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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3578/90
af 11 . december 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregnings
kurser, der skal anvendes i landbrugssektoren
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og om de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2205/90 (2), særlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

specifikke overgang for mælk og mejeriprodukter, okse
kød, korn, ris, vin, svinekød, fjerkræprodukter og friske
frugter og grønsager den 31 . december 1990 ; det er derfor
nødvendigt med virkning fra den 1 . januar 1991 at fast
sætte en landbrugsomregningskurs for de pågældende
produkter, der ligger tæt på de faktiske økonomiske
forhold, idet der tages hensyn til omregningskursen for de
øvrige produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

Artikel 1

og

ud fra følgende betragtninger :

De for tiden gældende landbrugsomregningskurser blev
fastsat ved forordning (EØF) nr. 1678/85 (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3300/90 (4) ;

for Portugals vedkommende udløber den første fase af
den

i

tiltrædelsesaktens

artikel

260

omhandlede

Bilaget til nærværende forordning træder i stedet for bilag
X til forordning (EØF) nr. 1678/85.
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 11 . december 1990.

På Rådets vegne
V. SACCOMANDI

Formand

(•)
(2)
0
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164
201
164
317
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af
af
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24.
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6. 1985, s. 1 .
7. 1990, s. 9.
6. 1985, s. 11 .
11 . 1990, s. 23.
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BILAG X
PORTUGAL

Landbrugsomregningskurs
Produkter

Mælk og mejeriprodukter

1 ECU =

Gældende

1 ECU =

. . . esc .

indtil

. . . esc .

_

Oksekød

—

—

Fåre- og gedekød
Sukker og isoglucose
Korn
Ris

200,843

6. , 1.1991

206,902

10. 10. 1990

—

—

—

—

Gældende
fra

208,676

1.

208,676
208,676

1 . 1.1991

1.1991

7. 1.1991
11 . 10 . 1990

208,676
208,676
208,676

1.

1.1991

1.

1.1991

208,676

1.

1.1991

208,676

1.

1 . 1991

Æg, fjerkrækød, ægalbumin og mælkeal
bumin

_

Svinekød (')

—

Vin

Fiskerivarer

Tobak
Frø

Olivenolie
Oliefrø :

— raps- og rybsfrø
— solsikkefrø og hørfrø
— sojabønner
Tørret foder

Ærter, bønner, hestebønner og sødlu
piner
Visse bælgplanter
Hør og hamp
Silkeorme
Bomuld

■

—

—

—

208,676

1.

1.1991

200,843
206,902

31.12. 1990

208,676

1.

1.1991

10. 10. 1990

206,902
200,843

10 . 10 . 1990

208,676
208,676
208,676

\

I

— agurker
— tomater

— courgetter

— auberginer
— blomkål
— blommer
— abrikoser

— ferskner og nektariner
— druer til spisebrug
— pærer
— citroner

— bredbladet endivie
— hovedsalat
— æbler

— nødder og johannesbrød
— mandariner og satsumas
— klementiner

— appelsiner
— artiskokker

— andre friske frugter og grønsager

11.10.1990
1.11.1990

I

206,902
206,902

10 . 10 . 1990

208,676

11 . 10 . 1990

10.10.1990

208,676

11 . 10 . 1990

206,902
206,902

10.10.1990

208,676
208,676

11.10.1990

206,902
206,902
206,902
206,902
206,902

10.10.1990

10 . 10 . 1990

10 . 10. 1990
10 . 10 . 1990

208,676

11 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990

208,676

I
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

\l\
—

—

—

—

—

—

—

(') Med forbehold af artikel 6a i forordning (EØF) nr. 1677/85.

—

11.10.1990

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

208,676

1.

1.1991

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

II
208,676

1.

1.1991

. 208,676

1.

1.1991

208,676

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

\

—

11 . 10 . 1990

l

\\\\

,

11.10.1990
11.10.1990

—

—

11 . 10 . 1990

208,676
208,676
208,676

10 . 10 . 1990

\

Frugt og grønsager :
— kirsebær

31 . 10 . 1990

11 . 10 . 1990

l
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
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Landbrugsomregningskurs
Produkter
1 ECU =

1 ECU =

. . . esc .

Gældende
indtil

. . . esc .

Gældende
fra

Forarbejdede frugter og grønsager :
— kirsebær konserveret i sukkeropløs
ning

206,902

10.10.1990

— ananaskonserves

206,902

10 . 10 . 1990

208,676
208,676

11.10.1990

— forarbejdede citroner
— forarbejdede appelsiner

206,902
206,902

10.10.1990

208,676

11 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990

208,676

11.10.1990

— tomater :

— flåede, også kogte, frosne
— i flager

\

11 . 10 . 1990

III
206,902

10.10.1990

208,676

11.10.1990

10 . 10 . 1990

— saft

206,902

10 . 10 . 1990

208,676
208,676
208,676

11.10.1990

— tilberedte eller konserverede

206,902
206,902

206,902
206,902
206,902
206,902
206,902

10 . 10 . 1990

208,676

11 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990

11 . 10 . 1990

10. 10. 1990

208,676
208,676
208,676
208,676

206,902

10. 10. 1990

208,676

11.10.1990

206,902
206,902

10 . 10. 1990

208,676
208,676

11.10.1990

— ferskner konserveret i sukkeropløs
ning
— tørrede figner
— Williamspærer i sukkeropløsning
— tørrede druer

— blommer (svesker) af enteblommer

10.10.1990

10 . 10 . 1990

10.10.1990

11.10.1990
11.10.1990

11.10.1990
11 . 10 . 1990
11 . 10 . 1990

— andre forarbejdede frugter og grøn
sager

Beløb, der ikke er knyttet til prisfastsæt
telsen
Alle andre tilfælde

10. 10. 1990

11.10.1990
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3579/90
af 12. december 1990

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

— 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 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 1 3, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 1 . december
1990 ;

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

efficienterne ;

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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

ning (EØF) nr. 1801 /90, på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

ændre de for tiden gældende importafgifter i overens

og

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

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 13. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
0

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.
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1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.
8.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 12. december 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

1102 10 00
1103 1110
1103 1190

29,58
29,58
24,85
24,85
29,99
29,99
55,10
46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40
46,40
46,40

0
46,40
55,84
90,99
51,84
59,40

Tredjelande

142,64 0 0
142,64 (2) (3)
1 99,74 CH5)
199,74(')0
167,45
167,45

156,16 0
149,84
149,84
145,90
145,90

142,64 (2)0
142,64 0 0
146,39 (4)
64,22

128,48 (4)
75,10 0
0
75,10
247,51
233,30
323,40
266,40

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de franske oversøiske
departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
1,81 ECU pr. ton.
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne eller OLT opkræves importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet i henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
O For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette

land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10) og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22).
f) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3580/90
af 12 . december 1990

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsfaktor

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 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 de
11 . december 1990 ;

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,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

Artikel 1

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 Q 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

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 13. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

C)
(2)
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.
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1990,
1990,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.
11 .
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Nr. L 349/7

BILAG

til Kommissionens forordning af 12. december 1990 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ ton)
KN-kode

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

10011010

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

24,62

24,62

23,05

1001 90 99

0

24,62

24,62

23,05

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

34,48

34,48

32,27

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term.

3 . term .

4 . term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

43,82

43,82

41,03

41,03

1107 10 19

0

32,74

32,74

30,66

30,66

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3581/90
af 11 . december 1990

om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode
2940 00 90 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

den udveksling af oplysninger, som Kommissionen har
foretaget, har vist at opretholdelsen af præferenceord

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

område i Fællesskabet ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89
af 18 . december 1989 om anvendelse af generelle toldpræ

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

ningen medfører fare for økonomiske vanskeligheder i et

ferencer i 1990 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), særlig artikel 9, og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

I i henhold til artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3896/89
suspenderes toldsatserne fuldstændigt for visse varer med
oprindelse i hvert af de lande og territorier, der er anført i
bilag III og disse varer underkastes generelt en kvartalsvis
statistisk kontrol på grundlag af den i artikel 8 omhand
lede referencebasis ;

Artikel 1

Fra den 16. december 1990 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet ifølge forordning (EØF)
nr. 3896/89, ved indførsel i Fællesskabet af følgende varer
med oprindelse i Kina :

i henhold til bestemmelserne i artikel 8 kan opkræv
ningen af told genindføres, såfremt stigningen i
indførslen under præferenceordningen for de i bilag II
nævnte varer med oprindelse i et eller flere præferencebe
rettigede lande truer med at skabe økonomiske vanskelig

KN-kode

2940 00

heder i et område i Fællesskabet, når Kommissionen har

udvekslet oplysninger herom med medlemsstaterne ; den
referencemængde, der lægges til grund for undersøgelsen,
svarer som hovedregel til 6 % af de samlede indførsler til
Fælleskabet i 1987 med oprindelse i tredjelande ;

2940 00 90

Varebeskrivelse

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccha
rose, lactose, maltose, glucose og fructose) ;
sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf,
bortset fra produkter henhørende under pos.
2937, 2938 og 2939 :
— Andre varer

for varer henhørende under KN-kode 2940 00 90 med

oprindelse i Kina udgør referencemængden 688 000
ECU ; for så vidt angår indførsler i Fællesskabet af de
nævnte varer med oprindelse i Kina var denne reference
mængde nået den 10. juli 1990 ;

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1990 .
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 383 af 30. 12. 1989, s. 1 .
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Nr. L 349/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 35*2/90
af 12. december 1990

om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og
af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 1
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EØF) nr.

FÆLLESSKABER HAR —

3013/89 ;

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

i medfør af bestemmelserne i artikel 24, stk. 2 og 3, i
forordning (EØF) nr. 3013/89 skal den variable slagte
præmie for attesterede får i Det Forenede Kongerige være
i overensstemmelse med de beløb, der er fastsat i bila

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1633/84 af 8 . juni 1984 om gennemførelsesbestem
melser vedrørende variabel præmie ved slagtning af får og
om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2661 /80 0, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1075/89 (3), særlig artikel
3, stk. 1 , og artikel 4, stk. 1 , og

gene ; i ugen fra den 19. november 1990 fører bestemmel
serne i artikel 24, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3013/89
og i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1633/84 på baggrund
af Domstolens afgørelse af 2. februar 1988 i sag 61 /86 til
en fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for produk
ter, som udføres fra område 1 , som anført i samme bilag ;

for så vidt angår den fornødne kontrol med anvendelsen
af bestemmelserne om nævnte beløb, er det hensigtsmæs
sigt at bevare den kontrolordning, der er fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1633/84, idet dette ikke udelukker en
eventuel vedtagelse af mere specifikke bestemmelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Det Forenede Kongerige er den eneste medlemsstat, der
betaler den variable slagtepræmie, nemlig i område 1 som
defineret i artikel 3, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3013/
89 ; Kommissionen må derfor fastsætte dens størrelse

samt det beløb, der skal opkræves for produkter, der
udføres fra nævnte område for ugen fra den 19. november
1990 ;

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

Artikel 1

For får eller fårekød, som i Det Forenede Kongerige i
område 1 som defineret i artikel 22, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3013/89 er attesteret som berettiget til den vari
able slagtepræmie i ugen fra den 19 . november 1990,
præmien til 76,298 ECU/ 100 kg anslået slagtet vægt eller
faktisk slagtet vægt (dressed weight) inden for de vægt
grænser, der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 , litra b), i forord
ning (EØF) nr. 1633/84.

Artikel 2

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

hver uge for hvert af disse ;
i bilaget i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3618/89
af 1 . december 1989 om gennemførelsesbestemmelser til
ordningen med garantitærskler for fåre- og gedekød (4)
fastsættes de ugentlige beløb for det vejledende niveau, i
(') EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
(2) EFT nr. L 154 af 9. 6. 1984, s. 27.
(3) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 13.

b) EFT nr. L 351 af 2. 12. 1989, s. 18.

For de i artikel 1 , litra a) og c), i forordning (EØF) nr.
3013/89 omhandlede produkter, som blev udført fra
område 1 i ugen fra den 19. november 1990, fastsættes de
beløb, der skal opkræves, som anført i bilagene.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 19 . november 1990 .

Nr. L 349/ 10
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 12. december 1990 om fastsættelse for Storbritannien af

den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter,
som udføres fra område 1

(ECU/100 kg)
Beløb

KN-kode

0104 10 90

A. Produkter for hvilke præmien i
artikel 24 i forordning (EØF)
nr. 3013/89 kan ydes

B. Produkter nævnt i artikel 4,

Levende vægt

Levende vægt

35,860

0

0104 20 90

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

0

Nettovægt

Nettovægt

0204 10 00

76,298

0

0204 21 00

76,298

0204 50 11

l

0

0

0204 22 10

53,409

0204 22 30

83,928

0204 22 50

99,187

0204 22 90

99,187

0204 23 00

138,862

0204 30 00

57,224

0204 41 00

57,224

0204 42 10

40,057

0204 42 30

62,946

0204 42 50

74,391

0204 42 90

74,391

0204 43 00

104,148

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

0

l
l

0
0

0204 50 51

0204 50 53
0204 50 55

0

l
l

0
0

0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79

0

l
l

0
0

0210 90 11

99,187

0210 90 19

138,862

1602 90 71 :

— ikke udbenet
— udbenet

99,187
138,862

(') Disse nedsatte beløb anvendes kun, hvis betingelserne i artikel 5, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
1633/84 er opfyldt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3583/90
af 12. december 1990

om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 33. dellicitation under den løbende hovedlicitation

omhandlet i forordning (EØF) nr. 983/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :

og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der
er fastsat i artikel 1 , fastsættes for den 33. dellicitation og
især en fastsættelse af en maksimumsmængde ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.

983/90 af 19. april 1990 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (3) foranstaltes dellicitationer
med henblik på eksport af dette sukker ;

Artikel 1

For den 33. dellicitation for hvidt sukker er der ifølge
forordning (EØF) nr. 983/90 fastsat en maksimums

eksportrestitution på 40,759 ECU/100 kg.

i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 983/90 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .

V) EFT nr. L 100 af 20. 4. 1990, s. 9.
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Nr. L 349/ 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3584/90
af 12. december 1990

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er

sionen 3513/90 har kendskab til, fører til at ændre de for

tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1785/81 fastsatte
eksportrestitutioner ved udførsel af de produkter, som er
nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr.
3513/90 i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres
til de beløb, der er angivet i bilaget.

fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/
90 (3);

Artikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 3513/90 på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 13. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 114 af 27. 4. 1989, s. 1 .
0 EFT nr. L 340 af 6. 12. 1990, s. 5.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 12. december 1990 om ændring af eksportrestitutionerne
for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
(ECU)
Restitutionsbeløb

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

Produktkode

pr. 100 kg

produkt
1701 11 90 100
1701 11 90 910

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 12 90 950

34,77 (')
34,66 (')
0
34,77 (')
34,66 (')
0

1701 99 10 910

37,80
38,15

1701 99 10 950

38,15

1701 99 90 100

I
I
I
I
0,3780

1701 91 00 000
1701 99 10 100

I

II
0,3780

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i

forordning (EØF) nr. 766/68.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).
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Nr. L 349/ 15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3585/90
af 12. december 1990

om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3499/90 (2), særlig artikel 27, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85
af 11 . juni 1985 om fastsættelse af de omregningskurser,
der skal anvendes i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3578/90 (4),

(EØF) nr. 2828/90 (^ senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3520/90 (8) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 2828/90 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre det for tiden

gældende støttebeløb for solsikkefrø som angivet i bila
gene til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.
De i artikel 33, stk. 2 og 3, i Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2681 /83 (9) omhandlede støttebeløb og
vekselkurser er fastsat i bilagene.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1569/72
af 20 . juli 1972 om indførelse af særlige foranstaltninger
for raps-, rybs- og solsikkefrø (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2206/90 (é), særlig artikel 2, stk. 3,

2. Størrelsen af den i artikel 14 i Rådets forordning
(EØF) nr. 475/86 (10) omhandlede udligningsstøtte for
solsikkefrø høstet i Spanien er fastsat i bilag III.

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

forordning (EØF) nr. 1920/87 (u), for solsikkefrø, høstet
og forarbejdet i Portugal, er fastsat i bilag III.

og

3.

Størrelsen af den særstøtte, der er fastsat i Rådets

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 2

Det i artikel 27 i forordning nr. 136/66/EØF omhandlede
støttebeløb er fastsat ved Kommissionens forordning

Denne forordning træder i kraft den 13. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
O
(«)

EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s.
EFT nr. L 338 af 5. 12. 1990,
EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985,
Se side 1 i denne Tidende.
EFT nr. L 167 af 25. 7. 1972,
EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990,

3025/66.
s. 1 .
s. 11 .
s. 9.
s. 11 .

O EFT nr. L 268 af 29. 9. 1990, s. 76.
(8) EFT nr. L 340 af 6. 12. 1990, s. 20.
O EFT nr. L 266 af 28. 9. 1983, s. 1 .
(l0) EFT nr. L 53 af 1 . 3. 1986, s. 47.
(») EFT nr. L 183 af 3. 7. 1987, s. 18.
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BILAG I

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

1 . term.

2. term.

3. term.

4. term.

12

1

2

3

4

I

1 . Bruttostøtte (ECU) :
0,000

— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater
2. Endelig støtte :

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

I

— Spanien (pta.)
— i en anden medlemsstat (pta.)

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

I

I

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

b) Frø høstet i Spanien og forarbejdet i :

0,000
28,135
21,165

0,000
21,768

51,25

57,74

1 056,97
171,87
195,47
19,129
16,582
38 343

0,000
28,101
21,131

37 281

4 643,85

4 482,18

0,00

0,00
0,00

\

0,000
28,379
21,409

0,000
28,657
21,687

0,000
28,492 .
21,522

50,40

51,06

50,71

56,79

57,53

\

I
56,14
1 027,69
167,11
190,06
18,599
16,084

49,75

56,05
1 026,04
166,84
189,75
18,569
16,048
37 221

4 436,47

\
\
1 039,54
169,04
192,25
18,814
16,253

0,00
0,00

1 053,04
171,23
194,75
19,058
16,471
38 201

37 711

4 466,37

\\I
0,00

S

I

I
49,83

5. term .

57,13
1 045,04
169,93
193,27
18,913
16,295
37 855

4 529,20

4 383,24

0,00

0,00
0,00

\
0,00
0,00

0,00

IIIIII||\\
0,00
6 003,52

5 878,21
5 878,21

5 866,77
5 866,77

5 912,92
5 912,92

5 970,96
5 970,96

5 905,85
5 905,85
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BILAG II

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

måned
12

1 . term .

2. term.

3 . term .

4. term.

1

2

3

4

5 . term .
5

1 . Bruttostøtte (ECU):

— Spanien
— Portugal
— øvrige medlemsstater

0,000

1,030
24,268

1,475
30,635
23,665

1,441
30,601

1,719
30,879

1,997
31,157

1,832
30,992

23,631

23,909

24,187

24,022

\

2. Endelig støtte :
a) Frø høstet og forarbejdet i :
— Tyskland (DM)
— Nederlandene (hfl.)
— BLØU (bfr./lfr.)
— Frankrig (ffr.)
— Danmark (dkr.)
— Irland (Ir. £)
— Det Forenede Kongerige (£)
— Italien (lire)
— Grækenland (dr.)

57,13

64,37
1 178,36
191,61
217,92
21,326
18,531
42 747

55,71

62,77
1 149,08
186,85
212,51
20,796
18,033
41 685

55,63
62,68
1 147,43
186,58
212,20
20,766
17,997
41 625

\
56,29
63,42
1 160,93
188,78
214,70
21,011
18,202
42 115

56,94

64,16
1 174,43
190,97
217,20
21,255
18,420
42 604

56,59
63,76
1 166,43
189,67
215,71
21,110
18,244
42 259

5 201,1 1

5 039,44

4 993,73

5 023,64

5086,46

4 940,50

0,00
365,89

276,48
276,48

269,42
269,42

305,17
305,17

347,58
347,58

302,39

6 388,46
6 388,46

6 434,61
6 434,61

6 492,65
6 492,65

6 427,54
6 427,54

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

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

\

302,39

Il
214,94
6 525,21

6 399,90
6 399,90
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BILAG III
Støtte til solsikkefrø

(beløb pr. 100 kg)
Løbende
måned

1 . term.

2. term.

3. term .

4. term.

12

1

2

3

4

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

8,600
0,000
26,203

29,530
38,457
26,217

28,992

37,935
25,695

\

2. Endelig støtte :

\

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

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

61,69
69,51
1 272,32
206,89
235,30
23,027

61,72
69,54
1 273,00
207,00
235,43
23,039

19,520

46 180

45 260

5 398,19

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

1 314,91
4 617,88

4 563,03
4 620,92

4 480,81

0,00
8 209,35
8 029,92

8 033,01
8 212,51
8 033,01

3. Udligningsstøtte :
— i Spanien (pta.)

li

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

||I

62,05
69,91
1 279,80
208,11
236,68
23,162
20,023
46 427

5 433,38

5 508,18

4 541,14

4 524,79
4 585,29

4 575,28
4 635,78

7 919,34

7 974,63

8 043,74

8 096,30
7 919,34

8 152,83
7 974,63

8 223,48
8 043,74

\

'

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

61,27
69,04
1 263,73
205,49
233,71
22,871
19,763
45 843

5 569,36

5 585,41

29,654
38,597
26,357

\
\
60,49
68,16
1 247,65
202,88
230,74
22,580

19,954

19,952
46 155

29,323
38,266
26,026

\

4 589,78

—

—

—

—

—

— ,

—

—

|

8 029,92

(') For frø høstet i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 og forarbejdet i Spanien multipliceres de under 2 a) omhandlede beløb med 1,0223450.

BILAG IV

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

1 . term .

2. term.

3 . term.

4. term .

5. term .

12

1

2

3

4

5

2,040240
2,302950
42,272000
6,926180
7,861020
0,767676
0,711363
1 542,55
213,96100
181,11200
131,03000

2,037810
2,300350
42,231700
6,923240
7,859990
0,767199
0,712879
1 544,39
216,39700
181,82400
131,42000

2,035720
2,297960
42,194599
6,921590
7,858350
0,767298
0,713881
1 546,08
218,83000
182,68400
131,78100

2,035720
2,297960
42,194599
6,921590
7,858350
0,767298
0,713881
1 546,08
218,83000
182,68400
131,78100

2,029880
2,291490
42,106300
6,915780
7,855960
0,767365
0,716199
1 551,72
225,99500
184,82100
132,89900

DM

2,042730

hfl .

2,305750

bfr./lfr.
ffr.
dkr.
Ir. £

£
lire
dr.
esc .

pta.

42,318900
6,931370
7,864610
0,767392
0,709395
1 540,41
211,97400
180,59500
130,61700
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 3 . december 1990

om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at fravige artikel 14 og 15
i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning
om omsæthingsafgifter for så vidt angår de sovjetiske styrker, der er stationeret
på Forbundsrepublikken Tysklands område
(90/640/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af
17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes
lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdi
system : ensartet beregningsgrundlag ('), i det følgende
benævnt »sjette direktiv«, senest ændret ved attende
direktiv 89/465/EØF (2), særlig artikel 30,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger :
Forbundsrepublikken Tyskland har anmodet om at kunne
fravige artikel 14 og 15 i sjette direktiv som følge af en
forpligtelse, der påhviler den som led i traktaten mellem
Forbundsrepublikken Tyskland og Unionen af Socialis
tiske Sovjetrepublikker om betingelserne for den midlerti
dige tilstedeværelse af de sovjetiske væbnede styrker på
Forbundsrepublikken Tysklands område og de nærmere
vilkår for den planmæssige tilbagetrækning af disse
styrker fra nævnte område ;
omstændighederne i forbindelse med ovennævnte traktat
og udsigterne for den begrunder en sådan fravigelse ;

i lyset af den senere tids politiske udvikling er det
begrundet at foretage samme afgiftsmæssige behandling af
de væbnede styrker, som er stationeret i de hidtidige
(') EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1 .
(2 EFT nr. L 226 af 3. 8. 1989, s. 21 .

delstater i Forbundsrepublikken Tyskland, jf. artikel 14,
stk. 1 , litra g), tredje led, og artikel 15, nr. 10, tredje led, i
sjette direktiv og de sovjetiske væbnede styrker, der er
stationeret i de nye delstater i Forbundsrepublikken
Tyskland —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland bemyndiges til, som en
fravigelse af artikel 14, stk. 1 , litra g), tredje led, og fra
artikel 15, nr. 10, tredje led, sjette direktiv, mod tilbagebe
taling af allerede erlagte afgifter, at afgiftsfritage følgende
transaktioner :

— indførsel af udstyr til de sovjetiske væbnede styrker
samt indførsel af rimelige mængder af levnedsmidler,
forsyninger og andre goder til brug for de sovjetiske
væbnede

styrker, deres

medlemmer eller disse

medlemmers familier

— levering af goder og tjenesteydelser til de sovjetiske
væbnede styrker, der er bestilt af de sovjetiske
væbnede styrkers officielle indkøbsorganer, og som er
bestemt til at benyttes eller forbruges af de sovjetiske
væbnede styrker, deres medlemmer eller disse
medlemmers familier.

Artikel 2

Forbundsrepublikken Tyskland træffer de nødvendige
forholdsregler til at forhindre enhver form for svig, der
kan forekomme i forbindelse med de i artikel 1 anførte
transaktioner.
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Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken
Tyskland.

Beslutningen anvendes fra den 3. oktober 1990. Dens
gyldighed ophører fra den dag, hvor de sovjetiske styrker
definitivt forlader Forbundsrepublikken Tyskland.
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Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 1990.

På Rådets vegne
G. CARLI

Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 4. december 1990

om strålebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsættes for risici for ionise
rende stråling under deres arbejde i et kontrolleret område
(90/641 /Euratom)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ifølge artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom, som vedrører
de operationer, der er omhandlet i artikel 2 deri, skal

sådanne operationer anmeldes og forudgående tilladelse
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31 og 32,

indhentes i de tilfælde, som hver medlemsstat fastsætter ;

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt
efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det
Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemssta
ternes videnskabelige eksperter i overensstemmelse med

eksterne arbejdstagere risikerer at blive udsat for ionise
rende stråling gentagne gange i flere kontrollerede
områder i den samme medlemsstat eller i forskellige
medlemsstater ; som følge af disse særlige arbejdsvilkår er
det nødvendigt, at der er et passende stråleovervågningssy

Traktatens artikel 31 ,

stem ;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Traktatens artikel 2, litra b), skal Fælles
skabet indføre ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse
af befolkningens og arbejdstagernes sundhed og overvåge
deres anvendelse efter de regler, der er fastsat i Traktatens
andet afsnit, kapitel III ;

Rådet vedtog den 2. februar 1959 direktiver om fastsæt
telse af de grundlæggende normer for beskyttelse af
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer,
der er forbundet med ioniserende stråling (3), ændret
ved direktiv 80/836/Euratom (4) og direktiv 84/467/

stråleovervågningssystemer for eksterne arbejdstagere skal
ved fælles bestemmelser sikre samme beskyttelse som for
arbejdstagere, som er fastansat af den ansvarlige leder ;
desuden skal der, indtil der er indført en ensartet fælles

skabsordning, tages hensyn til de stråleovervågningssyste
mer, der måtte findes i medlemsstaterne for disse

arbejdstagere ;

for at beskytte de eksterne arbejdstagere bedst muligt er
det nødvendigt nærmere at fastlægge de eksterne virk
somheders og de ansvarlige lederes forpligtelser, idet de
eksterne arbejdstagere dog også selv skal bidrage til denne
beskyttelse ;

strålebeskyttelsessystemet for eksterne arbejdstagere
anvendes så vidt muligt også i det særlige tilfælde, hvor én
fysisk person har status som ekstern virksomhed —

Euratom (*) ;
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

afsnit VI i direktiv 80/836/Euratom indeholder de grund
læggende principper for beskyttelse af stråleudsatte
arbejdstagere ;

AFSNIT 1

i henhold til artikel 40, stk. 1 , i nævnte direktiv træffer

medlemsstaterne de nødvendige forholdsregler for at sikre
en effektiv beskyttelse af stråleudsatte arbejdstagere ;

Mål og definitioner

i artikel 20 og 23 i samme direktiv opdeles arbejdsområ
derne og de stråleudsatte arbejdstagere i kategorier efter
udsættelsesgraden ;

Artikel 1

arbejdstagere, der udfører et arbejde i et kontrolleret
område som defineret i nævnte artikel 20 og 23, kan høre
til den ansvarlige leders personale eller være eksterne
arbejdstagere ;
(') Udtalelse afgivet den 11 . oktober 1990 (endnu ikke offentlig
gjort i Tidende).
(2) EFT nr. C 56 af 7. 3. 1990, s. 1 .
(3) EFT nr. 11 af 20. 2. 1959, s. 221 /59 .
(4) EFT nr. L 246 af 17. 9. 1980, s. 1 .

¥) EFT nr. L 265 af 5. 10. 1984, s. 4.

Målet med dette direktiv er at supplere direktiv 80/836/
Euratom og således på fællesskabsplan beskytte eksterne
arbejdstagere bedst muligt, når de udfører arbejde i et
kontrolleret område.

Artikel 2
I dette direktiv forstås ved :

— »kontrolleret område« : ethvert område, for hvilket der

gælder særlige regler som led i beskyttelsen mod ioni
serende stråling, og til hvilket adgangen er underkastet
visse regler, jf. artikel 20 i direktiv 80/836/Euratom

Nn L 349/22
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— »ansvarlig leder« : enhver fysisk eller juridisk person,
som i henhold til den nationale lovgivning har
ansvaret for et kontrolleret område, hvor der udøves
en aktivitet, som skal anmeldes i henhold til artikel 3
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b) hvor der er tale om eksterne grænsearbejdere, og indtil
der er indført et system i henhold til stk. 2, det i litra
a) omhandlede personlige dokument.

i direktiv 80/ 836/Euratom

— »ekstern virksomhed« : enhver fysisk eller juridisk
person, bortset fra den ansvarlige leder, inkl. medlem
merne af dennes personale, som skal udføre en form
for arbejde, uanset hvilken, i et kontrolleret område
— »ekstern arbejdstager« : enhver arbejdstager i kategori

AFSNIT III

Forpligtelser for eksterne virksomheder og ansvar
lige ledere

A som defineret i artikel 23 i direktiv 80/836/Eura

tom, som udfører en form for arbejde, uanset hvilken,

Artikel 5

i et kontrolleret område, hvad enten han er midlerti

digt eller fast ansat i en ekstern virksomhed, herunder
praktikanter, lærlinge og studerende, som defineret i
ovennævnte direktivs artikel 10, eller han præsterer
tjenesteydelser som selvstændig arbejdstager
— »stråleovervågningssystem« : foranstaltninger, som i
forbindelse med eksterne arbejdstageres arbejde har til
formål at lade de regler, der er nævnt i direktiv 80/
836/Euratom og specielt i afsnit VI, finde anvendelse

— »en arbejdstagers arbejdsopgave« : en ydelse eller en
række ydelser, som en ekstern arbejdstager udfører i et
kontrolleret område, som henhører under en ansvarlig

Den eksterne virksomhed sørger enten direkte eller
gennem kontraktlige aftaler med den ansvarlige leder for
strålebeskyttelse af sine arbejdstagere i overensstemmelse
med de relevante bestemmelser i afsnit III til VI i direktiv

80/836/Euratom, hvorved den især

a) sikrer, at de generelle principper og de dosisbegræns
ninger, der er anført i artikel 6 til 1 1 i nævnte direktiv,
overholdes

b) giver den underretning om og uddannelse i strålebe
skyttelse, der er omhandlet i artikel 24 i nævnte
direktiv

leder.

c) garanterer, at arbejdstagerne underkastes dosisovervåg
ning og lægelig kontrol på de i artikel 26, 28 og 38
fastsatte vilkår
AFSNIT II

Forpligtelser for medlemsstaternes kompetente
myndigheder

d) sikrer, at hver af dens arbejdstageres individuelle dosis
overvågningsoplysninger i henhold til bilag I, del II,
ajourføres i de i artikel 4, stk. 2, i dette direktiv
omhandlede systemer og personlige dokumenter.

Artikel 3

Artikel 6

Medlemsstaterne underkaster den i artikel 2 i direktiv

1 . Den ansvarlige leder af et kontrolleret område, hvor
eksterne arbejdstagere udfører et arbejde, er enten direkte
eller i medfør af kontraktlige aftaler ansvarlig for de strå
lebeskyttelsesaspekter, som har direkte forbindelse med
arten af det kontrollerede område og det pågældende
arbejde.

80/836/Euratom nævnte aktivitet, der udøves af eksterne

virksomheder, den ordning vedrørende anmeldelse eller
forudgående tilladelse, der er indført i overensstemmelse
med afsnit II i nævnte direktiv, særlig artikel 3.
Artikel 4

1 . Hver medlemsstat drager omsorg for, at stråleover
vågningssystemet giver eksterne arbejdstagere en beskyt
telse svarende til den, der gives arbejdstagere, som er
fastansat af den ansvarlige leder.
2.

Indtil der er indført et ensartet system på fælles

skabsplan med hensyn til strålebeskyttelse af eksterne
arbejdstagere, f.eks. et edb-system, anvendes :

a) som en overgangsforanstaltning og under iagttagelse af
de fælles bestemmelser i bilag I

2. For hver enkelt ekstern arbejdstager, som udfører et
arbejde i et kontrolleret område, skal den ansvarlige leder
især :

a) kontrollere, at arbejdstageren er erklæret helbredsmæs
sigt egnet til det arbejde, han vil få pålagt
b) sikre sig, at arbejdstageren foruden den i artikel 5, stk.
1 , litra b), omhandlede grundlæggende uddannelse i
strålebeskyttelse har modtaget en specifik uddannelse i
forbindelse med den særlige art af det pågældende
kontrollerede område og det pågældende arbejde

— enten et, centralt nationalt systém

c) sikre sig, at arbejdstageren råder over de nødvendige
personlige værnemidler

— eller et personligt stråleovervågningsdokument
(strålepas) der udstedes til hver enkelt ekstern
arbejdstager, i hvilket tilfælde de fælles bestem
melser i bilag II endvidere finder anvendelse

d) ligeledes sikre sig, at arbejdstageren er omfattet af en
individuel dosisovervågning svarende til det arbejde,
han udfører, og at der udføres de dosimetriske målin
ger, der måtte være nødvendige
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e) sikre, at de generelle principper og de dosisbegræns
ninger, der er anført i artikel 6 til 1 1 i direktiv 80/836/
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dette direktiv senest dien 31 . december 1993 . De under
retter straks Kommissionen herom.

Euratom, overholdes

f) sørge for eller træffe alle relevante foranstaltninger til,
at de individuelle dosisovervågningsoplysninger for
hver ekstern arbejdstager i henhold til bilag I, del III,
registreres efter hver arbejdsopgave.
AFSNIT IV

2. Når en medlemsstat vedtager de i stk. 1 nævnte love
og administrative bestemmelser, skal disse indeholde en
henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggø
relsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
3.

Medlemsstaterne

meddeler

Kommissionen

de

vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
De eksterne arbejdstageres forpligtelser

område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7
Artikel 9

Hver ekstern arbejdstager skal så vidt muligt selv bidrage
til den beskyttelse, som det i artikel 4 nævnte stråleover
vågningssystem skal give ham.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

AFSNIT V

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1990.
Afsluttende bestemmelser
Artikel 8

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

På Rådets vegne
G. DE MICHELIS

Formand
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BILAG I

FÆLLES BESTEMMELSER FOR DE I ARTIKEL 4, STK. 2, OMHANDLEDE SYSTEMER OG
PERSONLIGE DOKUMENTER

DEL I

1 . Ethvert stråleovervågningssystem i medlemsstaterne med henblik på eksterne arbejdstagere skal indeholde
følgende tre dele :

— personoplysninger om den eksterne arbejdstager
— oplysninger, som skal gives inden en arbejdsopgave
— oplysninger, som skal gives efter hver arbejdsopgave.

2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder træffer de nødvendige foranstalninger for at undgå forfalsk
ning, misbrug eller ulovlig manipulation af stråleovervågningssystemet.

3. Personoplysningerne om eksterne arbejdstagere skal omfatte den pågældendes køn og fødselsdato.
DEL II

Inden et arbejde påbegyndes, skal den eksterne virksomhed eller den hertil beføjede myndighed give den
ansvarlige leder eller dennes godkendte læge følgende oplysninger fra stråleovervågningssystemet :
— den eksterne virksomheds navn og adresse

— den medicinske opdeling for den eksterne arbejdstager i henhold til artikel 35 i direktiv 80/836/Euratom
— datoen for den seneste regelmæssige helbredsundersøgelse
— resultaterne af den individuelle dosisovervågning af den eksterne arbejdstager.
DEL III

De oplysninger, som den ansvarlige leder efter hver arbejdsopgave skal registrere eller af den hertil beføjede
myndighed lade registrere i stråleovervågningssystemet, skal omfatte
— det tidsrum, arbejdet har strakt sig over

— vurdering af den effektive dosis, som den eksterne arbejdstager eventuelt har modtaget
— i tilfælde af uensartet bestråling, vurdering af dosisækvivalentet i de forskellige dele af kroppen
— i tilfælde af intern kontaminering, vurdering af den optagne aktivitet eller 50-års-dosen.
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BILAG II
TILLÆGSBESTEMMELSER TIL DE FÆLLES BESTEMMELSER I BILAG I VEDRØRENDE

DET PERSONLIGE STRÅLEOVERVÅGNINGSDOKUMENT

1 . Det personlige stråleovervågningsdokument, som medlemsstaternes kompetente myndigheder udfærdiger
til eksterne arbejdstagere, er et dokument, som ikke kan overdrages.

2. Under henvisning til bestemmelserne i bilag I, del I, nr. 2, påhviler det medlemsstaternes kompetente
myndigheder at udstede de personlige dokumenter. Disse myndigheder tildeler hvert af de personlige
dokumenter et identifikationsnummer.

Nr. L 349/26
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 90/128/EØF af 23. februar 1990 om plastmaterialer
og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 75 af 21. marts 1990)
Side 19 : direktivets tekst erstattes af følgende tekst :
»KOMMISSIONENS DIREKTIV
af 23 . februar 1990

om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levneds
midler

(90/128/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

da nærværende direktivs bestemmelser ikke er egnede for
ionbytterharpikser, vil sådanne materialer og genstande
blive undergivet et andet særdirektiv ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
for at na det i artikel 2 i direktiv 89/ 109/EØF fastsatte

mål er det tilstrækkeligt at opstille en liste over stoffer, det
er tilladt at anvende, og at fastlægge en samlet migrations
under henvisning til Rådets direktiv 89/ 109/EØF af 21 .
december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om materialer og genstande bestemt til
at komme i berøring med levnedsmidler (l), særlig
artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 2 i direktiv 89/ 109/EØF ma færdige materi
aler og genstande ikke afgive bestanddele til levneds
midler i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers
sundhed eller medføre en uacceptabel ændring af
levnedsmidlernes sammensætning ;

dette mål for plastmaterialer og -genstande nas ved hjælp

grænse og eventuelt andre specifikke restriktioner ;

pa EF-niveau er arbejdet endnu ikke nået så langt, at der
kan vedtages en fuldstændig liste over tilladte stoffer, der
gælder for alle typer plastmaterialer og -genstande,
hvorfor stoffer, der anvendes i mindst en medlemsstat,

fortsat kan anvendes, indtil der træffes afgørelse om deres
optagelse på EF-listen ; direktivet vil senere blive udvidet
til at omfatte de stoffer og områder, der midlertidigt er
undtaget ;

en samlet migrationsgrænse er et mal for materialets
upåvirkelighed, forhindrer uacceptable ændringer af
levnedsmidlernes sammensætning og nedbringer antallet
af påkrævede specifikke migrationsgrænser og andre
restriktioner, hvorved kontrollen effektiviseres ;

af et særdirektiv som omhandlet i artikel 3 i direktiv

89/ 109/EØF ; nævnte direktivs generelle bestemmelser
finder også anvendelse i det foreliggende tilfælde ;

som Rådets direktiv 82/71 l /EØF (2) ;

direktiv 82/71 l /EØF indeholder grundreglerne for
kontrol med migrationen af plastmaterialers og -gen
standes bestanddele, og Rådets direktiv 85/572/EØF (3)
fastsætter, hvilke prøvevæsker der skal benyttes ved migra

(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 38.
(2 EFT nr. L 297 af 23. 10. 1982, s. 26.

(3) EFT nr. L 372 af 31 . 12. 1985, s. 14.

nærværende direktiv skal have samme anvendelsesområde

tionsprøvningen ;
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Rådets direktiv 78/ 142/EØF (') begrænser den mængde
vinylchlorid, som plastmaterialer og -genstande fremstillet
af dette stof må indeholde og afgive, og EF-analysemeto
derne til kontrol med disse grænser er fastsat i Kommis
sionens direktiv 80/766/EØF (2) og 81 /432/EØF (3) ;
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Følgende betragtes dog ikke som »plast« :
i) folie, fremstillet af cellulose regenerater, også lakbe
handlet, som er omfattet af Rådets direktiv 83/229/

EØF (*), ændret ved direktiv 86/388/EØF (*)
ii) elastomerer, naturgummi og syntetisk gummi

i Kommissionens direktiv 80/590/EØF (4) er det fastsat,
hvilket symbol der kan ledsage materialer og genstande
bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler ;

iii) papir og pap, også ændret ved tilsætning af plast
iv) overfladebelægning, som er fremstillet på basis af :
— paraffinvoks, herunder voks af syntetisk paraffin
og/eller mikrokrystallinsk voks
— blandinger af de i første led nævnte voksarter og/
eller blandinger af disse voksarter med plast

med henblik på eventuelt erstatningsansvar er der behov
for den skriftlige erklæring, der er omhandlet i artikel 6,
stk. 5, i direktiv 89/ 109/EØF, når plastmaterialer og

-genstande, der ikke ved deres beskaffenhed klart er
bestemt til brug i forbindelse med levnedsmidler,
anvendes erhvervsmæssigt ;
i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 89/ 109/EØF

er Det Videnskabelige Udvalg for Levnedsmidler blevet
hørt vedrørende de forskrifter, der kan være af betydning

for den offentlige sundhed ;

v) ionbytterharpikser.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på materialer
og genstande, som består af to eller flere lag, hvoraf
mindst et ikke udelukkende består af plast, selv om det
lag, som er bestemt til at komme i direkte berøring af
levnedsmidler, udelukkende består af plast, indtil
Kommissionen træffer foranstaltninger herom.

bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse

med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité —

Artikel 2

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1
1.
Dette direktiv er et særdirektiv efter artikel 3 i
direktiv 89/ 109/EØF.

Plastmaterialer og -genstande må ikke afgive bestanddele
til levnedsmidler i mængder, der overstiger 10 milligram
pr. kvadratdecimeter (mg/dm2), (samlet migrationsgrænse).
Denne grænse fastsættes til 60 milligram pr. kilogram
levnedsmiddel (mg/kg) i følgende tilfælde :
a) genstande, der er eller kan sammenlignes med behol
dere, eller som kan fyldes, med et rumfang på ikke
under 500 ml og ikke over 10 1
b) genstande, som kan fyldes, og for hvilke det er praktisk

umuligt at anslå det overfladeareler, som er i berøring
2. Direktivet finder anvendelse på plastmaterialer og
-genstande samt dele deraf, der :

med levnedsmidlet

c) kapsler, propper, tætningsmidler og lignende lukke
anordninger.

a) udelukkende består af plast
b) består af to eller flere lag, der hver især udelukkende
består af plast, og som er forbundet ved hjælp af
klæbestoffer eller på en hvilken som helst anden måde
og som i færdig tilstand er bestemt til at komme i berø
ring med levnedsmidler, eller som i overensstemmelse
med deres formål kommer i berøring med levnedsmidler.

3 . I dette direktiv forstås ved plast de organiske makro
molekylforbindelser, der fremkommer ved polymerisation,
polykondensation, polyaddition eller enhver anden
lignende reaktion mellem molekyler med lavere molekyl
vægt eller ved kemisk ændring af naturlige makromoleky
ler. Siliconer og andre lignende makromolekylforbindelser
betragtes ligeledes som plast. Der kan i disse makromole
kylære forbindelser indgå andre stoffer eller materialer.

Artikel 3

1 . Kun de monomerer og andre udgangsstoffer, der er
opført i bilag II, del A og B, må anvendes til fremstilling
af plastmaterialer og -genstande, og kun med de anførte
begrænsninger.

2.

Efter dette direktivs meddelelse kan listen i bilag II,

del A, ændres

— ved at tilføje stoffer, der er opført i bilag II, del B i
overensstemmelse med kriterierne i bilag II til
direktiv 89/ 109/EØF

— ved at tilføje »nye stoffer«, dvs. stoffer, som hverken er
nævnt i del A eller del B i bilag II, i
overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 89/ 109/
EØF.

(>)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

44 af 15. 2. 1978, s. 15.
213 af 16. 8. 1980, s. 42.
167 af 24. 6. 1981 , s. 6.
151 af 19. 6. 1980, s. 21 .

(*) EFT nr. L 123 af 11 . 5. 1983, s. 31 .

M EFT nr. L 228 af 14. 8 . 1986, s. 32.

Nr. L 349/28

3.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Efter dette direktivs meddelelse ma medlemsstaterne
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Den i stk. 1 omhandlede kontrol med overholdelse

område efter fremgangsmåden i artikel 4 i direktiv 89/

af de specifikke migrationsgrænser er ikke påkrævet, hvis
det kan godtgøres, at de specifikke migrationsgrænser

109/EØF .

ikke overskrides, når den i artikel 2 fastsatte samlede

4.

Fra den 1 . januar 1993 må kun de monomere og

migrationsgrænse overholdes.

andre udgangsstoffer, der er opført i bilag II, del A,
anvendes til fremstilling af plastmaterialer og -genstande,
og kun med de anførte begrænsninger. I enkelte begrun
dede tilfælde kan det dog inden den 1 . januar 1992
besluttes at udskyde denne tidsfrist for visse stoffer, der er
opført i bilag II, del B.

5. Listerne i bilag II, del A og B, omfatter dog endnu
ikke monomerer og andre udgangsstoffer, der udeluk
kende anvendes til fremstilling af :
— overfladebelægning fremstillet på basis af harpikser
eller polymerer i
flydende,
pulvereller
dispersionsform såsom fernis, lak, maling, osv.

Artikel 6

1 . Ved anden markedsføring end detailsalg skal plast
materialer og genstande, som er bestemt til at komme i
berøring med levnedsmidler, ledsages af en skriftlig
erklæring efter artikel 6, stk. 5, i direktiv 89/ 109/EØF.

2. Stk. 1 gælder ikke plastmaterialer og -genstande,
som på grund af deres beskaffenhed klart er bestemt til at
komme i berøring med levnedsmidler.
Artikel 7

— siliconer

—
—
—
—

epoxyharpikser
produkter fremstillet ved bakteriegæring
klæbemidler og klæbeaktivatorer
tryksværte.

1.

Medlemsstaterne sætter senest den 31 . december

1990 de nødvendige love og administrative bestemmelser
i kraft for at efterkomme dette direktiv. De underretter
straks Kommissionen herom.
2.

Artikel 4

De specifikke migrationsgrænser i listen i bilag II er
udtrykt i mg/kg. Disse grænser udtrykkes dog i mg/dm2 i
følgende tilfælde :
a) genstande, der er eller kan sammenlignes med behol
dere, eller som kan fyldes, med et rumfang på mindre
end 500 ml eller mere end 10 1

b) folie samt andre genstande, som ikke kan fyldes, eller
for hvilke det er praktisk umuligt at anslå forholdet
mellem genstandens overfladeareal og den mængde

Medlemsstaterne skal :

— inden den 1 . januar 1991 tillade handel med og
anvendelse af plastmaterialer og -genstande, der
opfylder dette direktiv, og
— inden den 1 . januar 1993 forbyde handel med og
anvendelse af plastmaterialer og -genstande bestemt til
at komme i kontakt med levnedsmidler, som ikke

opfylder dette direktiv.
Artikel 8

levnedsmiddel, der er i berøring hermed.
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

I sådanne tilfælde divideres de i bilag II nævnte grænse
værdier, udtrykt i mg/kg med den vedtagne omregnings
faktor 6 for at udtrykke dem i mg/dm2.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 1990.
Artikel 5

1.

Kontrol med overholdelse af migrationsgrænserne

udføres

i

overensstemmelse

med

de

i

direktiv

82/711 /EØF og 85/572/EØF fastsatte bestemmelser og
med de i bilag I anførte supplerende bestemmelser.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand

13. 12. 90
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BILAG I

SUPPLERENDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTROLLEN MED OVERHOLDELSE
AF MIGRATIONSGRÆNSERNE

Almindelige bestemmelser

1 . Ved at sammenligne resultaterne af de migrationsprøver, der er nærmere beskrevet i bilaget til direktiv
82/71 l /EØF, skal massefylden af alle prøvevæskerne almindeligvis antages at være 1 . Mængden af stof/
stoffer målt i milligram, der afgives pr. liter prøvevæske (mg/ l ) vil således svare numerisk til mængden af
milligram stof/stoffer, der overføres pr. kilogram prøvevæske og, under hensyntagen til de i direktiv 85/
572/EØF fastsatte bestemmelser, til mængden af stof/stoffer målt i milligram der overføres pr. kilogram
levnedsmiddel .

2. I de tilfælde, hvor migrationsprøverne udføres på prøver af materialet eller genstanden eller på prøver
fremstillet til formålet, og hvor mængden af levnedsmiddel eller prøvevæske, der bringes i berøring med
prøven, afviger fra den mængde, der forekommer ved materialets eller genstandens anvendelse i praksis,
skal resultaterne korrigeres ved brug af følgende formel :
m . a2

M =

. 1 000

ai • q
hvor

M
m
a,

angiver migrationen udtrykt i mg/kg
angiver massen i mg af stof, der afgives af prøven som fastslået ved migrationsprøven
angiver arealet i dm2 af den del af prøvens overflade der er i berøring med levnedsmidlet eller
prøvevæsken under migrationsprøven

a2
q

angiver overfladearealet af dm2 af materialet eller genstanden under normale anvendelsesbetingelser
angiver mængden i gram af levnedsmiddel, som er i berøring med materialet eller genstanden
under normale anvendelsesbetingelser.

3. Bestemmelsen af migrationen udføres på materialet eller genstanden eller, hvis dette er praktisk umuligt,
ved brug af prøver, der er udtaget af materialet eller genstanden, eller, hvis det er hensigtsmæssigt, prøver,
der er repræsentative for materialet eller genstanden.
Prøven skal bringes i berøring med levnedsmidlet eller prøvevæsken på en måde, der svarer til den prak
tiske anvendelse. Til dette formål skal prøven udføres på en sådan måde, at kun de dele af prøven, der er
bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler under den praktiske anvendelse, vil være i berøring
med levnedsmidlet eller prøvevæsken.

Denne betingelse er særlig vigtig, når det drejer sig om materialer eller genstande, der er opbygget af flere
lag, benyttes til lukninger osv.

Migrationsprøvning af kapsler, propper, tætningsmaterialer og lignende lukkeanordninger skal udføres
ved, at de bringes i berøring med de beholdere, som de er beregnet til at blive benyttet til, på en måde,
der svarer til sædvanlig eller forudsigelig anvendelse.
Det er under alle omstændigheder tilladt at anvende en strengere prøve til at vise, at migrationsgrænserne
er overholdt.

4. I overensstemmelse med artikel 5 bringes prøven af materialet eller genstanden i berøring med levneds
midlet eller den passende prøvevæske i et tidsrum og ved en temperatur, der er valgt under hensyntagen
til den praktiske anvendelse og i overensstemmelse med bestemmelse i direktiv 82/71 l /EØF og 85/572/
EØF. Efter det foreskrevne tidsrum bestemmes den samlede mængde stof (samlet migration) og/eller den
specifikke mængde af et eller flere stoffer (specifik migration), prøven har afgivet ved analyse af levneds
midlet eller prøvevæsken.
5. I de tilfælde, hvor en genstand er beregnet til gentagne gange at komme i berøring med levnedsmidler,
skal migrationsprøven udføres tre gange på en og samme prøve i overensstemmelse med betingelserne i
direktiv 82/71 l /EØF, idet der hver gang anvendes en ny prøve af levnedsmiddel eller prøvevæske.
Kontrollen med, om prøven overholder migrationsgrænserne, skal ske på grundlag af den i tredje prøve
konstaterede migration. Hvis migrationsgrænserne ikke er overskredet i den første prøve, og det er ende
ligt bevist, at migrationen ikke øges ved anden og tredje prøve, er det ikke nødvendigt at udføre yderligere
prøver.

Særlige bestemmelser vedrørende samlet migration

6. Benyttes de vandige prøvevæsker, der er nærmere beskrevet i direktiv 82/711 /EØF og 85/572/EØF, kan
analysen til bestemmelse af den samlede mængde stof, prøven har afgivet, udføres ved at inddampe prøve
væsken og veje restmængden .
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Benyttes der rektificeret olivenolie eller en af dens erstatningsvæsker, kan nedenstående metode anvendes.
Prøven af materialet eller genstanden vejes før og efter berøring med prøvevæsken. Den mængde prøve
væske, prøven har absorberet, ekstraheres og bestemmes kvantitativt. Mængden af absorberet prøvevæske
således bestemt trækkes fra vægten af prøven, efter at den har været i berøring med prøvevæsken.
Forskellen mellem begyndelsesvægten og den således korrigerede endelige vægt udgør den undersøgte
prøves samlede migration.
I de tilfælde, hvor en genstand er beregnet til gentagne gange at komme i berøring med levnedsmidler, og
hvor det er teknisk umuligt at udføre den i punkt 5 beskrevne prøve, kan det teknisk accepteres at ændre
prøven, forudsat at migrationen ved den tredje prøve kan bestemmes. En af de ændringer, der eventuelt
kan foretages er følgende :

Prøven udføres på tre identiske prøver af materialet eller genstanden. Et af disse underkastes den gængse
prøve, og den samlede migration bestemmes (M^; den anden og tredje prøve underkastes de samme
temperaturbetingelser, men berøringstiden skal være henholdsvis to og tre gange den foreskrevne tid, og
den samlede migration bestemmes i hvert tilfælde (henholdsvis M2 og M3).

Materialet eller genstanden skal anses for at overholde migrationsgrænserne, såfremt hverken M, eller
M3 — M2 overskrider den samlede migrationsgrænse.

7. Overskrides den samlede migrationsgrænse for et materiale eller en genstand med en mængde, der ikke er
større end nedenstående analysetolerance, anses direktivets krav for at være opfyldt.
Følgende analysetolerancer er iagttaget :

— 20 mg/kg eller 3 mg/dm2 i migrationsprøver, til hvilke der benyttes rektificeret olivenolie eller en af
dens erstatninger

— 6 mg/kg eller 1 mg/dm2 i migrationsprøver, til hvilke der benyttes de øvrige prøvevæsker, der er
nævnt i direktiv 82/71 l /EØF og 85/572/EØF.
8 . Uden at bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, i direktiv 82/711 /EØF herved indskrænkes, skal der ikke

udføres migrationsprøver med rektificeret olivenolie, eller en af dens erstatninger til kontrol af overhol
delsen af den samlede migrationsgrænse i de tilfælde, hvor der foreligger ubestrideligt bevis for, at den
foreskrevne analysemetode er utilstrækkelig ud fra et teknisk synspunkt.
I sådanne tilfælde gælder der en fælles specifik migrationsgrænse på 60 mg/kg eller 10 mg/dm2 for stof
fer, for hvilke der ikke er fastsat specifikke migrationsgrænser eller andre restriktioner på listen i bilag II.
Summen af alle de konstaterede specifikke migrationer må dog ikke overstige den samlede migrations
grænse .
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BILAG II

LISTE OVER MONOMERE OG ANDRE UDGANGSSTOFFER, DER MÅ ANVENDES VED
FREMSTILLING AF PLASTMATERIALER OG -GENSTANDE

Generel indledning

1 . Dette bilag indeholder listen over monomere og andre udgangsstoffer. Listen omfatter :

— stoffer, af hvilke der ved polymerisation, herunder polykondensation, polyaddition og andre lignende
processer, fremstilles makromolekyler
— naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer, der anvendes til fremstilling af modificerede
makromolekyler, hvis de monomere eller andre udgangsstoffer, der medgår til deres syntese, ikke er
medtaget på listen
— stoffer der anvendes til at modificere eksisterende naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer.
2. Listen omfatter ikke :

a) salte, aluminium-, ammonium-, calcium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og zinksalte (herunder
dobbeltsalte og sure salte) af de tilladte syrer, phenoler og alkoholer som også er tilladt ; betegnelserne
». . .syre(r), salte« forekommer dog i listen, hvis den (de) fri syre(r) ikke er nævnt. I disse tilfælde skal der
ved »salte« forstås »aluminium-, ammonium-, calcium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og zink
salte «

3 . Listen indeholder ej heller følgende stoffer, skønt de kan være til stede :

a) stoffer, der kan være til stede i det færdige produkt i form af :
— urenheder i de anvendte stoffer

— reaktionsmellemprodukter
— nedbrydningsprodukter
b) oligomere og naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer og blandinger heraf, hvis de mono
mere eller udgangsstoffer, der medgår til deres syntese, er medtaget på listen
c) blandinger af tilladte stoffer.
materialer og genstande, der indeholder stofferne i punkt 3a, 3b eller 3c, skal opfylde kravene i artikel 2 i
direktiv 89/ 109 /EØF.

4. De anvendte stoffer skal være af god teknisk kvalitet.
5. Listen indeholder følgende oplysninger :
— kolonne 1 (PM/REF Nr.) : stoffets EØF-emballagematerialenummer

— kolonne 2 (CAS Nr.) : stoffets registernummer i CAS (Chemical Abstracts Service)
— kolonne 3 (KEMISK BETEGNELSE) : stoffets kemiske betegnelse.
— kolonne 4 (RESTRIKTIONER). Det kan være :
— den specifikke migrationsgrænse (— SMG)

— den største tilladte restmængde af stoffet i materialet eller genstanden (= Qm)
— andre særlige restriktioner.

6. For et stof, der både figurerer på listen som en enkelt forbindelse og er omfattet af en generisk betegnelse,
gælder de restriktioner, der er anført ved den enkelte forbindelse.
7. Hvis der er uoverenstemmelse mellem CAS-nummeret og den kemiske betegnelse, er det sidstnævnte, der
er gældende. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem CAS-nummeret i EINECS og i CAS-registreret er
det sidstnævnte der er gældende.
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8. Der er i tabellens kolonne 4 anvendt en række forkortelser og udtryk, der har følgende betydning :

DG =
FM =
NCO =
QM =

analysemetodens detektionsgrænse
færdigt materiale eller færdig genstand
isocyanat
største tilladte restmængde af stoffet i materialet eller genstanden

QM(T) =

største tilladte restmængde af stoffet i materialet eller genstanden udtrykt som total mængde

anført funktionel gruppe eller stof
SMG =
specifik migrationsgrænse i levnedsmiddel eller prøvevæske, medmindre andet er anført
SMG(T) = specifik migrationsgrænse i levnedsmiddel eller prøvevæske udtrykt som total af anført funk
tionel gruppe eller stof.

13 . 12. 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

13 . 12. 90
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AFSNIT A

LISTE OVER TILLADTE MONOMERE OG ANDRE UDGANGSSTOFFER

PM/REF-

CAS Nr.

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

0)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Abietinsyre

10060

000075-07-0

Acetaldehyd

10090

000064-19-7

Eddikesyre

10120

000108-05-4

Vinylacetat

Nr.

.

SMG = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Eddikesyreanhydrid

10210

000074-86-2

Acetylen

10690

000079-10-7

Acrylsyre

10780

000141-32-2

n-Butylacrylat

10810

002998-08-5

sed-Butylacrylat

10840

001663-39-4

tert-Butylacrylat

11470

000140-88-5

Ethylacrylat

000818-61-1

Hydroxyethylacrylat

Se Ethylengly
colmonoacrylat«

Isobutylacrylat

11590

00106-63-8

11680

000689-12-3

Isopropylacrylat

11710

000096-33-3

Methylacrylat

11830

000818-61-1

Ethylenglycolmonoacrylat

11980

000925-60-0

Propylacrylat

12100

000107-13-1

Acrylonitril

12130

000124-04-9

Adipinsyre

<

SMG = ikke påviselig (DG =
0,020 mg/kg, analysetolerance
medregnet)

12310

Albumin

12340

Albumin, koaguleret med formal
dehyd

12375

Alkoholer,

alifatiske,

monovalente,

mættede, uforgrenede, primære (C4
C22)
12820

000123-99-9

Azelainsyre

13000

001477-55-0

1 ,3-Benzendimethanamin

13090

000065-85-0

Benzoesyre

13150

000100-51-6

Benzylalkohol

SMG = 0,05 mg/kg

000111-46-6

Bis(2-hydroxyethyl)ether

Se »Diethylenglycol«

000077-99-6

2,2-Bis(hydroxymethyl)- 1 -butanol

Se » 1,1,1-Trimethylolpropan«

13390

000105-08-8

1 ,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propan

SMG = 3 mg/kg

13510

001675-54-3

2,2-Bis(4-hydroxypheny)propan
bis(2,3-epoxypropyl)ether

QM = 1 mg/kg i FM eller SMG
= ikke påviselig (DG = 0,020
mg/kg,
analysetolerance
medregnet)

000110-98-5

Bis(hydroxypropyl)ether

Se » Dipropylenglycol«

005124-30-1

Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methan

Se »Dicyclohexylmethan-4,4'-di
isocyanat«
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CAS Nr.

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(1 )

(2)

(3)

(4)

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2

Nr.

SMG = 1,8 mg/kg

indolinon
000080-05-7

Bisphenol A

001675-54-3

Bisphenol

Se »2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)
propan «

Se »2,2-Bis(4-hydroxyphenyI)
propan-bis(2,3-epoxypropyl)-

A-bis(2,3-epoxypropyl)-

ether

ether«
13630

000106-99-0

Butadien

13690

000107-88-0

1,3-Butandiol

13840

000071-36-3

1-Butanol

13870

000106-98-9

1-Buten

13900

000107-01-7

2-Buten

14110

000123-72-8

14140

000107-92-6

Butyraldehyd
Smørsyre

14170

000106-31-0

14200

000105-60-2

14230

002123-24.-2

Smørsyreanhydrid
Caprolactam
Caprolactam, natriumsalt

14320

000124-07-2

Caprylsyre

14350

000630-08-0

Carbonmonoxid

14380

000075-44-5

14410

008001-79-4

Carbonylchlorid
Ricinusolie (levnedsmiddelkvalitet)

14500

009004-34-6

Cellulose

14530

007782-50-5

Chlor

000106-89-8

1 -Chlor-2,3-epoxypropan

14680

000077-92-9

Citronsyre

14710

000108-39-4

m-Cresol

14740

000095-48-7

14770

00106-44-5

000105-08-8

o-Cresol

QM = 1 mg/kg i FM eller SMG
= ikke påviselig (DG = 0,02
mg/kg,
analysetolerance
medregnet)

SMG(T) = 15 mg/kg
SMG(T) = 15 mg/kg (udtrykt
som caprolactam)

QM = 1 mg/kg i FM

Se »Epichlorhydrin«

l

/»-Cresol
1 ,4-Cyclohexandimethanol

Se » 1 ,4-Bis(hydroxymethyl)cy
clohexan «

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

14950

003173-53-3

Cyclohexylisocyanat

15100

000112-30-1

1 - Decanol

000107-15-3

1 ,2-Diaminoethan

Se »Ethylendiamin«

000124-09-4

1 ,6-Diaminohexan

Se »Hexamethylendiamin«

15700

005124-30-1

Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat

15760

000111-46-6

Diethylenglycol

15880

000120-80-9

15910

000108-46-3

15940

000123-31-9

15970

000611-99-4

16000

000092-88-6

16150

000108-01-0

16240

000091-97-4

1 ,2-Dihydroxybenzen
1 ,3-Dihydroxybenzen
1 ,4-Dihydroxybenzen
4,4'-Dihydroxybenzophenon
4,4'-Dihydroxybiphenyl
Dimethylaminoethanol
3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanatobi
phenyl

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)
SMG(T) = 30 mg/kg alene eller
sammen med ethylenglycol
SMG = 6 mg/kg
SMG = 2,4 mg/kg
SMG = 0,6 mg/kg
SMG = 6 mg/kg
SMG = 6 mg/kg

I

SMG = 18 mg/kg

QM(T) = 1 mg/kg i FN
(udtrykt som NCO)
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PM/REF-

Nr. L 349/35

CAS Nr.

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

O)

(2)

(3)

(4)

Nr.

16480

000126-58-9

16570

004128-73-8

Dipentaerythritol
Diphenylether-4,4'-diisocyanat

16600

005873-54-1

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

16630

000101-68-8

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

16660

000110-98-5

16750

000106-89-8

Dipropylenglycol
Epichlorhydrin

16780

000064-17-5

Ethanol

16950

000074-85-1

16960

000107-15-3

16990

000107-21-1

Ethylen
Ethylendiamin
Ethylenglycol

17005

000151-56-4

Ethylenimin

17020

000075-21-8

17170

061788-47-4

17260

000050-00-0

17290

000110-17-8

Ethylenoxid
Kokosfedtsyrer
Sojafedtsyrer
Talloliefedtsyrer
Formaldehyd
Fumarsyre

17530

000050-99-7

Glucose

18010

000110-94-1

18100

000056-81-5

Glutarsyre
Glycerol

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

18460

000124-09-4

18640

000822-06-0

Hexamethylendiamin
Hexamethylendiisocyanat

17200

068308-53-2

17230

061790-12-3

18670

000100-97-0
000123-31-9

18880

000099-96-7

19000

0001 15-1 1-7

Isobuten

011132-73-3

19540

000110-16-7

19960

000108-31-6

Lignocellulose
Maleinsyre
Maleinsyreanhydrid

000108-78-1

Melamin

20020

000079-41-4

20110

000097-88-1

20140

002998-18-7

20170

000585-07-9

20890

000097-63-2

21340

002210-28-8

21460

000760-93-0

21490

000126-98-7

Methacrylsyre
Butylmethacrylat
sec-Butylmethacrylat
tert- Butylmethacrylat
Ethylmethacrylat
Isobutylmethacrylat
Isopropylmethacrylat
Methylmethacrylat
Propylmethacrylat
Methacrylsyreanhydrid
Methacrylonitril

21550

000067-56-1

Methanol

21010

000097-8 6-9
004655-34-9

21130

000080-62-6

1 mg/kg i FM
NCO)
1 mg/kg i FM
NCO)
QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

=
som
=
som

QM = 1 mg/kg i FM

SMG = 12 mg/kg
SMG(T) = 30 mg/kg alene eller
sammen med diethylenglycol
SMG = ikke påviselig (DG =
0,010 mg/kg)
QM = 1 mg/kg i FM

SMG = 15 mg/kg

SMG = 2,4 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

Hexamethylentetramin
Hydroquinon
/>-Hydroxybenzoesyre

19510

21100

QM(T)
(udtrykt
QM(T)
(udtrykt

Se » 1 ,4-Dihydroxybenzen«

l
SMG(T) = 30 mg/kg
SMG(T) = 30 mg/kg (udtrykt
som maleinsyre)
Se »2,4,6-Triamino-l ,3,5-triazin«

SMG = ikke påviselig (DG =
0,020 mg/kg, analysetolerance
medregnet)
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CAS Nr.

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

O)

(2)

(3)

(4)

22150

000691-37-2

22420

003173-72-6

4-Methyl- 1 -penten
1 ,5-Naphtalendiisocyanat

22450

009004-70-0

Nitrocellulose

22480

000143-08-8

1-Nonanol

22570

000112-96 -9

Octadecylisocyanat

22600

000111-87-5

1-Octanol

22660

000111-66-0

1-Octen

22780

000057-10-3

Palmitinsyre

22840

000115-77-5

Pentaerythritol

22870

000071-41-0

1-Pentanol

22960

000108-95-2

Phenol

23050

000108-45-2

Nr.

23170

007664-38-2

23380

000085-44-9

23470

000080-56-8

1 ,3-Phenylendiamin
Phosgen
Phosphorsyre
Phthalsyre
Phthalsyreanhydrid
alpha-Pinen

23500

000127-91-3

beta-Pinen

23590

025322-68-3

23650

025322-69-4

23740

000057-55-6

23800

000071-23-8

23830

000067-63-0

23860

000123-38-6

23890

000079-09-4

23950

000123-62-6

23980

000115-07-1

24010

000075-56-9

Polyethylenglycol
Polypropylenglycol
større end 400)
1,2-Propandiol
1-Propanol
2-Propanol
Propionaldehyd
Propionsyre
Propionsyreanhydrid
Propylen
Propylenoxid

l

000075-44-5

073138-82-6

Pyrocatechol
Harpikssyrer

000108-46-3

Resorcinol

24100

008050-09-7

24130

008050-09-7

24160

008052-10-6

24190

009014-63-5

24250

009006-04-6

24280

000111-20-6

Harpiks
Harpiksgummi
Harpikstallolie
Harpikstræ
Naturgummi
Sebacinsyre

24490

000050-70-4

Sorbitol

24520

008001-22-7

24550

000057-11-4

24610

000100-42-5

24820

000110-15-6

Sojaolie
Stearinsyre
Styren
Ravsyre

24880

000057-50-1

Saccharose

24910

000100-21-0

24970

000120-61-6

25090

000112-60-7

Terephtalsyre
Dimethylterephthalat
Tetraethylenglycol

000120-80-9
24070

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)
SMG = 15 mg/kg

QM = 1 mg/kg i FM
Se »Carbonylchlorid«
Se »Terephthalsyre«

(Molekylvægt

\
QM = 1 mg/kg i FM
Se » 1,2-Dihydroxybenzen«

\
Se * l,3-Dihydroxybenzen«

l
\

SMG = 7,5 mg/kg
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PM/REF-

Nr. L 349/37

CAS Nr.

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

O)

(2)

(3)

(4)

25150

000109-99-9

Tetrahydrofuran

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin

25210

000584-84-9

2,4-Toluendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

25240

000091-08-7

2,6-Toluendiisocyanat

QM(T) = 1 mg/kg i FM
(udtrykt som NCO)

25270

026747-90-0

2,4-Toluendiisocyanat, dimer

QM(T) = 1 mg/kg i
(udtrykt som NCO)

Nr.

I

SMG = 0,6 mg/kg

FM

2,3-Epoxypropyltrialkyl(C5-Cl5)acetat

SMG = 6 mg/kg

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-l ,3,5-triazin

SMG = 30 mg/kg

25510

000112-27-6

Triethylenglycol

25600

000077-99-6

1 ,1 ,1 -Trimethylolpropan

25960

000057-13-6

Urinstof

26050

000075-01-4

Vinylchlorid

Se Rådets direktiv 78/ 142/EØF

26110

000075-35-4

Vinylidenchlorid

QM = 5 mg/kg i FM eller SMG
« ikke påviselig (DG = 0,05
mg/kg)

25360

|
SMG = 6 mg/kg
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AFSNIT B

LISTE OVER MONOMERE OG ANDRE UDGANGSSTOFFER SOM FORTSAT KAN
BENYTTES INDTIL EN AFGØRELSE OM OPTAGELSE I AFSNIT A FORELIGGER

PM/REFNr

(1 )

I

CAS Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

(3)

(4)

000542-02-9

Se »2,4-Diamino-6-methyl

Acetoguanamin

1 ,3,5-triazin«
10180

000556-08-1

10240

^-(Acetylamino)benzoesyre
Estere af alifatiske dicarboxylsyrer
med alifatiske monovalente alkoholer

l

Estere af alifatiske dicarboxylsyrer
(C 3-C 1 8) med umættede alkoholer
(C3-C12)

10270

Dicarboxylsyrer, alifatiske, mættede

10300

(C4-C18)
10330

Dicarboxylsyrer, alifatiske, umættede
(C 4-C12)

10360

Estere af umættede alifatiske dicarbo

l

xylsyrer med polyethylenglycol
Estere af umættede alifatiske dicarbo

10390

xylsyrer med polypropylenglycol
Vinylestere af alifatiske mono- og
dicarboxylsyrer (C 2-C 20)
Estere af alifatiske monocarboxylsyrer
(C 3-C 12) med umættede alkoholer

10420

10450

I

(C 3-C 18)

Monocarboxylsyrer,
alifatiske,
mættede (C 2-C 24)
Monocarboxylsyrer, alifatiske, umæt

10480

10510

I

tede (C 3-C 24)
Estere af umættede alifatiske mono

10540

carboxylsyrer (C 3-C 8) med alifatiske
monovalente alkoholer (C 2-C 1 2)
10570

Estere af umættede alifatiske mono

10600

carboxylsyrer med polypropylenglycol
Syrer, uforgrenede, med et lige antal

10630

000079-06-1

kulstofatomer (C 8-C 22), samt dimere
og trimere af umættede syrer
Acrylamid

10660

015214-89-8

10720

000999-55-3

10750

002495-35-4

10870

002206-89-5

10900
10930

003066-71-5

10960

016868-13-6

10990

002156-96-9

11020

019485-03-1

11050

001070-70-8

11080

004074-88-8

11110

002274-11-5

11140

013048-33-4

Acrylamidomethylpropansulfonsyre
Allylacrylat
Benzylacrylat
2-Chlorethylacrylat
Cyclohexylaminoethylacrylat
Cyclohexylacrylat
Cyclopentylacrylat
Decylacrylat
1 ,3-Butandioldiacrylat
1 ,4-Butandioldiacrylat
Diethylenglycoldiacrylat
Ethylenglycoldiacrylat
1 ,6-Hexandioldiacrylat

I
I

I

Il

\\
Il

I
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PM/REF-

Nr. L 349/39

CAS Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(1 )

(2)

(3)

(4)

11170

026570-48-9

11200

002426-54-2

Nr

11230

002439-35-2

11260

000106-90-1

Polyethylenglycoldiacrylat
2-(Diethylamino)ethylacrylat
2-(Dimethylamino)ethylacrylat
2,3-Epoxypropylacrylat

11290

Estere af acrylsyre med mættede alifa

11320

(C 1-C21 )
Estere af acrylsyre med umættede

tiske

monovalente

alifatiske

11380

alifatiske
044992-01-0

11500

000103-11-7

11530

000999-61-1

11560

005888-33-5

11620

001330-61-6

11650

029590-42-9

11740

010095-13-3

11770

002478-10-6

11800

013533-05-6

11860
11890

002499-59-4

11920

005048-82-8

11950

000937-41-7

12010

040074-09-7

12040

039121-78-3

12070

002177-18-6

12160

002998-04-1

12190

000105-97-5

12220

027178-16-1

12250

000123-79-5

12280

002035-75-8

12370

12430

12490

12550

alkoholer

monovalente

alkoholer

(C 1-C 18)
Trimethylethanolammoniumchlorid
acrylat
2- Ethylhexylacrylat
2-Hydroxypropylacrylat
Isobornylacrylat
Isodecylacrylat

•

l

Isooctylacrylat
1 ,3-Butandiolmonoacrylat
1 ,4-Butandiolmonoacrylat
Diethylenglycolmonoacrylat
Propylenglycolmonoacrylat
n-Octylacrylat
2-(Phenylamino)ethylacrylat
Phenylacrylat
2-Sulfoethylacrylat
Sulfopropylacrylat
Vinylacrylat
Diallyladipat
Didecyladipat
Diisodecyladipat
Dioctyladipat
Adipinsyreanhydrid
Alkoholer,

alifatiske,

mættede,

uforgrenede,

monovalente,

sekundære

eller tertiære (C 4-C 22)
Alkoholer, alifatiske, monovalente,

12400

12520

monovalente

Estere af acrylsyre med glycolethere
fra mono- og/eller diglycoler med

11410

12460

alkoholer

(C 4-C 18)
Estere af acrylsyre med alifatiske
polyvalente alkoholer (C 2-C 21 )
Estere af acrylsyre med etheralkoholer

11350

11440

QM(T) = 5 mg/kg i FM
(udtrykt som epoxy)

II

||
II

umættede (op til C 18)
Alkoholer, alifatiske, polyvalente (op
til C 18)
Alkoholer, cycloalifatiske, monoog/eller polyvalente substitueret (op
til C 18)
Aldehyder (C 4)
Alkadiener

n-Alkener (op til C 16)

\
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PM/REFNr

(1 )

CAS Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

(3)

(4)

12580
12610

000107-18-6

12640

000106-92-3

12670

002855-13-2

12700

000150-13-0

12730

000060-32-2

p-Alkyl(C 4-C 9) phenoler
Allylalkohol
Allyl-2,3-epoxypropylether

l

12790
12850

029602-44-6

12880

000123-98-8

12910

001732-10-1

12940

004080-88-0

12970

0041 96-95-6

13030

000539-48-0

1 ,4-Benzendimethanamin

000528-44-9

1 ,2,4-Benzentricarboxylsyre
1,3,5-Benzentricarboxylsyretrichlorid
Benzoguanamin

004422-95-1
000091-76-9

QM(T) = 5 mg/kg i
(udtrykt som epoxy)

l

000080-46-6

13060

I

l-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trime
thylcyclohexan
/»-Aminobenzoesyre
6-Aminocapronsyre

omega-Aminocarboxylsyrer, alifatiske
uforgrenede (C 6-C 1 2)
/»-tert-Amylphenol
Bis(2-hydroxyethyl)azelainat
Azelainsyredichlorid
Dimethylazelainat
Diphenylazelainat
Azelainsyreanhydrid

12760

I

13 . 12. 90

FM

I
I

l
I
I
I

I
I
Se »Trimellitsyre«

l
Se »2,4-Diamino-6-phenyl-l ,3,5
triazin«

13120

000769-78-8

13180

000498-66-8

13210

001761-71-3

13240

003377-24-0

13300

038050-97-4

Vinylbenzoat
Bicyclo[2.2.1 ]hept-2-en
Bis(4-aminocyclohexyl)methan

2,2-Bis(4-aminocyclohexyl)propan
l,4-Bis(4',4"-dihydroxytriphenylme
thyl)benzen

13360

001620-68-4

13420

000843-55-0

13450

000125-13-3

13570

000141-07-1

Bis(2-hydroxyethyl)ether af hydroqu
inon og dens kondensationsprodukter
med propylenoxid
2,6-Bis(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4
methylphenol
1 , 1 -Bis(4-hydroxyfenyl)cyclohexan
3,3-Bis(4-hydroxyfenyl)-2-indolinon
1 ,3-Bis(methoxymethyl)urinstof

000080-09-1

Bisphenol S

13330

I
\

I

I
I
Il
\l
Se »4,4'-Dihydroxydiphenyl
sulfon «

1 ,2-Butandiol

13660

000584-03-2

13720

000110-63-4

1,4-Butandiol

13750

000513-85-9

2,3-Butandiol

13780

002425-79-8

\\

l,4-Butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)

QM(T) = 5 mg/kg i FM
(udtrykt som epoxy)

ether

13810

000505-65-7

1 ,4-Butandiolformal

13930

006117-91-5

2-Buten-l-ol

13960

001 852-1 S-O

13990

005153-77-5

14020

000098-54-4

14050

000111-34-2

14080

000926-02-3

14260

000502-44-3

N-(Butoxyrnethyl)acrylamid
N-(Butoxymethyl)methacrylamid
4-tert-Butylphenol
Butylvinylether
tert-Butylvinylether
Caprolacton
Caprolacton, substitueret
Ricinusolie, dehydreret

14290

14440

064147-40-6

\
l
\
\
\
\
l

Nr. L 349/41
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PM/REF-

CAS Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(1 )

(2)

(3)

(4)

14470

008001-78-3

Nr

000115-28-6

Ricinusolie, hydrogeneret
Chlorendinsyre

14560

000126-99-8

2-Chlor- 1 ,3-butadien

14590

000615-67-8

14620

057981-99-4

Se » Hexachlorendomethylente
trahydrophtalsyre«

14860

003724-65-0

14920

002842-38-8

14980

001631-25-0

15010

001131-60-8

15040

000542-92-7

Chlorhydroquinon
Chlorhydroquinondiacetat
Chlortrifluorethylen
Crotonsyre
Estere af crotonsyre med mono- og
polyvalente alkoholer
Cycloalkener
2-(Cyclohexylamino)ethanol
N-Cyclohexylmaleinimid
p-Cyclohexylphenol
1 ,3-Cyclopentadien

15070

001647-16-1

1,9-Decadien

15130

000872-05-9

1 -Decen

15160

000765-05-9

Decylvinylether
Diaminer, alifatiske,
(C2-C12)

14650

000079-38-9

14800

003724-65-0

14830

15190
15250

000 1 10-60-1

1 ,4-Diaminobutan

000542-02-9

15310

000091-76-9

15340

000109-76-2

15370

003236-53-1

15400

003236-54-2

15430

003749-77-7

15460

003753-05-7

15490

002215-89-6

15520

004919-48-6

15550

002449-35-6

2,4-Diamino-6-méthyl- 1 ,3,5-triazin
2,4-Diamino-6-phe'nyl-l,3,5-triazin
1 ,3-Diaminopropan
l,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexan
l,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexan
4,4'-Dicarboxydiphenoxybutan
4,4'-Dicarboxydiphenoxyethan
4,4'-Dicarboxydiphenylether
4,4'-Dicarboxydiphenylsulfid
4,4'-Dicarboxydiphenylsulfon

15580

001653-19-6

2,3-Dichlor-l ,3-butadien

15610

000080-07-9

15640

000156-59-2

4,4'-Dichlordiphenylsulfon
cis- 1 ,2-Dichlorethylen
trans- 1 ,2-Dichlorethylen
Dicyclopentadien
Diethylentriamin
4,4'-Dihydroxydiphenylether
4,4'-Dihydroxydiphenylsulfid
4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon
Diisopropanolamin
N-(Dimethylaminopropyl)methacryl

000156-60-5

15730

000077-73-6

15790

000111-40-0

16030

001965-09-9

16060

002664-63-3

QM = 5 mg/kg i FM

uforgrenede

15280

15670

QM = 5 mg/kg i FM

16090

000080-09-1

16120

000110-97-4

16180

005205-93-6

16210

006864-37-5

16270

000526-75-0

16300

000105-67-9

16330

000095-87-4

16360

000576-26-1

16390

000126-30-7

3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohe
xylmethan
2,3-Dimethylphenol
2,4-Dimethylphenol
2,5-Dimethylphenol
2,6-Dimethylphenol
2,2-Dimethyl-l ,3-propandiol

16420

000123-91-1

Dioxan

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

16510

000138-86-3

16540

000102-09-0

Dipenten
Diphenylcarbonat

\
l

amid

l

\
l

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 349/42

PM/REF-

13 . 12 . 90

CAS Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

O)

(2)

(3)

(4)

16690

001321-74-0

Divinylbenzen

16720

000826-62-0

Endomethylentetrahydrophtalsyrean
hydrid

Nr

16810

Etheralkoholer

16840

Ethere af N-methylolacrylamid
Ethere af N-methylolmethacrylamid

16870

16900

013036-41-4

N-(Ethoxymethyl)acrylamid

16930

000075-00-3

Ethylchlorid

17050

000104-76-7

2-Ethyl- 1 -hexanol

17080

000103-44-6

2-Ethylhexylvinylether

17110

016219-75-3

5-Ethylidenbicyclo[2.2.1]hept-2-en

17140

000109-92-2

Ethylvinylether

17320

002807-54-7

Diallylfumarat

17350

000105-75-9

Dibutylfumarat

17380

000623-91-6

Diethylfumarat

Estere af fumarsyre med mættede

17410

alifatiske

monovalente

alkoholer

;

:

(C 1-C 18)

Estere af fumarsyre med umættede

17440

alifatiske

monovalente

alkoholer

(C 3-C 18)

Estere af fumarsyre med polyvalente

17470

alkoholer
17500
17560

000098-01-1

Furfural

Glucosider fremstillet af glucose og
1,3-butandiol

17590

Glucosider fremstillet af glucose og
1,4-butandiol

17620

Glucosider fremstillet af glucose og
diethylenglycol

17650

Glucosider fremstillet af glucose og
2,2-dimethyl-l ,3-propandiol

17680

Glucosider fremstillet af glucose og
ethylenglycol

17710

Glucosider fremstillet af glucose og
glycerol

17740

Glucosider fremstillet af glucose og
1,6-hexandiol

17770

Glucosider fremstillet af glucose og
1,2,6-hexantriol

17800

Glucosider fremstillet af glucose og
pentaerythritol

17830

Glucosider fremstillet af glucose og

polyethylenglycol (molekylvægt større
end 200)
17860

Glucosider fremstillet af glucose og

polypropylenglycol

(molekylvægt

større end 400)
17890

Glucosider fremstillet af glucose og
propandiol

//

Nr. L 349/43
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PM/REFNr

(1)

CAS-Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

(3)

(4)

Glucosider fremstillet af glucose og

17920

sorbitol

Glucosider fremstillet af glucose og

17950

saccharose

Glucosider fremstillet af glucose og
1 ,1 ,1 -trimethylolpropan

17980
18040

029733-18-4

Diisodecyiglutarat

18070

000108-55-4

18130

004371-64-6

Glutarsyreanhydrid
1 ,1 -Heptadecandicarboxylsyre
Hepten

18160

025339-56-4

18190

000592-76-7

18220

068564-88-5

18250

000115-28-6

18280

000115-27-5

18340

000822-28-6

1 -Hepten
N-Heptylaminoundecansyre
Hexachlorendomethylentetrahyd
rophthalsyre
Hexachlorendomethylentetrahyd
rophthalsyreanhydrid
Hexadecylvinylether

18370

000592-45-0

1,4-Hexadien

18400

000592-42-7

1,5-Hexadien

18430

000116-15-4

18490

■ 015511-81-6

18520

038775-37-0

18610

006422-99-7

Hexafluorpropylen
Hexamethylendiaminadipat
Hexamethylendiaminazelat
Hexamethylendiamindodecandicarbo
xylat
Hexamethylendiaminheptadecandi
carboxylat
Hexamethylendiaminsebacat

18700

000629-11-8

1,6-Hexandiol

18730

002935-44-6

2,5-Hexandiol

18760

000106-69-4

1 ,2,6-Hexantriol

18790

025264-93-1

Hexen

18820

000592-41-6

1-Hexen

18850

000107-41-5

Hexylenglycol

18910

000288-32-4

Imidazol

18940

000095-13-6

Inden

18970

000078-83-1

Isobutanol

19030

016669-59-3

19060

000109-53-5

19090

000078-84-2

N-(Isobutoxymethyl)acrylamid
Isobutylvinylether
Isobutyraldehyd

19120

025339-17-7

Isodecanol

19140

026952-21-6

Isooctanol

19150

000121-91-5

19180

000099-63-8

19210

001459-93-4

19240

000744-45-6

Isophtalsyre
Isophtalsyredichlorid
Dimethylisophtalat
Diphenylisophtalat
Isopren
Itaconsyre
Dibutylitaconat
Bis(2,3-epoxypropyl)itaconat

18550

l

18580

000078-79-5
19270

000097-65-4

19300

002155-60-4

19330

007748-43-8

19360

Mono(2,3-epoxypropyl)itaconat

QM = 5 mg/kg i FM

l
l

I
I.
Se »2-Methyl-l,3-butadien«

QM(T)
(udtrykt
QM(T)
(udtrykt

=
som
«
som

5 mg/kg
epoxy)
5 mg/kg
expoxy)

i

FN

i

FM

Nr. L 349/44
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PM/REFNr

O)

13 . 12. 90

CAS-Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

(3)

(4)

Estere af itaconsyre med mættede
monovalente alkoholer (C l-.C 18)
Estere af itaconsyre med polyvalente

19390

19420

alkoholer
19450

19480

002146-71-6

19570

000999-21-3

19600

000105-76-0

19630

071550-61-3

19660

000141-05-9

19690

014234-82-3

19720

001330-76-3

19750

000624-48-6

19780

002915-53-9

19810
19840

Lactamer af uforgrenede alifatiske
omega-aminocarboxylsyrer (C 7-C 1 2)
Vinyllaurat
Diallylmaleinat
Dibutylmaleinat
1 ,2-Propandioldimaleinat
Diethylmaleinat
Diisobutylmaleinat
Diisooctylmaleinat
Dimethylmaleinat
Dioctylmaleinat
Estere af maleinsyre med mættede
alifatiske alkoholer (C 1-C 18)
Estere af maleinsyre med polyvalente
alkoholer

1 ,3-Butandiolmaleinat

19870
19900

002424-58-0

19930

002424-58-0

Monoallymaleinat
Monoestere af maleinsyre med umæt
tede alifatiske monovalente alkoholer

19990

000079-39-0

20050

000096-05-9

20080

002495-37-6
001888-94-4

20200
20230

l

20260

000101-43-9

20290

016868-14-7

20320

003179-47-3

20350

||

20380

001189-08-8

20410

002082-81-7

20440

000097-90-5

20470

025852-47-5

20500

000105-16-8

20530

002867-47-2

20560

000142-90-5

20590

000106-91-2

(C 3-C 18)
Methacrylamid
Allylmethacrylat
Benzylmethacrylat
2-Chlorethylmethacrylat

Cyclohexylaminoethylmethacrylat
Cyclohexylmethacrylat
Cyclopentylmethacrylat
Decylmethacrylat
(Di-tert-butylamino)ethylmethacrylat
1 ,3-Butandioldimethacrylat
1 ,4-Butandioldimethacrylat
Ethylenglycoldimethacrylat
Polyethylenglycoldimethacrylat
2-(Diethylamino)ethylmethacrylat

2-(Dimethylamino)ethylmethacrylat
Dodecylmethacrylat
2,3-Epoxypropylmethacrylat
Estere af methacrylsyre med mættede

20620

alifatiske

monovalente

alkoholer

(C 1-C 21 )
Estere af methacrylsyre med umæt

20650

tede alifatiske monovalente alkoholer

(C 4-C 18)

Estere af methacrylsyre med polyva
lente alkoholer (C 2-C 21 )
Estere af methacrylsyre med etheral

20680

20710

koholer
20740

039670-09-2

Ethoxytriethylenglycolmethacrylat

l
QM(T) = 5 mg/kg i FM
(udtrykt som epoxy)

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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PM/REFNr

(1)

Nr. L 349/45

CAS-Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

(3)

(4)

Estere af methacrylsyre med glycol
ethere fra mono- og/eller diglycoler

20770

med alifatiske monovalente alkoholer
20800

024493-59-2

20830

20860
20920

000688-84-6

20950

000923-26-2

20980

007534-94-3

21040

029964-84-9

21070

028675-80-1

21160
21190

000868-77-9

21220

032360-05-7

21250

002157-01-9

21280

002177-70-0

21310

003683-12-3

21370

010595-80-9

21400

054276-35-6

21430

004245-37-8

21520

001561-92-8

21580

003644-11-9

21610

003644-12-0

21640

000078-79-5

21670

000563-46-2

21700

000513-35-9

21730

000563-45-1

21760

000694-91-7

21790

000110-26-9

21820

013093-19-1
000505-65-7

21850

000095-71-6

21880

000717-27-1

21910

000814-78-8

21940

000924-42-5

21970

000923-02-4

22000

001118-58-7

22030

001115-08-8

22060

000926-56-7

22090

000763-29-1

22120

000760-20-3

22180

004461-48-7

22210

000098-83-9

22240

000622-97-9

22270

000107-25-5

22300

000078-94-4

22330

001822-74-8

22360

001141-38-4

000126-30-7

(C1-C18)
Metoxytriethylenglycolmethacrylat
1 ,2-Propandiolmethacrylat
Trimethylethanolammoniumchlorid
methacrylat
2-Ethylhexylmethacrylat
2-Hydroxypropylmethacrylat
Isobornylmethacrylat
Isodecylmethacrylat
Isooctylmethacrylat
1 ,3-Butandiolmonomethacrylat
Ethylenglycolmonomethacrylat
Octadecylmethacrylat
n-Octylmethacrylat
Phenylmethacrylat
Phenylethylmethacrylat
2-Sulfoethylmethacrylat
Sulfopropylmethacrylat
Vinylmethacrylat
Natriummethallylsulfonat
N-(Methoxymethyl)acrylamid
N-(Methoxymethyl)methacrylamid
2-Methyl- 1 ,3-butadien
2-Methyl-l -buten
2-Methyl-2-buten
3-Methyl-l -buten
5-Methylenbicyclo[2.2.1]hept-2-en
Methylenbisacrylamid
Methylenbiscaprolactam
1 ,4-(Methylendioxy)butan
Methylhydroquinon
Methylhydroquinondiacetat
Methylisopropenylketon
N-Methylolacrylamid
N-Methylolmethacrylamid
2-Methyl- 1 ,3-pentadien
3-Methyl- 1 ,4-pentadien
4-Methyl- 1 ,3-pentadien
2-Methyl-l -penten
3-Methyl-l -penten
4-Methyl-2-penten
alpha-Methylstyren
/>-Methylstyren
Methylvinylether
Methylvinylketon
Methylvinylthioether
2,6-Naphtalendicarboxylsyre
Neopentylglycol

QM = 5 mg/kg i FM

I

Se » 1,4-Butandiolformal«

l
l
I

\
I

I
QM = 5 mg/kg i FM

I
Se »2,2-Dimethyl-l,3

propandiol«
22510

027215-95-8

Nonen

\

Nr. L 349/46

De Europæiske Fællesskabers Tidende
PM/REFNr

(1)

CAS-Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(2)

P)

W

000104-40-5

22540

4-Nonylphenol

000498-66-8

Norbornen

22580

000930-02-9

22750

000929-62-4

Octadecylvinylether
Octen (med undtagelse af 1-octen)
4-Octylphenol
4-tert-Octylphenol
Octylvinylether

22810

000504-60-9

1,3-Pentadien

22900

000109-67-1

1 - Penten

23020

028994-41-4

23080

001079-21-6

23110

058244-28-3

23140

000092-69-3

Perfluoroalkyl(C 1-C 3)vinylethere
Phenoler, mono- og divalente, alkoxy
lerede eller hydrogenerede
alpha-Phenyl-o-cresol
Phenylhydroquinon
Phenylhydroquinondiacetat
4-Phenylphenol

22630

025377-83-7

22690

001806-26-4

22720

000140-66-9

22930
22990

000092-69-3
23200

000088-99-3

23230

000131-17-9

23260

000088-95-9

23290

\

Se »Bicyclo[2.2.1]hept-2-en«

Se »Iso- eller o-Phthalsyre«

Phthalsyrer
o-Phthalsyre
Diallylphthalat
o-Phtalsyredichlorid

Phthalsyrer, halogenerede derivater
Phthalsyrer, hydrogenerede
Phthalsyrer, hydrogenerede, substitue
rede, endosubstituerede og halogene

23320

23350

rede derivater heraf

Phthalsyreanhydrid, hydrogenerede

23410
23440

000111-16-0

Pimelinsyre

23530

025190-06-1

Poly(1 ,4-butylenglycol) (Molekylvægt
større end 1 000)

Polyethere fremstillet ud fra ethyleno
xid, propylenoxid og/eller tetrahydro

23560

furan, med frie hydroxylgrupper

Polyoler fremstillet ud fra phenoler
og bisphenoler, hydrogenerede og/

23620

23680

009002-89-5

23710

063148-65-2

23770

000504-63-2

23920

000105-38-4

24040

000764-47-6

24220

009006-03-5

24310

000111-19-3

24340

002432-89-5

24370

000106-79-6

24400

002918-18-5

24430

002561-88-8

24640
24670
24700
24730

\

13. 12. 90

eller kondenserende med epoxyal
kaner og/eller arylepoxyalkaner, og
som kan være halogenerede, alkoxyle
rede, aryloxylerede
Polyvinylalkoholer
Polyvinylbutyraler
1,3-Propandiol
Vinylpropionat
Propylvinylether
Chlorgummi
Sebacinsyredichlorid
Didecylsebacat
Dimethylsebacat
Diphenylsebacat
Sebacinsyreanhydrid
Styren, substitueret med alkylgruppen
(alpha)
Styren, substitueret i benzenringen
Styren, substitueret med halogener
(alpha eller beta)
Styren, substitueret i vinylgruppen

\

Nr. L 349/47
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PM/REF-

CAS-Nr

Kemisk Betegnelse

Restriktioner

(1 )

(2)

(3)

(4)

24760

026914-43-2

Styrensulfonsyre

24790

000505-48-6

Suberinsyre

24850

000108-30-5

Ravsyreanhydrid

24940

000100-20-9

Terephthalsyredichlorid

25000

001539-04-4

Diphenylterephthalat

25030

016646-44-9

Tetra(allyIoxy)ethan

25060

000632-58-6

25120

000116-14-3

Tetrachlorphthalsyre
Tetrafluorethylen

25300

000088-19-7

o-Toluensulfonamid

25330

000070-55-3

25390

000101-37-1

25450

026896-48-0

/»-Toluensulfonamid
Triallylcyanurat
Tricyclodecandimethanol

l
I
I

25480

000102-71-6

Triethanolamin

I

25540

000528-44-9

Trimellitsyre

QM(T) = 5 mg/kg i FM

25550

000552-30-7

Trimellitsyreanhydrid

QM(T) = 5 mg/kg i FM
(udtrykt som trimellitsyre)

25570

000067-48-1

Trimethylethanolammoniumchlorid

25630

037275-47-1

25660

019727-16-3

1 ,1 ,1 -Trimethylolpropandiacrylat
1,1,1 -Trimethylolpropandimethacrylat
1 ,1 ,1 -Trimethylolpropanmaleater
1 ,1 ,1 -Trimethylolpropanmonoacrylat
1 ,1 ,1 -Trimethylolpropanmonome

Nr

25690

I
I
l

l
I

I
l
I
\
\

25720

007024-08-0

25750

007024-09-1

thacrylat

I

25780

025723-16-4

1 ,1 ,1 -Trimethylolpropan, propoxyleret

\

25810

015625-89-5

1,1,1 -Trimethylolpropantriacrylat

25840

003290-92-4

1 ,1 ,1 -Trimethylolpropantrimethac
rylat

25870

000107-39-1

2,4,4-Trimethyl- 1 -penten

25900

000110-88-3

Trioxan

000102-71-6

Se »Triethanolamin«

QM = 5 mg/kg i FM
QM = 5 mg/kg i FM

25930

001067-53-4

Tris(2-hydroxyethyl)amin
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan

25990

000689-97-4

Vinylacetylen

26020

001484-13-5

N-Vinylcarbazol
Vinylethere af mættede alifatiske

26080

-

I
\\
QM = 5 mg/kg i FM

monovalente alkoholer (C 2-C 1 8)
26140

000075-38-7

Vinylidenfluorid

26170

003195-78-6

N-Vinyl-N-methylacétamid

26200

002867-48-3

N-Vinyl-N-methylformamid

26230

000088-12-0

26260

001184-84-5

Vinylpyrrolidon
Vinylsulfonsyre

26290

26320

QM = 5 mg/kg i FM

025013-15-4

Vinyltoluen

000622-97-9

^-Vinyltoluen

Se »p-Methylstyren«

002768-02-7

Trimethoxyvinylsilan

000105-67-9

m-Xylenol

QM = 5 mg/kg i FM
Se »2,4-Dimethylphenol «

000526-75-0

ø-Xylenol

000095-87-4

^-Xylenol

Se »2,3-Dimethylphenol«
Se »2,5-Dimethylphenol««

Nr. L 349/48

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3534/90 af 6. december 1990 om fast
sættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 343 af 7. december 1990)
På side 37 læses artikel 2 således :
»Artikel 2

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

Efter anmodning anvendes den fra 1 . december 1990.«

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3566/90 af 6. december 1990 om listen
over produkter, der er forarbejdet på basis af frugt og grønsager, og for hvilke udstedelse af
importlicenser sker på særlige betingelser

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 347 af 12. december 1990)
I indholdsfortegnelsen og i titlen på side 17 :
i stedetfor :

»6. december 1990«

læses :

» 12. december 1990 «.

På side 19 i datoen for underskrivelsen :

i stedet for :

»den 6. december 1990«

læses :

»den 12. december 1990«.

13 . 12. 90

