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.
(J) EFT nr. L 61 af 4. 3. 1989, s. 43.
(3 EFT nr. L 274 af 23. 9. 1989, s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr, 2882/90
af 5. oktober 1990

om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af ikke-udbenet oksekød
fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel, om ændring af
forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2398/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

produkter, som interventionsorganerne ligger inde med,
og som er bestemt til udførsel, falder ind under bestem

melserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 569/
88 Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2722/90 (8) ;
nævnte forordnings bilag vedrørende påtegninger bør
suppleres ;

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 7, stk. 3, og

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2398/90 (') bør
ophæves ;

ud fra følgende betragtninger :

Oksekød —

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2539/84 af 5.
september 1984 om særlige betingelser for visse former
for salg af frosset oksekød, som interventionsorganerne
ligger inde med (3), ændret ved forordning (EØF) nr.
1809/87 (4), er der fastsat mulighed for at anvende en
procedure ad to omgange ved salg af oksekød fra inter
ventionslagre ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

visse interventionsorganer ligger inde med et lager ikke
udbenet interventionsoksekød ; på grund af de store
omkostninger, der er forbundet hermed, bør det undgås at
forlænge oplagringen af kødet ; produkterne kan afsættes i
visse tredjelande ; dette kød udbydes til salg i henhold til
forordning (EØF) nr. 2539/84 ;

1 . Der gennemføres salg af cirka 10 000 tons ikke
udbenet oksekød, som det tyske interventionsorgan ligger
inde med, og som er opkøbt inden den 1 . august 1990.

Fjerdinger fra interventionslagre kan under visse omstæn
digheder have undergået flere behandlinger ; med henblik
på en god præsentation og afsætning af disse fjerdinger
bør det på præcise betingelser tillades, at disse fjerdinger

Salget finder sted i overensstemmelse med forordning
(EØF) nr. 2539/84, jf. dog bestemmelserne i nærværende
forordning.

reemballeres ;

det er nødvendigt at fastsætte en frist for udførslen af det
pågældende kød ; denne frist bør fastsættes under hensyn
til artikel 5, litra b), i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2377/80 af 4. september 1980 om særlige gennem
førelsesbestemmelser for ordningen med import- og
eksportlicenser for oksekød 0, senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1618/90 (6);
for at garantere udførslen af det solgte kød bør det fast
sættes, at den i artikel 5, stk. 2, litra a), i forordning (EØF)
nr. 2539/84 omhandlede sikkerhed stilles ;

Kødet skal udføres.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 985/81 (10) finder
ikke anvendelse på dette salg. De kompetente myndig
heder kan dog give tilladelse til, at forfjerdinger og

bagfjerdinger med ben, hvis emballage er flænget eller
tilsmudset, under deres kontrol og inden produkternes
fremlæggelse for afgangstoldstedet forsynes med ny
emballage af samme type.
2. De i artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2539/84
omhandlede kvaliteter og minimumspriser er anført i
bilag I til nærværende forordning.
3. Der vil ikke blive taget hensyn til bud, som inter
ventionsorganerne modtager efter den 15. oktober 1990,
kl. 12.00 .

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 24.
61 af 4. 3. 1989, s. 43.
238 af 6. 9. 1984, s. 13.
170 af 30. 6. 1987, s. 23.
241 af 13. 9. 1980, s. 5.
152 af 16. 6. 1990, s. 39.

O EFT nr. L 55 af 1 . 3. 1988, s. 1 .
(•) EFT nr. L 261 af 25. 9. 1990, s. 19.
O EFT nr. L 222 af 17. 8. 1990, s. 37.
(,#) EFT nr. L 99 af 10. 4. 1981 , s. 38.
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4. Der kan indhentes oplysninger om mængder og
oplagringssted på de adresser, der er anført i bilag II.

Nr. L 276/ 11

Artikel 4

I del I i bilaget til forordning (EØF) nr. 569/88 »Produk

ter, som skal udføres i den stand, hvori de udtages fra
interventionslager« indsættes følgende punkt og tilhø

Artikel 2

rende fodnote :

Udførsel af de i artikel 1 omhandlede produkter skal
finde sted senest fem måneder efter købekontraktens

indgåelse.
Artikel 3

1.

H EFT nr. L 276 af 6. 10. 1990, s. 10.«

Den i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.

2539/84 omhandlede sikkerhed fastsættes til 30 ECU/ 100

kg
2.

»70. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2882/90 af
5. oktober 1990 om salg efter proceduren i
forordning (EØF) nr. 2539/84 af ikke-udbenet
oksekød fra visse interventionsorganer med
henblik på udførsel f0).

Artikel 5

Forordning (EØF) nr. 2398/90 ophæves.
Den i artikel 5, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr.

2539/84

omhandlede

sikkerhed

fastsættes

til

160

ECU/ 100 kg.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 15. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX / — ANNEXE / — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I
Estado miembro
Medlemsstat

Mitgliedstaat
Kράτος

Erzeugnisse
Προϊόντα

Member State

Products
Produits
Prodotti
Produkten
Produtos

État membre
Stato membro
Lid-Staat
Estado-membro

Deutschland

\

Cantidades (toneladas)
Mængde (tons)
Mengen (Tonnen)

Productos
Produkter

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser i ECU/ton
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
ποσότητες (tόvoi)
Eλάχιοτες τιμές πωλήσεως eK<ppa^6ji£V&; at Ecu avd x6vo
Quantities (tonnes)
Minimum prices expressed in ecus per tonne
Quantités (tonnes)
Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Quantita (tonnellate)
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Hoeveelheid (ton)
Quantidade (toneladas)
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada

— Vorderviertel, stammend von :

Kategorien A/C
— Hinterviertel, stammend von :

Kategorien A/C

5 000

1 300

5 000

2 000

\

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

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —

Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses

of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18

Tel. (069) 1 56 40, App. 772/773
Telex : 04 11 56

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6. 10 . 90

Nr. L 276/ 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2883/90
af S. oktober 1990

om bestemmelse af oprindelsen af druesaft
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

nogen ændring i rækkevidden af de i forordning (EØF)
nr. 2026/73 tidligere fastsatte bestemmelser —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87

af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
Den Fælles Toldtarif ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2472/90 (2), særlig artikel 15, og

Forarbejdning af druemost, henhørende under KN-kode
ex 2009, til druesaft henhørende under samme position
giver ikke varen oprindelsesstatus i det land, hvor forar
bejdning fandt sted.

ud fra følgende betragtninger :
Tarifering af de varer, der er omfattet af Kommissionens
forordning nr. 2026/73 af 25. juli 1973 om fastsættelse af
druesafts oprindelse (3) sker på grundlag af nomenklaturen
i Den fælles Toldtarif, som er baseret på Toldsamarbejds

Artikel 2

Ved positioner forstås i denne forordning de positioner
(firecifrede koder), der anvendes i nomenklaturen i Det
Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursy
stem.

rådets Nomenklatur ; denne er blevet erstattet af Det

Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursy
stem, som anvendes i Fællesskabet i form af Den Kombi

Artikel 3

nerede Nomenklatur ; af klarhedshensyn bør forordning
(EØF) nr. 2026/73 erstattes i sin helhed ;

Forordning (EØF) nr. 2026/73 ophæves.

ovennævnte tilpasninger til Den Kombinerede Nomen
klatur udgør kun en teknisk tilpasning, der ikke bevirker

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

Artikel 4

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 247 af 10 . 9. 1990, s. 1 .
O EFT nr. L 206 af 27. 7. 1973, s. 33.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2884/90
af 5. oktober 1990

om bestemmelse af oprindelsen af visse varer fremstillet af æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

så vidt angår tørring af æggehvider ; af klarhedshensyn
bør forordning (EØF) nr. 641 /69 erstattes i sin helhed ;

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

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Vareoprindelsesud
valget —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 802/68
af 27. juni 1968 om den fælles definition af begrebet
varers oprindelse ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1769/89 (2), særlig artikel 14, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Tabellen i Kommissionens forordning (EØF) nr. 641 /69
af 3. april 1969 om bestemmelse af oprindelsen af visse
varer fremstillet af æg (3) omfatter ikke alle de muligheder,

som betragtningerne til forordningen indebærer for varer,
som efter tørringsprocesser kunne opnå oprindelse i det
land, hvor processerne finder sted ;

Artikel 1

De i kolonne 2 i tabellen i bilaget anførte varer, som er
fremstillet i et bestemt land efter de i kolonne 3 angivne
processer med udgangspunkt i varer, der er indført fra et
andet land, og som står nævnt i samme kolonne 3, har

oprindelse i det land, hvor disse processer har fundet sted.

for at sikre overensstemmelse mellem betragtningerne til

forordning (EØF) nr. 641 /69 og den dertil knyttede tabel
er det nødvendigt at ændre tabellen, således at den også
omfatter æggehvider, også tørrede, blandt de indførte
varer, der efter tørringsprocesser anses for at opnå oprin
delsesstatus ;

Artikel 2

Ved positioner forstås i denne forordning de postitioner
(firecifrede koder), der anvendes i nomenklaturen i Det
Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursy
stem .

den nævnte tabel var baseret på Den Fælles Toldtarifs
nomenklatur, som er baseret på Toldsamarbejdsrådets
Nomenklatur ; sidstnævnte er blevet erstattet af Det
Harmoniserede Varesbeskrivelses- og Varenomenklatursy
stem, som anvendes i Fællesskabet i form af Den Kombi
nerede Nomenklatur ;

ovennævnte ændringer og tilpasninger udgør kun
tekniske tilpasninger, men berører dog rækkevidden af de
i forordning (EØF) nr. 641 /69 fastsatte bestemmelser, for

Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 641/69 ophæves.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europaiske Fallesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 1 .
(J) EFT nr. L 174 af 22. 6. 1989, s. 11 .
P) EFT nr. L 83 af 4. 4. 1969, s. 1 .
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BILAG

KN-kode

0)

Varebeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af
materialer uden oprindelsesstatus, som
giver den færdige vare oprindelsesstatus

(2)

(3)

ex 0408

Fugleæg uden skal, tørrede

Tørring (eventuelt efter afskalning og deling) af :

ex 0408

Tørrede æggeblommer

— Fugleæg med skal, friske eller konserverede,
henhørende under pos. ex 0407, eller

ex 3502

Tørret ægalbumin

— Fugleæg uden skal, ikke tørrede, henhørende
under pos. ex 0408, eller
— Æggeblommer, ikke tørrede, henhørende under
pos. ex 0408, eller
— Æggehvider, ikke tørrede, henhørende under
pos. ex 3502

Nr. L 276/ 16
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2885/90
af 5. oktober 1990

om støtte til privat oplagring af langhør
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

vurderingen af markedssituationen, som gengivet, fører
således til den konklusion, at der er midlertidig uligevægt
mellem de disponible mængder af langhør og den forven
tede efterspørgsel ; det er under disse omstændigheder
nødvendigt at yde støtte til privat oplagring af fibrene i
overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1524/71 af 16. juli 1971 om
gennemførelsesbestemmelser vedrørende ydelse af støtte
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70
af 29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og
hamp ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3995/87 (2), særlig artikel 5, $tk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 1308/70 kan
der ydes støtte til privat oplagring, når der opstår et
midlertidigt misforhold mellem de disponible mængder
hørfibre og den forventede efterspørgsel ; ved Rådets
forordning (EØF) nr. 1172/71 af 3. juni 1971 om fastsæt
telse af almindelige regler for ydelse af støtte til privat
oplagring af hør- og hampefibre (3) fastsættes de vigtigste

til privat oplagring af hør- og hampefibre (4) ;

den maksimale mængde, for hvilken der kan indgås
kontrakter, bør fastsættes under hensyntagen til dels
nødvendigheden af gradvis at aflaste markedet og dels
nødvendigheden af at forenkle administrationen af støtte
ordningen for oplagring ;

den i det foregående nævnte midlertidige uligevægt kan
vare ved indtil næste høst ; under disse omstændigheder
bør kontrakternes løbetid fastsættes til mellem otte og ti
måneder ;

kriterier til bestemmelse af, om et sådant misforhold er til

stede, samt af, hvem der kan modtage støtte ;

det er muligt, at ordningen med oplagringskontrakter vil
fællesskabsproduktionen af langhør og den forventede
indførsel af langhør i indeværende produktionsår giver
grund til at frygte, at de disponible mængder vil stige i
forhold til det foregående produktionsår ;

blive anvendt for en relativt stor mængde fibre ; for at
kunne sikre normale forsyninger på markedet bør denne
mængde begrænses til ca. en tredjedel af Fællesskabets
produktion ; under disse omstændigheder bør den maksi
male mængde, for hvilken der kan indgås oplagringskon
trakter, fastsættes for hver lagerindehaver ;

efterspørgslen efter fibre fra brugerne i Fællesskabet og i

tredjelande er i de seneste måneder faldet i forhold til

sidste år ; der er fare for, at denne situation vil forblive

uændret på grund af de dårlige konjunkturer for hørindu
strien ;

markedssituationen har i nogen tid været karakteriseret af
et klart prisfald ; i betragtning af den forventede udvikling
af efterspørgslen efter fibre vil den faldende tendens fort
sætte ;

på grund af den forventede reduktion af dyrkningsarea
lerne kan der for det kommende produktionsår forventes
en lavere hørproduktion ; det må forventes, at der ved
udgangen af det nuværende produktionsår vil være lige
vægt mellem de disponible mængder og efterspørgslen
efter fibre ;

(') EFT nr. L 146 af 4. 7. 1970, s. 1 .
(2) EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1987, s. 34.
O EFT nr. L 123 af 5. 6. 1971 , s. 7.

for at give personer, der besidder små mængder af
produktet, adgang til oplagring, bør den i artikel 3, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 1524/71 omhandlede mindste
mængde tilpasses ;

i henhold til artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 1172/71 kan kontrakternes løbetid forkortes under

visse omstændigheder ; foruden det støttebeløb, der skal
betales, såfremt kontraktens forpligtelser overholdes, bør
de fradrag, som skal foretages i tilfælde af afkortning i den
fastsatte oplagrings løbetid, derfor også fastsættes ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Hør og Hamp —
(4) EFT nr. L 160 af 17. 7. 1971 , s. 16.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Nr. L 276/ 17

Uanset bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i forord

3.

ning (EØF) nr. 1524/71 , indgås der kun kontrakt for en
mindstemængde på 5 000 kg.
Artikel 1
Artikel 4

I denne forordning forstås ved langhør : hør, brækket,
skættet, heglet eller på anden måde beredt, men ikke
spundet henhørende under KN-kode 5301 21 00 og
5301 29 00 .

1 . Kontrakten indgås efter lagerindehaverens ønske for
otte, ni eller ti måneder, jf. dog artikel 8, stk. 2, litra b), i
forordning (EØF) nr. 1172/71 .

2.

Kontrakterne skal indgås senest den 30. november

1990.

Artikel 2
Artikel 5

Interventionsorganerne i de producerende medlemslande
yder støtte til privat oplagring af langhør med oprindelse i
Fællesskabet, i overensstemmelse med forordning (EØF)

2,50 ECU.

nr. 1524/71 samt denne forordning.

2.

1.

Støttebeløbet fastsættes pr. 100 kg og pr. måned til

Såfremt artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)

nr. 1172/71 finder anvendelse, reduceres støttebeløbet i

forhold til afkortningen i kontraktens løbetid.
Artikel 3
Artikel 6

1.

Den maksimale oplagring pr. kontrakt fastsættes til

200 tons.

Ved en måned forstås i denne forordning en periode på
30 dage.

2. Kontrakten kan kun afsluttes med personer, der var i
besiddelse af produktet før den 1 . juni 1990, og for en
mængde på højst 60 % af den produktmængde, den
pågældende lå inde med den 31 . maj 1990.

Artikel 7

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 5. oktober 1990.

,

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 276/ 18
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2886/90
af 5. oktober 1990

om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1989-høsten til
destillationsindustrierae

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

salgsprisen bør fastsættes på en sådan måde, at forstyr
relser af Fællesskabets marked for alkohol og spiritushol
dige drikkevarer undgås ;

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

størrelsen af den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed bør fast
sættes under hensyntagen til forskellen mellem den

normale markedspris for tørrede figner og den i nærvæ
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. 2201 /90 (2), særlig
artikel 8, stk. 7,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 206/90
af 7. maj 1990 om almindelige bestemmelser for produ
centstøtteordningen i sektoren for forarbejdede frugter og
grønsager (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 2202/90 (4),
særlig artikel 6, stk. 2, og

rende forordning fastsatte salgspris ;
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

ud fra følgende betragtninger :

1 . Det græske oplagringsorgan gennemfører salg af
uforarbejdede tørrede figner fra 1989-høsten til destilla
tionsindustrierne i overensstemmelse med bestemmel

Det fastsættes i artikel 6, stk. 2, i Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 626/85 af 12. marts 1985 om oplagrings
organernes opkøb, salg og oplagring af uforarbejdede
tørrede druer og figner ^, senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 862/90 (6), at produkter, der er bestemt til
særlige anvendelsesformål, sælges til forudfastsatte priser
eller priser, der fastlægges ved licitation ;

det fastsættes i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1707/85 af 21 . juni 1985 om oplagringsorganernes salg af
uforarbejdede tørrede figner til fremstilling af alkohol fl,
at uforarbejdede tørrede figner kan sælges til en forud
fastsat pris til destillationsindustrierne ;

det græske oplagringsorgan ligger inde med ca. 178 tons
uforarbejdede tørrede figner fra 1989-høsten ; disse
produkter kan ikke afsættes til direkte konsum ; produk
terne bør tilbydes destillationsindustrierne ;
(')
(J)
(J)
O
O
(*)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 1 .
119 af 11 . 5. 1990, s. 74.
201 af 31 . 7. 1990, s. 4.
72 af 13. 3. 1985, s. 7.
90 af 5. 4. 1990, s. 12.
163 af 22. 6. 1985, s. 38.

serne i forordning (EØF) nr. 626/85 og (EØF) nr. 1707/85
til en pris på 4,8 ECU/ 100 kg netto.
2. Den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed fastsættes
til 15,8 ECU/ 100 kg netto.

Artikel 2

1 . Ansøgninger om køb indsendes til det græske
oplagringsorgan Sykiki på hovedkontoret for YDAGEP,
Acharnon Street 241 , Athen, Grækenland, for produkter,
som dette organ ligger inde med.
2. Oplysninger vedrørende mængder og oplagrings
steder for produkterne kan indhentes fra det græske
oplagringsorgan Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata,
Grækenland.

Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 276/ 19

Nr. L 276/20
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2887/90
af 5. oktober 1990

om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansie
ringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring
og afsætning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78
af 2. august 1978 om de almindelige regler for finansie
ring af interventioner gennem Den Europæiske Udvik
lings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 787/89 (2), særlig
artikel 5, og

foreligger nogen underretning, er den renteudgift, som
skal anvendes, fastsat på grundlag af den referencerente
sats, der er anført i bilaget til nævnte forordning ;
der er nødvendigt at fastsætte rentesatser for regnskabsåret
1991 efter disse bestemmelser ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
I artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 411 /
88 (3) er det fastsat, at den ensartede rentesats, der
anvendes til beregning af finansieringsomkostningerne i
forbindelse med interventioner, svarer til de rentesatser,

De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor konsta
terer på euromarl^edet for ecu for tremånederslån og tolv

månederslån med en vægtning af dem på en tredjedel,
henholdsvis to tredjedele ;

Kommissionen fastsætter rentesatsen inden begyndelsen

af hvert regnskabsår for EUGFL, Garantisektionen, på
grundlag af de rentesatser, som er konstateret i en periode
på seks måneder inden fastsættelsen ;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
411 /88 fastsættes der en særlig rentesats for en medlems
stat, hvis satsen for den pågældende medlemsstats rente
udgifter i mindst seks måneder er lavere end den ensar
tede rentesats, der er fastsat for Fællesskabet ; medlemssta
terne har underrettet Kommissionen om udgifterne inden

regnskabsårets afslutning ; da der fra en medlemsstat ikke

Artikel 1

For de udgifter, der skal afholdes for regnskabsåret 1991
af EUGFL, Garantisektionen :

1 ) fastsættes den rentesats, som er omhandlet i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 411 /88, til 10,5%
2) fastsættes den særlige rentesats, som er omhandlet i
artikel 4 i forordning (EØF) nr. 411 /88, til :

9,6 % for Tyskland
9.8 % for Frankrig
8.9 % for Irland
9,0 % for Nedelandene.

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

0) EFT nr. L 216 af 5. 8. 1978, s. 1 .
0) EFT nr. L 85 af 30. 3. 1989, s. 1 .
(3) EFT nr. L 40 af 13. 2. 1988, s. 25.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 276/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2888/90
af 5. oktober 1990

om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

afbalanceret situation og en naturlig udvikling af
priser og samhandel,

— interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked,

— det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler ;
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3879/89 (2), særlig artikel 17, stk. 5,

ifølge artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68 fast
sættes priserne inden for Fællesskabet under hensyntagen
til de med henblik på udførselen gunstigste, faktiske
priser. Fastsættelsen af priserne i den internationale
handel sker under særlig hensyntagen til :

a) de faktiske priser på markederne i tredjelande
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

b) de gunstigste priser ved indførsel fra tredjelande til
andre tredjelande som bestemmelseslande

c) de producentpriser, der konstateres i eksporterende
tredjelande, i givet fald under hensyntagen til de
tilskud, der ydes af disse lande

I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68 kan
forskellen mellem priserne i den internationale
samhandel på de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 876/68 af
28. juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og krite
rierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1344/86 (4), skal restitu
tionen for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 804/68, og som udføres i uforarbejdet
stand, fastsættes under hensyntagen til :

— situationen og den forventede prisudvikling for mælk
og mejeriprodukter og de disponible mængder på
Fællesskabets marked samt situationen og den forven
tede prisudvikling for mælk og mejeriprodukter i den

d) tilbudsprisen franko Fællesskabets grænse ;

ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 876/68 kan situ
ationen i den internationale handel eller de særlige krav
på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordning

(EØF)

nr.

804/68,

alt

efter

bestem

melsesstedet :

ved artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68 er det
fastsat, at fortegnelsen over de produkter, for hvilke der
ydes en eksportrestitution, og restitutionsbeløbet fastsættes
mindst én gang hver fjerde uge ; restitutionsbeløbet kan
dog opretholdes uændret i mere end fire uger ;

internationale handel,

— afsætningsomkostningerne og de gunstigste omkost
ninger for transport fra Fællesskabets marked til
eksporthavnene eller andre af Fællesskabets udførsels
steder samt transportomkostningerne til bestemmel
seslandene,

— målene for den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter, som er at sikre disse markeder en

ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1098/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende eksportrestitutioner for mælk og mejeripro
dukter (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 222/88
(% er restitutionen for mejeriprodukter tilsat sukker lig
med summen af to elementer, hvoraf det ene tager
hensyn til mængden af mejeriprodukter og det andet til
mængden af tilsat saccharose ; sidstnævnte element
anvendes dog kun, hvis den tilsatte saccharose er produ
ceret af sukkerroer eller sukkerrør høstet i Fællesskabet ;

(')
0
0
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
378
155
119

af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 13.
27. 12. 1989, s. 1 .
3. 7. 1968, s. 1 .
8. 5. 1986, s. 36.

O EFT nr. L 184 af 29. 7. 1968, s. 10.
« EFT nr. L 28 af 1 . 2. 1988, s. 1 .
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ex 0404 90 51 ,

ex 0404 90 53,
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bestemmelser omfatter mulighed for differentiering af
restitutionerne fra produkternes fremstillingsdato ;

ex 0404 90 91 og ex 0404 90 93 med et fedtindhold på

9,5 vægtprocent eller derunder og et indhold af fedtfri
mælketørstof på 15 vægtprocent eller derover fastsættes

med henblik på beregningen af restitutionerne for smel
teost bør det fastsættes, at der ikke skal tages hensyn til

ovennævnte første element for 100 kg af hele produktet ;
for de andre produkter tilsat sukker henhørende under
pos. 0402 og 0404 beregnes dette element ved at multipli
cere grundbeløbet med det pågældende produkts indhold
af mejeriprodukter ; dette grundbeløb er lig med den
restitution, der skal fastsættes for et kg af de mejeripro
dukter, der er indeholdt i hele produktet ;

eventuelt tilsatte mængder af kasein og/eller kaseinater ;

det andet element beregnes ved at multiplicere, det resti
tutionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførselen af

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på markedet for mælk og mejeriprodukter,
navnlig på noteringer eller kurser på mælk og mejeripro
dukter i Fælleskabet og på verdensmarkedet, fører til at

de produkter, som er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i
Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om
den fælles markedsordning for sukker ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1069/89 (*);
for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb :

— 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 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4),
fastsatte korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer en omregningskurs pi grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fallesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
restitutionssatserne for ost er beregnet for produkter, som
er bestemt til direkte forbrug ; osteskorpe og osteaffald
opfylder ikke dette formål ; for at forhindre enhver fejl
agtig fortolkning er det nødvendigt at fremhæve, at ost,
hvis værdi franko grænse er mindre end 140 ECU pr. 100
kg, ikke er restitutionsberettiget ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 896/84 (*), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 222/88, er der fastsat

supplerende bestemmelser om ydelse af restitutioner ved
overgang fra et mejeriår til det efterfølgende ; disse

med virkning fra den 5. oktober 1990 er der ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2870/90 (*), fastsat
en forhøjelse af den støtte til skummetmælkspulver, der
ydes i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1634/85 (*); de restitutionsbeløb,

fastsætte restitutionerne til de beløb, der er angivet i bila
get ;

ifølge artikel 275 i tiltrædelsesakten kan der ydes restitu
tioner ved udførsel til Portugal ; en undersøgelse af situa
tionen og af de forskellige prisniveauer fører til, at der
ikke påtænkes fastsat restitutioner for udførsel til
Portugal —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . De eksportrestitutioner for produkter i uforarbejdet
stand, som er omhandlet i artikel 17 i forordning (EØF)
nr. 804/68 og fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr.
2395/90, ændres for de produkter, som er nævnt i bilaget
til nærværende forordning, til de deri angivne beløb.
2. Der fastsættes ingen restitution for udførsler til zone
E for produkterne henhørende under KN-kode 0401 ,
0402, 0403, 0404, 0405 og 2309.
3. Der fastsættes ingen restitution for udførsler til
Portugal, herunder Acorerne og Madeira, for mælk og
mejeriprodukter, der er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 804/68.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(«)
*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4,
114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
91 af 1 . 4. 1984, s. 71 .

O EFT nr. L 275 af 5. 10. 1990, s. 19.
O EFT nr. L 158 af 18. 6. 1985, s. 7.
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Nr. L 276 23

BILAG

til Komissionens forordning af S. oktober 1990 om ændring af eksportrestitutionerne for
mælk og mejeriprodukter
(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

2309 10 15 010

2309 10 15 100

2309 10 15 200

Bestemmelse Q

\
I
l

2309 10 15 300

230910 15 400
2309 10 15 500

2309 10 19 010
2309 10 19 100

2309 10 19 400
2309 10 19 500

l

2309 10 70 010

2309 10 70 100
2309 10 70 200

I
l
l

2309 10 70 800

I
l
l
Il
II
l
II

2309 10 70 900
2309 90 35 010

II

2309 90 35 500
2309 90 35 700

2309 90 35 900
2309 90 39 010

2309 90 39 500

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 39 800

—

2309 90 39 900

—

2309 90 70 010

2309 90 70 300

—

—

2309 90 39 700

2309 90 70 200

21,00
28,00
35,00
42.Q0
49,00
56,00
61,60

—

l
II

2309 90 39 600

2309 90 70 100

—

—

—

II

2309 90 39 300
2309 90 39 400

—

—

I
I
I
l
l
Il

2309 90 39 100
2309 90 39 200

—

—

—

2309 90 35 200

2309 90 35 400

—

—

2309 90 35 100
2309 90 35 300

—

—

2309 10 70 300

2309 10 70 700

—

—

l

2309 10 70 500
2309 10 70 600

—

—

2309 10 19 800
2309 10 19 900

—

—

l
l
II

2309 10 19 600
2309 10 19 700

—

l

2309 10 19 200
2309 10 19 300

—

—

2309 10 15 700
2309 10 15 900

Restitutionsbeløb

—

II
l

21,00
28,00
35,00
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)

Bestemmelse 0

Produktkode
2309 90 70 500

Restitutionsbeløb

I

2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800

42,00
49,00

I
\

2309 90 70 900

56,00
61,60
—

(*) Destinationskoderne er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 420/90 (EFT nr. L 44 af 20. 2.
1990, s. 15).

For andre destinationer end dem, der er anført for hver produktkode, angives det gældende restitutionsbeløb ved

Hvis der ikke er angivet nogen destination, anvendes det restitutionsbeløb, der gælder for udførsel til alle andre
destinationer end dem, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 2 og 3.

NB : Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede
forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af 24. 12. 1987, s. 1).
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Nr. L 276/25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2889/90
af 5. oktober 1990

om fastsættelse af endelige foranstaltninger vedrørende udstedelse af SMS
licenser for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

følge af markedssituationen i Spanien er det for tiden

FÆLLESSKABER HAR —

udelukket at hæve det vejledende loft ;

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

for at undgå forstyrrelser på det spanske marked bør det
som endelige foranstaltninger som omhandlet i aktens
artikel 85, stk. 3, vedtages at forlænge suspensionen af

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu

udstedelse af SMS-licenser som fastsat i artikel 1 , nr. 2, i

gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25. februar 1986 om de almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/
88 (2), særlig artikel 7, stk. 1 , og

forordning (EØF) nr. 2016/90, (EØF) nr. 2352/90 og

(EØF) nr. 2639/90 indtil udgangen af tredje kvartal af
1990 ; det bør også fastsættes, hvornår nye ansøgninger
kan indgives ;

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

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 606/86 om
fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen

af den supplerende mekanisme for samhandelen med
mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1637/90 (4), er der fastsat
et vejledende loft for import til Spanien af visse produkter
i sektoren for mælk og mejeriprodukter for 1990 ;

i ugen fra 2. til 7. juli 1990 for ost af kategori 5 og 6, i
ugen fra 30. juli til 3. august for ost af kategori 3 og i ugen
fra 3. til 8. september 1990 for ost af kategori 2 er der
indgivet SMS-licensansøgninger for mængder, der langt
overstiger den del af det vejledende loft, der gælder for
tredje kvartal af 1990 ;
Kommissionen traf derfor efter en hasteprocedure rele
vante beskyttelsesforanstaltninger ved forordning (EØF)
nr. 2016/90 O, (EØF) nr. 2352/90 O og (EØF) nr. 2639/
90 P); der bør træffes endelige foranstaltninger ; som

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Udstedelsen af SMS-licenser for produkter i sektoren
for mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i
forordning (EØF) nr. 2016/90, (EØF) nr. 2352/90 og
(EØF) nr. 2639/90, suspenderes til og med den 30.
september 1990.
2. Ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra den 24.
september 1990 tages i betragtning for den del af det
vejledende loft, der gælder for fjerde kvartal af 1990.
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 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(*)
O
(•)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

55 af 1 . 3. 1986, s. 106.
293 af 27. 10. 1988, s. 7.
58 af 1 . 3. 1986, s. 28.
153 af 19. 6. 1990, s. 24.
181 af 14. 7. 1990, s. 19.
215 af 10. 8. 1990, s. 14.
251 af 14. 9. 1990, s. 11 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. iml%
af 5 . oktober 1990

om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for samhandelen i sektoren for frugt og grønsager, for så vidt ang&r toma
ter, salat, bredbladet endivie, gulerødder, artiskokker, druer til spisebrug og
meloner

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,

og indføres vejledende lofter for disse perioder samt
indføres en periode I for tidsrummet fra den 12.
november til den 2. december ; da der er tale om et yderst
følsomt produkt, bør der fastsættes vejledende lofter for
meget korte perioder, jævnfør artikel 3 i forordning (EØF)
nr. 3210/89 ;

det bør på ny anføres, at bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 3944/89 om statistisk tilsyn og forskellige
meddelser fra medlemsstaterne anvendes for, at SMS kan

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3210/89
af 23. oktober 1989 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen for så vidt angår friske frugter og grønsager ('),
særlig artikel 9, og

virke som tilsigtet ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grønsager —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 816/89 (2) er
der fastsat en liste over de produkter, som den supple
rende mekanisme for samhandelen finder anvendelse på
inden for sektoren for frugt og grønsager fra den 1 . januar
1 990 ; tomater, salat, bredbladet endivie, gulerødder, arti

skokker, druer til spisebrug og meloner figurerer blandt
disse produkter ;

Artikel 1
1.

For

hovedsalat

henhørende

under

KN-kode

0705 11 10, anden salat end hovedsalat henhørende under
KN-kode 0705 19 00, bredbladet endivie henhørende

under KN-kode ex 0705 29 00, gulerødder henhørende
under KN-kode ex 070610 00, artiskokker henhørende

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3944/89 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 245/90 er der fastsat
gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for så vidt angår samhandelen med friske frugter og
grønsager, herefter benævnt »SMS« ;

under KN-kode 0709 10 00, druer til spisebrug henhø
rende under KN-kode 0806 10 11 , 0806 10 15 og
0806 10 19 og meloner henhørende under KN-kode
0807 10 90 fastlægges de i artikel 2 i forordning (EØF) nr.
3210/89 omhandlede perioder som anført i bilaget.

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2105/90 (^ er
der for ovennævnte produkter fastlagt en periode I,
jævnfør artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89, for tids

og 0702 00 90 fastsættes :

2.

For tomater henhørende under KN-kode 0702 00 10

rummet fra den 3. september til den 7. oktober 1990 ; på
baggrund af prognoserne for forsendelserne fra Spanien til
det øvrige EF-marked, bortset fra Portugal, samt markeds
situationen, bør der fastlægges en periode I for salat, bred

— de vejledende lofter, der omhandles i tiltrædelsesak
tens artikel 83, stk. 1 , og
— de perioder, der omhandles i artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 3210/89

bladet endivie, gulrødder, artiskokker, druer til spisebrug
og meloner for perioden fra den 8. oktober til den 2.

som anført i bilaget.

december 1990 ;

som følge af samme prognoser bør der for tomater fast
sættes en periode II for tidsrummet fra den 8. til den 14.
oktober og fia den 29. oktober til den 11 . november, en
periode III for tidsrummet fra den 15. til den 28. oktober
(')
(2)
O
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

312 af 27. 10. 1989, s. 6.
86 af 31 . 3. 1989, s. 35.
379 af 28. 12. 1989, s. 20.
27 af 31 . 1 . 1990, s. 14.
191 af 24. 7. 1990, s. 23.

Artikel 2

1 . For forsendelser fra Spanien til den øvrige del af
EF-markedet, undtagen Portugal, af de i artikel 1
omhandlede produkter anvendes forordning (EØF) nr.
3944/89, undtagen artikel 5 og 7.

Den i artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning omhandlede
meddelelse sker senest hver tirsdag for de mængder, der
er afsendt i den foregående uge.
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2.

Den i artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.

3944/89 omhandlede meddelelse vedrørende produkter,
der er omfattet af en periode II eller en periode III,
sendes til Kommissionen senest tirsdag i hver uge for den
foregående uge.
Når en periode I er gældende, sendes denne meddelelse
en gang om måneden, og senest den 5. i hver måned med

Nr. L 276/27

oplysninger om den foregående måned. I givet fald inde
holder denne meddelelse bemærkningen »intet« .
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 8. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

Nr. L 276/28
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BILAG

Fastlæggelse af de i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89 omhandlede perioder og de i tiltræ
delsesaktens artikel 83 omhandlede lofter
Perioden 8 . oktober til 2. december

Varebeskrivelse

KN-kode

Periode

Hovedsalat

0705 1 1 10

I

Anden salat end hovedsalat

0705 19 00

I

Bredbladet endivie

ex 0705 29 00

I

Gulerødder

ex 0706 10 00

I

Artiskokker

0709 10 00

I

Druer til spisebrug

080610 11 ,

0806 10 15 og

I

0806 10 19

Meloner

0807 10 90

Varebeskrivelse

Tomater

0702 00 10

og
0702 00 90

\

Vejledende lofter
(i tons)

KN-kode

I
I

I

8 . 10 . —
15 . 10 . —
22. 10 . —
29.10 .—
5.11 . —
12.11 .—

14. 10. 1990
21 . 10. 1990
28 . 10. 1990
4.11.1990
11.11.1990
2.12.1990

I

Periode

8
10
10
10
10

000
000
500
500
500

—

II
III
III
II
II
I
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2891 /90
af 5. oktober 1990

om udstedelse af importlicenser for dyrkede svampe, foreløbigt konserverede
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

forværring af forstyrrelserne på markedet sotn følge af en
fortsat stigende indførsel ;

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

på grundlag af den mængde, der blev indført sidste år, og
en stigning, som svarer til en harmonisk udvikling i
samhandelen, bør det fastlægges, hvilken mængde af de
pågældende produkter der kan overgå til fri omsetning i

FÆLLESSKABER HAR —

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. 2201 /90 (*), særlig
artikel 18, stk, 2, og

ud fra følgende betragtninger :
Ved Rådets forordning (EØF) nr. 521 /77 (3) er der fastsat
gennemførelsesbestemmelser vedrørende beskyttelsesfo
ranstaltninger for produkter forarbejdet på basis af frugt

1990 ;

for at undgå, at der i spekulationsøjemed indgives licen
sansøgninger for mængder, der er for store i forhold til
det faktiske behov, bør udstedelsen af importlicenser som
en forebyggende foranstaltning straks suspenderes, indtil
der kan fastsættes betingelser for udstedelse af importli
censer for anvendelsen af de mængder, der er til rådighed
for resten af året ; der bør tages hensyn til den særlige
situation for produkter, der på datoen for forordningens
ikrafttrædelse er under forsendelse til Fællesskabet —

og grønsager ;

de mængder dyrkede svampe, foreløbigt konserverede,
men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, der siden
begyndelsen af 1990 er overgået til fri omsætning i
Fællesskabet, har været konstant stigende, og hvis denne
udvikling fortsætter, vil importmangden i 1990 blive
mærkbar større end i 1989 ;

de priser, der anvendes af de vigtigste leverandørtredje
lande for produktionsåret 1990/91 , er lavere end priserne
for lignende produkter, der fremstilles i Fællesskabet ;
afsætningsvilkårene for sidstnævnte produkter er derfor
vanskelige ; lagrene af EF-produkter er langt større end og
konstant stigende i forhold til lagrene på samme tids
punkt i de foregående år ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For 1990 udstedes der importlicenser for 36 800 tons
dyrkede svampe, foreløbigt konserverede, men ikke tilbe
redte til umiddelbar fortæring, henhørende under
KN-kode ex 071 1 90 50, jf. dog artikel 2.
Artikel 2

Udstedelsen af importlicenser for de i artikel 1 nævnte

produkter suspenderes for ansøgnainger, der er indgivet
fra den 3. oktober 1990.

under disse omstændigheder er der på Fællesskabets
marked risiko for alvorlige forstyrrelser, som vil kunne
bringe målene i Traktatens artikel 39 i fare ; det er derfor
nødvendigt af anvende beskyttelsesforanstaltninger ;
sådanne foranstaltninger skal kunne forhindre en ny

Artikel 3

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 5. oktober 1990.
i

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 1 .
O EFT nr. L 73 af 21 . 3. 1977, s. 28.

Nr. L 276/30
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2892/90
af 5. oktober 1990

om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser
indgivet fra den 24. til den 29. september 1990 i sektoren for mælk og mejeripro
dukter

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, særlig artikel 85, stk. 1 , og

hensyntagen til deres omfang, afvises, bør der udstedes
licenser for en vis procentsats af de for kategori 6 ansøgte
mængder og enhver nyudstedelse af licenser for de pågæl
dende produkter bør suspenderes —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 606/86 af 28 .
februar 1986 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser

for anvendelsen af den supplerende mekanisme for
samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra
De Ti ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1637/
90 (2), fastsættes der vejledende lofter for 1990 for mælk
og mejeriprodukter, ligesom det fastsættes, at disse lofter
opdeles ;
det er fra den 24. til den 29. september 1990 indgiver
SMS-licensansøgninger for oste af kategori 5 og 6, der
overstiger det vejledende loft, der er fastsat for fjerde kvar
tal ;
efter tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 1 , kan Kommis

sionen efter en hasteprocedure træffe beskyttelsesforan
staltninger, der er nødvendige, når det vejledende loft nås
eller overskrides ; som en forebyggende foranstaltning bør
de indgivne ansøgninger for kategori 5 under

Artikel 1

1 . De i forordning (EØF) nr. 606/86 omhandlede
SMS-licensansøgninger, der er indgivet fra den 24. til den
29. september 1990 og meddelt Kommissionen for meje
riprodukter henhørende under

— kategori 5 i KN-kode ex 0406, afvises,
— kategori 6 i KN-kode ex 0406, imødekommes, for så
vidt angår 32,43 % af mængderne.
2. Udstedelse af SMS-licenser for produkter henhø
rende under dels kategori 5 og dels kategori 6, for så vidt
angår mængder ud over den i stk. 1 omhandlede procent
sats, suspenderes midlertidigt.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 58 af 1 . 3. 1986, s. 28 .

I1) EFT nr. L 153 af 19. 6. 1990, s. 24.
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Nr. L 276/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2893/90
af 5 . oktober 1990

om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved
indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet
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,

tive markeder, der er omtalt i Kommissionens forordning

(^ØF) nr. 21 1 8/74 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3811 /85 0, som fastsættes eller beregnes i overens

stemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i nævnte

forordning, gør det muligt at konstatere, at indgangspri
serne på to på hinanden følgende markedsdage har ligget
på et niveau, der mindst var lig med referenceprisen ; de i
artikel 26, stk. 1 , andet afsnit, i forordning (EØF) nr.

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

1035/72 fastsatte betingelser for ophævelse af udlignings
afgiften ved indførsel af disse varer med oprindelse i
Tyrkiet er derfor opfyldt —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2792/90 (3) har
indført en udligningsafgift og ophævet anvendelsen af
præferencetoldsatsen ved indførsel af friske citroner med
oprindelse i Tyrkiet ;

den aktuelle udvikling af de noteringer, som er konsta
teret for varer med oprindelse i Tyrkiet på de repræsenta

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 2792/90 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 119 af 11 . 5. 1990, s. 43.
(3) EFT nr. L 265 af 27. 9. 1990, s. 27.

(«) EFT nr. L 220 af 10. 8. 1974, s. 20.
O EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1985, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2894/90
af 5. oktober 1990

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), artikel 16, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2547/90 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2867/90 (4);

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2547/90 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

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

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 6. oktober 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
114
237
275

af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
27. 4. 1989, s. 1 .
1 . 9. 1990, s. ' 102.
5. 10. 1990, s. 14.
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BILAG

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

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

37,820

1701 11 90

37,820

1701 1210
1701 12 90

37,820
37,820

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

1701 99 90

44,04 0

(') Dette beløb gælder for råsukker med en udbytteværdi pi 92 % . Hvis udbytteværdien af det indførte risukker
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 ogsi for sukker, der er fremstillet af
hviat sukker og risukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2895/90
af 5. oktober 1990

om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet p& 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. 1340/
90 (2), særlig artikel 14, stk. 4,
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

— 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 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
4. oktober 1990 ;

de

kurser,

der

noteres

fra

den

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

artikel 12, stk. 4,

koefficienterne ;

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

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. 1579/74 ("), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1740/78 (12), ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

kurser, der skal anvendes inden for den fælles landbrugs

politiks rammer 0, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2205/90 0, særlig artikel 3,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2752/90 0, ændrfet ved forordning (EØF) nr. 2838/90 (8) ;
Artikel 1

Rådets forordning (EØF) nr. 1906/87 0 ændrede Rådets
forordning (EØF) nr. 2744/75 (,0) for så vidt angår
produkter henhørende under KN-kode 2302 10, 2302 20,
2302 30 og 2302 40 ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
(') EFT nr. L 281
(2) EFT nr. L 134
(3) EFT nr. L 166
(*) EFT nr. L 177
O EFT nr. L 164
0 EFT nr. L 201
0 EFT nr. L 264
(«) EFT nr. L 268
(») EFT nr. L 182
(,0) 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 31 . 7. 1990, s. 9.
af 27. 9. 1990, s. 39.
af 29. 9. 1990, s. 94.
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. 2752/90, ændres i overens
stemmelse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. oktober 1990 .
(") EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
(,J) 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 5. oktober 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens tot-ordning af S. oktober 1990 om ændring al importafgifter for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Beløb
KN-kode

Portugal

AVS eller OLT

Tredjelande
(undtagen AVS eller OLT)

110290 90

4838

148,17

151,19

1103 19 90

48,38

148,17

151,19

1103 29 90

48,38

148,17

151,19

110419 99

86,09

261,47

267,51

1104 29 19

74,17

232,42

235,44

1104 29 39

74,17

232,42

235,44

1104 29 99

48,38

148,17

151,19
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2896/90
af 5 . oktober 1990

om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på
importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

eksportør i Sovjetunionen har ikke fremsat indvendinger

FÆLLESSKABER HAR —

herimod —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller

subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ('), særlig artikel
11 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 1537/90 (2) indførte Kommis
sionen en midlertidig antidumpingtold på importen af
kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen ;

Artikel 1

Gyldighedsperioden

for

den

midlertidige

antidumpingtold på importen af kaliumpermanganat med
oprindelse i Sovjetunionen, som indførtes ved forordning
(EØF) nr. 1537/90, forlænges med en periode på højst to
måneder.

Med forbehold af artikel 11 i forordning (EØF) nr.
2423/88 og enhver anden afgørelse, som Rådet måtte
træffe, finder denne told anvendelse, indtil endelige foran
staltninger vedtaget af Rådet træder i kraft.

da undersøgelsen af de faktiske forhold endnu ikke er
afsluttet, har Kommissionen underrettet den berørte

eksportør i Sovjetunionen om, at den har til hensigt at
foreslå en forlængelse af gyldighedsperioden for den
midlertidige told med højst to måneder ; den pågældende

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 1990.
På Rådets vegne
G. DE MICHELIS

Formand

(') EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1 .

(*) EFT nr. L 145 af 8. 6. 1990, s. 9.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 24. september 1990
om indførelse af en EF-finansieringsaktion med henblik p& udryddelse af infek
tiøs haematopoietisk nekrose hos laksefisk i Fællesskabet
(90/495/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

foranstaltningerne bør vedtages efter en procedure med
nært samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommis
sionen —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26.
juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet ('), særlig

Artikel 1

artikel 23, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (4), og

ud fra følgende betragtninger :
Infektiøs haematopoietisk nekrose (IHN) hos laksefisk er
en meget smitsom virussygdom, der kan forårsage store
tab på akvakulturbrugene ;
i en første fase er det vigtigt at fastsætte passende foran
staltninger til overvågning, for at få de fornødne oplys
ninger til iværksættelsen af eventuelle foranstaltninger
med henblik på at udrydde sygdommen ;
medlemsstaterne bør forelægge en udryddelsesplan ;
Fællesskabets finansielle støtte vil blive ydet i form af en

delvis refusion af de udgifter, der afholdes af medlemssta
terne til nødvendige prøveudtagninger og laboratorieun
dersøgelser ;
(')
(J)
(J)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
C
C
C

224
327
113
124

af
af
af
af

18. 8. 1990, s. 19.
30. 12. 1989, s. 59.
7. 5. 1990, s. 219.
21 . 5. 1990, s. 3.

Medlemsstaterne forelægger tre måneder efter vedtagelsen
af denne beslutning en plan til fastlæggelse af infektions
graden i Fællesskabet for så vidt angår infektiøs haemato
poietisk nekrose (IHN) og viral haemarragisk sepsis
(VHS), ved hjælp af en epidemiologisk undersøgelse på
deres område.
Artikel 2

I denne beslutning forstås ved :

1 ) akvakulturbrug : en virksomhed eller i almindelighed
ethvert geografisk afgrænset anlæg, hvor der opdrættes
eller holdes laksefisk med henblik på afsætning

2) godkendt laboratorium : et laboratorium, der er belig
gende på en medlemsstats område, og som af den
kompetente myndighed og under dennes ansvar er
pålagt at gennemføre de undersøgelser, der er fastsat
ved denne beslutning.
Artikel 3

I den i artikel 1 omhandlede plan fastsættes :

1 ) de centrale myndigheder, der skal iværksætte og
samordne planen
2) et register over akvakulturbrug med opdræt af laksefisk
3) overvågning af flytninger af laksefisk

Nr. L 276/38
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4) en udtagning af prøver til virologisk og/eller serologisk
undersøgelse på akvakulturbrug med opdræt af lakse
fisk ; antallet af prøver, der skal tages, skal være i over

3.
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Gennemførelsesbestemmelserne

til

denne

artikel

vedtages, i nødvendigt omfang, efter fremgangsmåden i
artikel 10.

ensstemmelse med den zoosanitære situation

5) indsendelse af prøver til et godkendt laboratorium for
dér at blive underkastet en virologisk og/eller serolo
gisk undersøgelse med henblik på søgning af IHN- og
eventuelt VHS-virus

6) de forventede enhedsomkostninger ved prøver og labo
ratorieundersøgelser samt de forventede samlede
omkostninger ved gennemførelsen af disse operationer.

Artikel 9

Artikel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 729/70 ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2048/88 (2), finder tilsva
rende anvendelse.

Artikel 10

Artikel 4

1.

Kommissionen gennemgår de af medlemsstaterne udar
bejdede planer for at fastslå, om betingelserne for
planernes godkendelse er opfyldt, eller om de bør ændres.
Planerne, herunder eventuelle ændringer, godkendes efter
fremgangsmåden i artikel 10.
Artikel 5

Den aktion, der er fastsat ved nærværende beslutning, er
berettiget til finansiel støtte fra Fællesskabet.
Artikel 6

1 . Varigheden af Fællesskabets finansielle deltagelse er
på ét år fra den dato, der fastsættes af Kommissionen i
dens beslutninger om godkendelse af de i artikel 1
omhandlede planer.
2.

Den skønnede støtte, der skal konteres Fællesskabets

Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti

kel, indbringer formanden straks sagen for Den Stående
Veterinærkomité, der er nedsat ved afgørelse 68/361 /
EØF (3), enten på eget initiativ eller efter anmodning fra
en medlemsstat.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen
til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den
udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens
artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som
Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under
afstemningen i komitéen tillægges de stemmer, der
afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den
vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager
ikke i afstemningen.
3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med komitéens udta
lelse

budget som udgifter henhørende under landbrugsområ
det, anslås til 2 mio. ECU for det i stk. 1 fastsatte tidsrum.
Artikel 7

1.

For så vidt den fastsatte aktion gennemføres i sin

helhed og er i overensstemmelse med den i henhold til
artikel 4 godkendte plan, er de udgifter, der er berettiget
til finansiel støtte fra Fællesskabet inden for de i artikel 6

fastlagte grænser, sådanne udgifter, som afholdes af

4. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
melse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet
nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet
et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
vedtager foranstaltningerne med kvalificeret flertal.
Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet
fra forslagets forelæggelse ikke truffet nogen afgørelse,
vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

medlemsstaterne i henhold til artikel 3, nr. 4 og 5.

2.

Fællesskabet refunderer 50 % af de udgifter, der er

Artikel 11

omhandlet i stk. 1 .

3.

Gennemførelsesbestemmelserne

til

denne

artikel

vedtages, i nødvendigt omfang, efter fremgangsmåden i
artikel 10 .

Artikel 8

1.

Anmodninger om udbetaling skal vedrøre udgifter,

der er afholdt af medlemsstaterne i løbet af kalenderåret,

og indgives til Kommissionen inden den 1 . juli det

Kommissionens sagkyndige kan i samarbejde med de
kompetente myndigheder foranstalte kontrol på stedet for
at sikre sig, at de i artikel 1 , stk. 1 , foreskrevne planer
gennemføres.
Kommissionen giver i den i artikel 10 omhandlede
komité
medlemsstaterne
vinderretning
om
gennemførelsen af planerne på grundlag af oplysninger
fra medlemsstaterne, der skal forelægge Kommissionen
en rapport sammen med anmodningerne om udbetaling,

følgende år.

2. Kommissionen træffer afgørelse om støtten efter
høring af den i artikel 10 omhandlede komité.

(') EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.
O EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1 .
O EFT nr. L 255 af 18. 10. 1968, s. 23.
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og, eventuelt, rapporter fra sagkyndige, der på Fællesska
bets vegne og efter at være udpeget af Kommissionen har
aflagt besøg på stedet.
Artikel 12

På grundlag af resultaterne af de i artikel 1 nævnte under
søgelser forelægger Kommissionen Rådet en rapport
ledsaget af eventuelle hensigtsmæssige forslag eller afgø

relser inden for rammerne af artikel 5, stk. 2, i beslutning
90/424/EØF.

Nr. L 276/39
Artikel 13

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1990.
På Rådets vegne
V. SACCOMANDI

Formand

Nr. L 276/40
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RÅDETS DIREKTIV
af 24. september 1990
om næringsdeklaration af levnedsmidler
(90/496/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

alle andre former for næringsdeklaration bør forbydes,
men levnedsmidler uden næringsdeklaration bør frit
kunne omsættes ;

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

i samarbejde med Europa-Parlamentet (*),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger :
Det er vigtigt, at der vedtages foranstaltninger med
henblik på den gradvise gennemførelse af det indre
marked i perioden frem til den 31 . december 1992 ; det
indre marked indebærer et område uden indre grænser,
hvor der er fri bevægelighed for varer, personer, tjenestey
delser og kapital ;

sammenhængen mellem kost og helbred samt valget af en
passende ernæring svarende til den enkeltes behov
påkalder sig en stigende interesse i offentligheden ;

Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regerin
ger, forsamlet i Rådet, har i resolution af 7. juli 1986 om
handlingsprogrammet for De Europæiske Fællesskaber til
bekæmpelse af kræft opstillet forbedring af ernæringen
som en prioritet ;

for at den givne information kan tiltrække sig gennem
snitsforbrugerens opmærksomhed og tjene det formål,
med hvilket den indføres, samt i betragtning af det for
tiden ringe kendskab til ernæringsspørgsmål, bør infor
mationen være enkel og let foreståelig ;
anvendelse af dette direktiv i en vis periode vil gøre det
muligt at indvinde værdifulde erfaringer på området og at
evaluere forbrugernes reaktioner på den måde, hvorpå
oplysningerne om levnedsmidlernes ernæringsmæssige
sammensætning præsenteres, hvilket vil give Kommis
sionen mulighed for at tage forskrifterne op til fornyet
overvejelse og foreslå hensigtsmæssige ændringer ;

for at få de berørte kredse, og mere specielt de små og
mellemstore virksomheder, til at afgive nærings
deklaration for så mange produkter som muligt skal
indførelsen af foranstaltninger med henblik på en mere
fuldstændig og afbalanceret information ske gradvis ;
reglerne i dette direktiv bør ligeledes tage hensyn til de
retningslinjer for næringsdeklaration, der er indeholdt i
Codex Alimentarius ;

endelig er de almindelige mærkningsbestemmelser og
definitioner indeholdt i Rådets direktiv 79/ 112/EØF af
18 . december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes

nævnt ovenfor ;

lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for
levnedsmidler samt om reklame for sådanne (4), senest
ændret ved direktiv 89/395/EØF (*) ; nærværende direktiv
kan derfor begrænses til de bestemmelser, der vedrører
næringsdeklaration —

næringsdeklaration skulle kunne fremme de foranstaltnin
ger, der træffes med henblik på oplysning af offentlig
heden om ernæringsspørgsmål ;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

kendskab til de grundlæggende ernæringsprincipper samt
en passende næringsdeklaration af levnedsmidler vil gøre
det betydeligt lettere for forbrugeren at træffe sit valg som

af hensyn til forbrugeren og for at undgå eventuelle
tekniske hindringer for samhandelen bør næringsdeklara
tionen gives i en standardiseret form i Fællesskabet som
helhed ;

levnedsmidler forsynet med næringsdeklaration bør være i
overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte regler ;
(') EFT nr. C 282 af 5. 11 . 1988, s. 8, og
EFT nr. C 296 af 24. 11 . 1989, s. 3.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 250, og
EFT nr. C 175 af 16. 7. 1990, s. 76.

O EFT nr. C 159 af 26. 6. 1989, s. 41 .

Artikel 1

1.

Dette

direktiv vedrører

næringsdeklaration

af

levnedsmidler, der skal leveres som sådanne til den ende

lige forbruger. Det finder ligeledes anvendelse for
levnedsmidler, der skal leveres til restauranter, hospitaler,
marketenderier og andre lignende etablissementer, i det
følgende benævnt »etablissementer«.
(«) EFT nr. L 33 af 8 . 2. 1979, s. 1 .
O EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 17.

6. 10. 90

2.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 276/41

e) sukkerarter : alle monosaccharider og disaccharider,
som forekommer i et levnedsmiddel, med undtagelse

Dette direktiv finder ikke anvendelse på :

— naturligt mineralvand og andet drikkevand

af sukkeralkoholer

— kosttilskud.

f) fedt : det samlede indhold af lipider, herunder phos
phorlipider

3.

Dette

direktiv anvendes

med

forbehold

af de

bestemmelser vedrørende mærkning, der er indeholdt i
Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levneds
midler bestemt til særlig ernæring ('), samt de særdirekti

g) mattede fedtsyrer : alle fedtsyrer uden dobbeltbinding
h) enkeltumættede fedtsyrer : alle fedtsyrer med én cis
dobbeltbinding

ver, der er foreskrevet i artikel 4 i nævnte direktiv.

i) flerumættede fedtsyrer : alle fedtsyrer med cis, cis
methylen-afbrudte dobbeltbindinger

4.

j) kostfibre : stof defineret efter fremgangsmåden i artikel

I dette direktiv forstås ved :

a) næringsdeklaration : enhver oplysning, der er anført
på etiketten, og som vedrører :
i) energiværdi

ii) følgende næringsstoffer :
— protein
— kulhydrat

10 og målt ved en analysemetode, der skal fastsættes
efter denne fremgangsmåde

k) gennemsnitsværdi : den værdi, der bedst repræsenterer
den mængde næringsstof, som et givet levnedsmiddel
indeholder, og ved hvilken der tages hensyn til den
margen, der skyldes sæsonmæssige variationer,
forbrugsmønstre og andre faktorer, som kan have
indflydelse på den faktiske værdi.

— fedt
— kostfibre
— natrium

Artikel 2

— vitaminer og mineraler som anført i bilaget, når
de forekommer i betydelig mængde i overens
stemmelse med nævnte bilag.

1 . Med forbehold af stk. 2 er næringsdeklaration frivil
lig-

Ændringer i listen over vitaminer, mineraler og den
anbefalede daglige tilførsel vedtages efter fremgangs

2. Når en ernæringsmæssig påstand er anført i mærk
ningen, præsentationen eller reklamen, med undtagelse af
kollektive reklamekampagner, er næringsdeklaration obli
gatorisk.

måden i artikel 10.

b) ernæringsmæssig påstand : enhver fremstilling og
ethvert reklamebudskab, der hævder, antyder eller
indebærer, at et levnedsmiddel er i besiddelse af

særlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af den
energi (kalorieværdi), som det :
— giver
— giver i nedsat eller øget grad
— ikke giver
og/eller på grund af de næringsstoffer, som det :

Artikel 3

Kun ernæringsmæssige påstande vedrørende energivær
dien og de næringsstoffer, der er anført i artikel 1 , stk. 4,
litra a), nr. ii), samt stoffer, der tilhører en af disse katego
rier af næringsstoffer eller udgør bestanddele deraf, må
anføres. Bestemmelser vedrørende eventuelle begræns
ninger i eller forbud mod visse ernæringsmæssige
påstande i henhold til nærværende artikel kan vedtages
efter fremgangsmåden i artikel 10.

— indeholder

Artikel 4

— indeholder i nedsat eller øget forhold
— ikke indeholder.

En kvalitativ eller kvantitativ angivelse af et nærings
stof er ikke en ernæringsmæssig påstand, for så vidt
den er foreskrevet i lovgivningen.

1 . Ved en næringsdeklaration er de oplysninger, der
skal gives, de i gruppe 1 eller gruppe 2 nævnte i den

nedenfor anførte rækkefølge :
Gruppe 1

a) energiværdi

Efter fremgangsmåden i artikel 10 kan der i visse
tilfælde tages stilling til, om de i nærværende litra fast
satte betingelser er opfyldt.
c) protein : proteinindholdet beregnet efter formlen :
protein » totalt Kjeldahl nitrogen x 6,25

d) kulhydrat : ethvert kulhydrat, som nedbrydes i menne
skets stofskifte, herunder sukkeralkoholer

(•) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 27.

b) mængden af protein, kulhydrat og fedt.
Gruppe 2

a) energiværdi
b) mængden af protein, kulhydrat, sukkerarter, fedt,
mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium.

2. Når en ernæringsmæssig påstand vedrører sukkerar
ter, mættede fedtsyrer, kostfibre eller natrium, er de oplys
ninger, der skal gives, de i gruppe 2 nævnte.
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vitaminer og mineraler :

3. Næringsdeklarationen
kan
ligeledes
angive
mængden af et eller flere af følgende elementer :
— stivelse
— sukkeralkoholer
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de i bilaget anførte
enheder.

2. Oplysningerne angives pr. 100 g eller pr. 100 ml.
Endvidere kan disse oplysninger gives pr. afmålt ration
anført på etiketten eller pr. portion, forudsat at antallet af
portioner i pakningen er angivet.

— enkeltumættede fedtsyrer
— flerumættede fedtsyrer
— kolesterol

— alle de mineraler eller vitaminer, der er anført i bila

get, og som forekommer i betydelig mængde i over
ensstemmelse med nævnte bilag.

3. I overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel
10 kan det besluttes, at oplysningerne i stk. 1 og 2 lige
ledes kan angives grafisk efter modeller, der skal fastsæt
tes.

4. Det er obligatorisk at deklarere de stoffer, der
tilhører en af de i stk. 1 og 3 anførte kategorier af
næringsstoffer eller udgør bestanddele deraf, når en ernæ
ringsmæssig påstand anføres om disse stoffer.
Herudover — hvis mængden af flerumættede og/eller
enkeltumættede fedtsyrer og/eller kolesterolindhold
anføres — skal mængden af mættede fedtsyrer ligeledes
angives, idet denne sidstnævnte angivelse i så fald ikke
udgør en ernæringsmæssig påstand i henhold til stk. 2.

4. De angivne mængder skal henføre til levnedsmidlet,
således som det sælges. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan
disse oplysninger gives for levnedsmidlet i tilberedt stand,
forudsat at tilberedningsmåden er beskrevet tilstrækkeligt
detaljeret, og at oplysningerne vedrører levnedsmidlet,
således som det forudsættes konsumeret.

5. a) Oplysninger om vitaminer og mineraler skal lige
ledes angives i procent af den anbefalede daglige
tilførsel (ADT), som præciseret i bilaget for de i stk.
2 specificerede mængder.

b) Procentsatsen for den anbefalede daglige tilførsel
(ADT) af vitaminer og mineraler kan ligeledes
angives grafisk. Gennemførelsesbestemmelserne til
dette litra kan vedtages efter fremgangsmåden i

Artikel 5

1 . Den deklarerede energiværdi skal beregnes ved
anvendelse af følgende omregningsfaktorer :
— kulhydrat (undtagen
sukkeralkoholer) :

4

kcal/g --

17

kJ/g

2,4 kcal/g -- 10 kJ/g

— sukkeralkoholer :

— protein :

4
9

— fedt :

— alkohol (ethanol) :
— organisk syre :

7

3

kcal/g
kcal/g
kcal/g
kcal/g

-----

17
37
29
13

kJ/g
kJ/g
kJ/g
kJ/g

artikel 10.

6.

Når sukkerarter og/eller sukkeralkoholer og/eller

stivelse deklareres, skal denne deklaration følge umiddel
bart efter angivelsen af kulhydratindholdet på følgende
måde :

kulhydrat

g

heraf :

2.

Der fastsættes efter fremgangsmaden i artikel 10

bestemmelser vedrørende :

— sukkerarter
— sukkeralkoholer
— stivelse

g
g
g.

— ændringer i de omregningsfaktorer, der er nævnt i
stk. 1

— tilføjelse på den i stk. 1 indeholdte liste af stoffer, der
tilhører en af de i nævnte stykke anførte kategorier af
næringsstoffer eller udgør bestanddele deraf, samt
deres omregningsfaktorer, således at levnedsmidlernes
energiværdi kan beregnes mere præcist.

7. Når mængden og/eller typen af fedtsyrer og/eller
mængden af kolesterol deklareres, skal denne deklaration
følge umiddelbart efter deklarationen af det samlede
fedtindhold på følgende måde :
— fedt

g

heraf :

— mættede fedtsyrer

g

— enkeltumættede fedt

Artikel 6

syrer

1 . Deklarationen af energiværdien og af indholdet af
næringsstoffer eller disses bestanddele skal anføres nume
risk. De enheder, der benyttes, er følgende :
— energi :

kJ og kcal

— protein :
— kulhydrat :
— fedt (undtagen kolesterol) :

gram (g)

— kostfibre :
— natrium :
— kolesterol :

milligram (mg)

g

— flerumættede fedtsyrer
g
— kolesterol
mg.
8 . De deklarerede værdier skal være gennemsnitsvær
dier behørigt fastsat på et af følgende grundlag, alt efter
tilfældet :

a) producentens analyse af levnedsmidlet

b) beregning udført på basis af kendte eller faktiske
gennemsnitsværdier vedrørende de anvendte ingredi
enser
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c) beregninger på basis af sædvanligvis fastlagte og accep
terede data.
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følgende benævnt »komiteen«, af komitéens formand,
enten på dennes initiativ eller efter anmodning fra repræ
sentanten for en medlemsstat.

Gennemførelsesbestemmelserne til første afsnit for så vidt

angår bl.a. forskellene mellem de deklarerede tal og de tal,
der konstateres ved offentlig kontrol, fastsættes efter frem
gangsmåden i artikel 10.

Artikel 7

1 . De oplysninger, der er omfattet af dette direktiv, skal
samles på ét sted i tabelform med tallene under hinanden,

hvis pladsen tillader det. Er pladsen ikke tilstrækkelig,
gives oplysningerne i lineær form.
Oplysningerne anbringes på et iøjnefaldende sted med let
læselige og uudslettelige bogstaver.
2.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for
en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen
til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den
udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens
artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som

Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under

afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives
af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er
fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i
afstemningen.
3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med komitéens
udtalelse.

Medlemsstaterne påser, at de oplysninger, der er

omfattet af dette direktiv, anføres i et for køberne letfor

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem

ståeligt sprog, medmindre oplysningerne meddeles
køberen på anden måde. Denne bestemmelse hindrer
ikke, at de nævnte oplysninger anføres på flere sprog.

melse med komitéens udtalelse, eller hvis der ikke

er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommis
sionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger,
der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalifi

3. Medlemsstaterne undlader at stille mere detaljerede
krav til næringsdeklarationen end dem, der allerede er

ceret flertal .

indeholdt i dette direktiv.

c) Har Rådet, efter udløbet af en frist på tre måneder
regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke
truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foran
staltninger af Kommissionen.

Artikel 8

Med hensyn til levnedsmidler, som sælges til den
endelige forbruger og til etablissementer uden at være
færdigpakket, eller levnedsmidler, som indpakkes på
salgsstedet på køberens anmodning, eller færdigpakkes
med henblik på omgående salg, kan omfanget af oplys
ninger som omhandlet i artikel 4 samt bestemmelserne
om deres afgivelse fastsættes i national lovgivning, indtil
der eventuelt vedtages fællesskabsforanstaltninger efter
fremgangsmåden i artikel 10.

Artikel 9 .

Enhver foranstaltning, der vil kunne påvirke folkesundhe
den, vedtages efter høring af Den Videnskabelige Komité
for Levnedsmidler, nedsat ved afgørelse 74/234/EØF (').

Artikel 10

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, forelægges sagen for Den Stående Levnedsmiddelko
mité, der blev nedsat ved afgørelse 69/41 4/EØF (2), i det

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for at efterkomme dette direktiv og underretter
straks Kommissionen herom. Disse foranstaltninger skal
anvendes på en sådan måde, at :

— handel med produkter, der er i overensstemmelse med
dette direktiv, tillades senest den 1 . april 1992
— handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse
med dette direktiv, forbydes fra den 1 . oktober 1 993.
2. Indtil den 1 . oktober 1995 medfører angivelsen i
næringsdeklarationen — på frivillig basis eller som følge
af en påstand — af en eller flere af følgende næringsstof
fer : sukkerarter, mættede fedtsyrer, kostfibre og natrium
ikke den i artikel 4, stk. 1 og 2, foreskrevne pligt til at
nævne alle disse næringsstoffer.
3.

(') EFT nr. L 136 af 20. 5. 1974, s. 1 .

1 EFT nr. L 291 af 19. 11 . 1969, s. 9.

Den 1 . oktober 1998 fremsender Kommissionen til

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemfø
relsen af dette direktiv. I givet fald forelægger den
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samtidig hermed Rådet hensigtsmæssige forslag til
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Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1990.

ændring.
På Rådets vegne

Artikel 12

V. SACCOMANDI

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Formand

BILAG

Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og den anbefalede daglige tilførsel (ADT)
Vitamin A ug
Vitamin D |Xg
Vitamin E mg
Vitamin C mg
Thiamin mg
Riboflavin mg
Niacin mg
Vitamin B 6 mg
Folacin ug

800
5

10
60

1,4

1,6
18
2

200

Vitamin B 12 |ig
Biotin mg
Pantothensyre mg
Kalcium mg
Phosphor mg
Jern mg
Magnesium mg
Zink mg
Jod Hg

1

o,
6
800

800
14

300
15

150

Generelt bør et indhold på 15 % af den i dette bilag anførte anbefalede tilførsel i 100 g eller 100 ml eller pr.
pakning, hvis denne kun indeholder en enkelt portion, lægges til grund ved bestemmelsen af, hvad der
udgør en »betydelig mængde«.
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RÅDETS BESLUTNING

af 24. september 1990
om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en fakultativ foran

staltning, der fraviger artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter
(90/497/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

stk. 2, tredje afsnit, i sjette direktiv, som åbner mulighed
for først at indbetale afgiften, når vederlaget er indgået ;

FÆLLESSKABER HAR —

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

Det Forenede Kongerige ønsker at forhøje loftet for
årsomsætningen fra 250 000 til 300 000 £ for derved at
tage hensyn til inflationen ;

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af
17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles mervær
diafgiftssystem : ensartet beregningsgrundlag ('), i det
følgende benævnt »sjette direktiv«, særlig artikel 27,

denne anmodning kan efterkommes i betragtning af såvel
det begrænsede antal virksomheder, der har valgt at indgå
i denne forenklede ordning, som den begrænsede
varighed af nævnte forlængelse ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 27, stk. 1 , i sjette direktiv, kan Rådet
med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en
medlemsstat tilladelse til at indføre særlige foranstaltnin
ger, der fraviger bestemmelserne i sjette direktiv, for at
forenkle afgiftsopkrævningen eller for at undgå visse
former for svig eller unddragelse ;
ved beslutning 87/400/EØF (2) fik Det Forenede Konge
rige, i henhold til proceduren i artikel 27, stk. 1 til 4, i
sjette direktiv, bemyndigelse til at anvende en foranstalt
ning, der fraviger artikel 17, stk. 1 , i sjette direktiv, indtil
den 30. september 1 990 ;
ved skrivelse af 21 . maj 1990, der indgik til Kommis
sionen den 28 . maj 1990, anmodede Det Forenede
Kongerige om bemyndigelse til at forlænge den nævnte
undtagelsesforanstaltning indtil den 31 . december 1992 ;

den pågældende undtagelsesforanstaltning vil ikke kunne
få nogen negativ indvirkning på De Europæiske Fælles
skabers egne indtægter, der hidrører fra merværdiaf
giften —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Uanset artikel 17, stk. 1 , i sjette direktiv bemyndiges Det
Forenede Kongerige til indtil den 31 . december 1992 at
give virksomheder med en årsomsætning på under
300 000 £ mulighed for at udskyde deres fradragsret til
det tidspunkt, hvor afgiften er betalt til leverandøren.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1990.
På Rådets vegne

den pågældende undtagelsesforanstaltning indgår i en
fakultativ afgiftsordning for virksomheder med en årsom
sætning på under 300 000 £, der har hjemmel i artikel 10,

\

(') EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1 .
(') EFT nr. L 213 af 4. 8. 1987, s. 40.

V. SACCOMANDI

Formand
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til R&dcts forordning (EØF) nr. 71 S/90 af S. marts 1990 om den ordning, der
skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med
oprindelse i AVS-staterne eller de oversøiske lande og territorier

(De Europæiske Fallesskabers Tidende nr. L 84 af 30. marts 1990)
Side 89, artikel 14, stk. 3, andet led :

i stedetfor :

»... KN-kode ex 071410 91 . . .«

låses :

»... KN-kode 0714 10 91 .....

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2873/90 af 4. oktober 1990 om fastsæt
telse af eksportrestitutionerne for korn, mel grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

(De Europæiske Fallesskabers Tidende nr. L 275 af 5. oktober 1990)
Side 26, i artikel 1 indsættes følgende stk. 2 :

»2.

Der er ingen godtgørelse fastsat for udførsel til Portugal.«

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2875/90 af 4. oktober 1990 om fastsæt
telse af eksportrestitutionerne for malt

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 275 af 5. oktober 1990)
Side 32, i artikel 1 indsættes følgende afsnit :

»Der er ingen godtgørelse fastsat for udførsel til Portugal.«
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