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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3586/90
af 13 . december 1990

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1340/
90 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

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

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 2. december
1990 ;

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

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

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

og

ud fra følgende betragtninger :

De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
1801 /90 (*) og de senere forordninger, der ændrer denne ;
for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

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

ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), ' i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

af
af
af
af
af

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

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.
8.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. 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

29,58

0712 90 19

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

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 11 10

1103 11 90

0
46,40
55,84

90,99
51,84
59,40

Tredjelande

142,64 00
142,64 0 0
199,74 0 0
199,74 0 0
167,45
167,45

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

142,64 0 0
142,64 00
146,39 0
64,22

128,48 0
75,10 0
0
75,10
247,51
233,30
323,40

266,40

(') For hard 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).
i7) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.
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Nr. L 350/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3587/90
af 13 . 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 1 5, stk. 6,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 1 1 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de
12. 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

°g

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 1 802/90 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 14. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
0
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
134
164
201

af
af
af
af

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

1975,
1990,
1985,
1990,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
1.
9.

n EFT nr. L 167 af 30 . 6 . 1990, s. 11
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1990 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel

(ECU/ ton)
Løbende

måned

1 . term.

2. term.

3 . term .

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

24,12

24,12

24,12

1001 90 99

0

24,12

24,12

24,12

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

KN-kode

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

33,77

33,77

33,77

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term .

3. term.

4. term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

42,93

42,93

42,93

42,93

1107 10 19

0

32,08

32,08

32,08

32,08

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3588/90
af 13. december 1990

om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter
for andre produkter fra olivenoliesektoren
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 16, stk. 2,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1514/76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Algeriet (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
4014/88 (4), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1521 /76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Marokko (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
4015/88 (é), særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 508/76
af 24. juni 1976 om indførsel af olivenolie med oprindelse
i Tunesien Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr.
413/86 (8), særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77
af 17. maj 1977 om indførsel til Fællesskabet af visse
landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (®), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 4016/88 (10), særlig

i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2751 /78 af 23.
november 1978 om almindelige regler for fastsættelse af
importafgiften for olivenolie ved licitation (13) er det fast
sat, at minimumsafgiften skal fastsættes for hvert af de
pågældende produkter på grundlag af en undersøgelse af
situationen, dels på verdensmarkedet og dels på Fælles
skabets marked, samt de afgiftssatser tilbudsgiverne har
anført ;

ved opkrævelsen af afgiften skal der tages hensyn til
bestemmelserne i aftalerne mellem Fællesskabet og visse
tredjelande ; således skal afgiften for disse lande fastsættes
på grundlag af den afgift, der skal opkræves ved indførsel
fra andre tredjelande ;
gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser for de
afgiftssatser, tilbudsgiverne har anført den 10. og 11 .
december 1990, indebærer, at minimumsimportafgifterne
fastsættes som anført i bilag I til denne forordning ;
afgiften, der skal opkræves ved indførsel af oliven henhø
rende under KN-kode 0709 90 39 og 071 1 20 90 samt
produkter henhørende under KN-kode 1522 00 31 ,
1522 00 39 og 2306 90 19, skal beregnes ud fra den mini
mumsimportafgift, der gælder for den mængde olivenolie,
disse produkter indeholder ; dog kan afgiften for oliven

olie ikke ligge under et forud fastsat beløb svarende til

8 % af værdien af det indførte produkt ; disse bestem
melser medfører, at afgifterne fastsættes som anført i bilag
II til nærværende forordning —

artikel 10, stk. 2,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 620/77
af 18 . juli 1977 om indførsel af olivenolie fra Libanon (n),
og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Ved forordning (EØF) nr. 3131 /78 (12), ændret ved akten

Minimumsimportafgifterne for olivenolie er fastsat i
bilag I.

vedrørende Grækenlands tiltrædelse, besluttede Kommis

sionen at anvende licitationsproceduren for fastsættelsen
af importafgifter for olivenolie ;
')
2)
3)
4)
^
é)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

172 af
L 338
L 169
L 358
L 169
L 358

30. 9. 1966, s. 3025/66.
af 5. 12. 1990, s. 1 .
af 28. 6. 1976, s. 24.
af 27. 12. 1988, s. 1 .
af 28. 6. 1976, s. 43 .
af 27. 12. 1988 , s. 2.

j EFT nr. L 169 af 28. 6. 1976, s. 9.

Artikel 2

Afgifterne for indførsel af andre produkter fra oliven
oliesektoren er fastsat i bilag II.

Artikel 3

8) EFT nr. L 48 af 26. 2. 1986, s. 1 .
») EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10.
10) EFT nr. L 358 af 27. 12. 1988, s. 3 .
») EFT nr. L 181 af 21 . 7. 1977, s. 4.

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990 .

12 EFT nr. L 370 af 30 . 12. 1978, s. 60.

C 3) EFT nr. L 331 af 28 . 11 . 1978, s. 6.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 350/7

BILAG I

Minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
KN-kode

Tredjelande

1509 10 10

77,00 (')
77,00 (')
89,00 0
77,00 (')
122,00 0

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode, som helt og holdent er fremstillet i et af
nedennævnte lande og transporteret direkte fra disse lande til Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal
opkræves, med :
a) Libanon : 0,60 ECU/100 kg

b) Tunesien : 12,69 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportaf
gift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift
c) Tyrkiet : 22,36 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den eksportafgift,
der er indført af dette land ; denne tillbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift
d) Algeriet og Marokko : 24,78 ECU/ 100 kg, såfremt importøren fremlægger bevis for, at han har refunderet den
eksportafgift, der er indført af dette land ; denne tilbagebetaling må dog ikke overskride den gældende afgift.
(2) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode :

a) som 'helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til
Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 3,86 ECU/ 100 kg
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
den afgift, der skal opkræves, med 3,09 ECU/ 100 kg.
(3) I forbindelse med indførsel af olie, henhørende under denne KN-kode :
a) som helt og holdent er fremstillet i Algeriet, Marokko eller Tunesien og transporteret direkte fra disse lande til
Fællesskabet, nedsættes den afgift, der skal opkræves, med 7,25 ECU/ 100 kg
b) som helt og holdent er fremstillet i Tyrkiet og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
den afgift, der skal opkræves, med 5,80 ECU/ 100 kg.

BILAG II

Importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren
(ECU / 100 kg)
KN-kode

Tredjelande

0709 90 39

16,94

0711 20 90

16,94

1522 00 31

38,50

1522 00 39

61,60

2306 90 19

6,16
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3589/90
af 13 . december 1990

om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser
indgivet fra den 3. til den 8 . december 1990 i sektoren for mælk og mejeripro
dukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

stakninger, der er nødvendige, når det vejledende loft nås
eller overskrides ; som en forebyggende foranstaltning bør
de afvises suspenderes —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 1 , og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

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

1 . De i forordning (EØF) nr. 606/86 omhandlede
SMS-licensansøgninger, der er indgivet fra den 3. til den
8 . december 1990 og meddelt Kommissionen for mejeri
produkter henhørende under kategori 1 i KN-kode ex

for anvendelsen af den supplerende mekanisme for
samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra
De Ti ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3102/
90 (2), fastsættes der vejledende lofter for 1990 for mælk
og mejeriprodukter, ligesom det fastsættes, at disse lofter
opdeles ;

0406, afvises.

2. Udstedelse af SMS-licenser for produkter henhø
rende under kategori 1 suspenderes midlertidigt.

der er fra den 3. til den 8. december 1990 indgivet SMS
licensansøgninger for oste af kategori 1 , der overstiger det
vejledende loft, der er fastsat for fjerde kvartal ;

Artikel 2

efter tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 1 , kan Kommis

sionen efter en hasteprocedure træffe beskyttelsesforan

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 58 af 1 . 3. 1986, s. 28.
2) EFT nr. L 296 af 27. 10. 1990, s. 24.

\
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3590/90
af 13 . december 1990

om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

importafgifter i overensstemmelse med bilaget til nærvæ
rende forordning —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 31 17/90 (2), særlig artikel 14, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for mælk og mejeriprodukter er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3278/90 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3449/90 (4) ;
anvendelsen af de i forordning (EØF) nr. 3278/90 nævnte
bestemmelser på de priser, som Kommissionen har fået
kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende

Artikel 1

1 . De i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede importafgifter fastsættes som angivet i bila
get.

2. Der fastsættes ingen importafgifter for indførsler fra
Portugal, herunder Acorerne og Madeira, af mælk og
mejeriprodukter, der er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 804/68 .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
303
315
333

af
af
af
af

28.
31 .
15.
30.

6. 1968, s. 13.
10 . 1990, s. 5.
11 . 1990, s. 11 .
11 . 1990, s. 52.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for
mælk og mejeriprodukter
(ECU/100 kg nettovagt, medmindre andet er angivet)
KN-kode

Fodnote

0401 10 10

0401 10 90

0401 20 11
0401 20 19

0401 20 91

19,41

II
ll
ll
ll

0401 20 99

0401 30 11

0401 30 19
0401 30 31
0401 30 39
0401 30 91

Importafgiftens beløb

18,20
26,59
25,38
32,15

30,94

II
ll
ll
Il
\

82,05
80,84
157,22
156,01

263,07

0401 30 99

ll

261,86

0402 10 11

(4)

140,98

0402 10 19

o

133,73

0402 10 91

00

1,3373 / kg + 29,61

0402 10 99

00

1,3373 / kg + 22,36

0402 21 11

0

206,45

0402 21 17

0

199,20

0402 21 19

0

199,20

0402 21 91

0

240,58

0402 21 99

0

233,33

0402 29 11

000

1 ,9920 / kg + 29,61

0402 29 15

00

1,9920 / kg + 29,61

0402 29 19

00

1,9920 / kg + 22,36

0402 29 91

00

2,3333 / kg + 29,61

0402 29 99

00

2,3333 / kg + 22,36

0402 91 11

0

30,28

0402 91 19

0

30,28

0402 91 31

0

37,85

0402 91 39

0

37,85

0402 91 51

0

157,22

0402 91 59

0

156,01

0402 91 91

0

263,07

0402 91 99

0

261,86

0402 99 1 1

0

49,85

0402 99 19

0

49,85

0402 99 31

00

1,5359 / kg + 25,99

0402 99 39

00

1,5359 / kg + 24,78

0402 99 91

00

2,5944 / kg + 25,99

0402 99 99

00

2,5944 / kg + 24,78
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(ECU/100 kg nettovagt, medmindre andet er angivet)
Fodnote

KN-kode

Importafgiftens beløb

0403 10 11

29,00

0403 10 13

34,56

0403 10 19

84,46

0403 10 31

C)

0,2296 / kg + 28,40

0403 10 33

0

0,28 52 / kg + 28,40

0403 10 39

0

0,7842 / kg + 28,40

0403 90 1 1
0403 90 13

140,98

\

206,45

0403 90 19

240,58

0403 90 31

C)

1,3373 / kg + 29,61

0403 90 33

C)

1,9920 / kg + 29,61

0403 90 39

0

2,3333 / kg + 29,61

0403 90 51
0403 90 53

0403 90 59

29,00

II
ll

34,56

84,46

0403 90 61

0

0,2296 / kg + 28,40

0403 90 63

0)

0403 90 69

C)

0,28 52 / kg + 28,40
0,7842 / kg + 28,40

0404 10 11

30,86

0404 10 19

C)

0,3086 / kg + 22,36

0404 10 91

0

0404 10 99

(2)

0,3086 / kg
0,3086 / kg + 22,36

0404 90 11

II

0404 90 13
0404 90 19

||

0404 90 31
0404 90 33
0404 90 39

140,98
206,45

240,58
140,98

li
I-I

206,45
240,58

0404 90 51

0)

1,3373 / kg + 29,61

0404 90 53

00

1 ,9920 / kg + 29,61

0404 90 59

0

0404 90 91

0

2,3333 / kg + 29,61
1,3373 / kg + 29,61

0404 90 93

00

1,9920 / kg + 29,61

0404 90 99

0

2,3333 / kg + 29,61

0405 00 10

271,55

0405 00 90

331,29

0406 10 10

0

0406 10 90

0

286,53

0406 20 10

238,69

00

413,22

0406 20 90

0

413,22

0406 30 10

00

191,15

0406 30 31

00

177,52

0406 30 39

00

191,15

0406 30 90

00

287,87

0406 40 00

00

148,14

0406 90 11

00

243,10
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(ECU/100 kg nettovagt, medmindre andet er angivet)
KN-kode

Fodnote

Importafgiftens beløb

C

196,74

0406 90 13
0406 90 15

00

196,74

0406 90 17

00

196,74

0406 90 19

00

413,22

0406 90 21

00

243,10

0406 90 23

00

189,81

0406 90 25

00

189,81

0406 90 27

00

189,81

0406 90 29

00

189,81

0406 90 31

00

189,81

0

0406 90 33
0406 90 35

(9(9

189,81
189,81

0406 90 37

00

189,81

0406 90 39

00

189,81

0406 90 50

00

189,81

0406 90 61

0

413,22

0406 90 63

0

413,22

0406 90 69

0

413,22

0406 90 71

0

238,69

0406 90 73

0

189,81

0406 90 75

0

189,81

0406 90 77

0

189,81

0406 90 79

0

189,81

0406 90 81

0

189,81

0406 90 83

0

189,81

0406 90 85

0

189,81

0406 90 89

00

189,81

0406 90 91

0

238,69

0406 90 93

0

238,69

0406 90 97

0

286,53

0406 90 99

0

286,53

1702 10 10

36,29

1702 10 90

36,29

2106 90 51

\

2309 10 15
2309 10 19

2309 10 39

36,29
102,72

I
\

133,48

125,08

2309 10 59

103,23

2309 10 70

133,48

2309 90 35

102,72

2309 90 39

133,48

2309 90 49

125,08

2309 90 59

103,23

2309 90 70

133,48
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(') Importafgiften for 100 kg af en vare henhørende under denne position er lig med summen af :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af den mælk og fløde, der er indeholdt i 100 kg af
varen ;

b) det andet angivne beløb.

(2) Importafgiften for 100 kg af en vare henhørende under denne position er lig med :
a) det for 1 kg angivne beløb multipliceret med vægten af det mælketørstof, der er indeholdt i 100 kg af varen,
og eventuelt forhøjet med
b) det andet angivne beløb.

(3) Produkter henhørende under denne position, der indføres fra et tredjeland i forbindelse med en særlig aftale
mellem dette land og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et certifikat IMAl , der udstedes på de i forord
ning (EØF) nr. 1767/82 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilag I til nævnte forordning.
(4) Den gældende importafgift begrænses på de i forordning (EØF) nr. 715/90 fastsatte betingelser.

Nr. L 350/ 13
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3591/90
af 13. december 1990

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

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

afbalanceret situation og en naturlig udvikling af
priser og samhandel,

— interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked,

— det økonomiske aspekt ved de påtænkte udførsler ;
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3117/90 (2), særlig artikel 17, stk. 4,

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

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

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

ud fra følgende betragtninger :

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

I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68 kan
forskellen mellem priserne i den internationale
samhandel på de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution ;

i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 876/68 af
28 . juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og krite
rierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1344/86 (4), skal restitu
tionen for de produkter, som er nævnt i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 804/68, og som udføres i uforarbejdet
stand, fastsættes under hensyntagen til :
— situationen og den forventede prisudvikling for mælk
og mejeriprodukter og de disponible mængder på
Fællesskabets marked samt situationen og den forven
tede prisudvikling for mælk og mejeriprodukter i den

d) tilbudsprisen franko Fællesskabets grænse ;

ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 876/68 kan situ
ationen i den internationale handel eller de særlige krav
på visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 804/68, alt efter bestem
melsesstedet ;

ved artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 876/68 er det
fastsat, at fortegnelsen over de produkter, for hvilke der
ydes en eksportrestitution, og restitutionsbeløbet fastsættes

mindst én gang hver fjerde uge ; restitutionsbeløbet kan
dog opretholdes uændret i mere end fire uger ;

internationale handel,

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

— målene for den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter, som er at sikre disse markeder en
(')
0
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
303
155
119

af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 13.
31 . 10. 1990, s. 5.
3. 7. 1968, s. 1 .
8. 5. 1986, s. 36.

ifølge artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1098/68 af 27. juli 1968 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende eksportrestitutioner for mælk og mejeripro
dukter (5), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 222/88
(6), er restitutionen for mejeriprodukter tilsat sukker lig
med summen af to elementer, hvoraf det ene tager
hensyn til mængden af mejeriprodukter og det andet til
mængden af tilsat saccharose ; sidstnævnte element
anvendes dog kun, hvis den tilsatte saccharose er produ
ceret af sukkerroer eller sukkerrør høstet i Fællesskabet ;
O EFT nr. L 184 af 29. 7. 1968, s. 10.
(6) EFT nr. L 28 af 1 . 2. 1988, s. 1 .
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for produkter henhørende under KN-kode ex 0402 99 1 1
ex 0402 99 19,

ex 0404 90 51 ,

ex 0404 90 53,

ex 0404 90 91 og ex 0404 90 93 med et fedtindhold på
9,5 vægtprocent eller derunder og et indhold af fedtfri
mælketørstof på 15 vægtprocent eller derover fastsættes
ovennævnte første element for 100 kg af hele produktet ;
for de andre produkter tilsat sukker henhørende under
pos. 0402 og 0404 beregnes dette element ved at multipli

cere grundbeløbet med det pågældende produkts indhold
af mejeriprodukter ; dette grundbeløb er lig med den
restitution, der skal fastsættes for et kg af de mejeripro
dukter, der er indeholdt i hele produktet ;

det andet element beregnes ved at multiplicere det resti
tutionsgrundbeløb, der gælder på dagen for udførselen af
de produkter, som er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i
Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om
den fælles markedsordning for sukker ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1 069/89 (2) ;
for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb :

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes

en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (3),

overgang fra et mejeriar til det efterfølgende ; disse
bestemmelser omfatter mulighed for differentiering af
restitutionerne fra produkternes fremstillingsdato ;
med henblik på beregningen af restitutionerne for smel
teost bør det fastsættes, at der ikke skal tages hensyn til
eventuelt tilsatte mængder af kasein og/eller kaseinater ;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på markedet for mælk og mejeriprodukter,
navnlig på noteringer eller kurser på mælk og mejeripro
dukter i Fælleskabet og på verdensmarkedet, fører til at
fastsætte restitutionerne til de beløb, der er angivet i bila
get ;

ifølge artikel 275 i tiltrædelsesakten kan der ydes restitu
tioner ved udførsel til Portugal ; en undersøgelse af situa
tionen og af de forskellige prisniveauer fører til, at der
ikke påtænkes fastsat restitutioner for udførsel til Portu
gal ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

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

1 . De i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 804/68
omhandlede eksportrestitutioner for produkter eksporteret
i uforarbejdet stand fastsættes til de i bilaget angivne
beløb .

2. Der fastsættes ingen restitution for udførsler til zone
E for produkterne henhørende under KN-kode 0401 ,
0402, 0403, 0404, 0405 og 2309.
3. Der fastsættes ingen restitution for udførsler til
Portugal, herunder Acorerne og Madeira, for mælk og
mejeriprodukter, der er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 804/68 .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
114
164
201

af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
27. 4. 1989, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.

(4 EFT nr. L 91 af 1 . 4. 1984, s. 71 .
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BILAG

til Komissionens forordning af 13. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for mælk og mejeriprodukter
(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Bestemmelse (*)

Produktkode

0401 10 10 000
0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500

I
I
I

0401 20 19 100
0401 20 19 500
0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100

0401 20 99 500

II
I
I

0401 30 11 100
0401 30 11 400
0401 30 11 700

I
II

0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100

0401 30 31 400
0401 30 31 700
0401 30 39 100
0401 30 39 400
' 0401 30 39 700
0401 30 91 100
0401 30 91 400

I
I
II
I
I

0401 30 91 700
0401 30 99 100

I

0401 30 99 400
0401 30 99 700

0402 10 11 000
0402 10 19 000

0402 10 91 000
0402 10 99 000
0402 21 1 1 200
0402 21 1 1 300

I
II
II
I
I

0402 21 1 1 500
0402 21 1 1 900
0402 21 17 000

II
I

0402 21 19 300

0402 21 19 500

0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300
0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700

0402 21 91 900
0402 21 99 100
0402 21 99 200
0402 21 99 300

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l

Restitutionsbeløb

6,36
6,36
6,36
9,61
6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72

28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
70,00
70,00
0,7000
0,7000

70,00
99,72
106,00
115,00
70,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51

159,88
115,96

116,87
118,53

Nr. L 350/ 17
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Bestemmelse (*)

Produktkode

0402 21 99 400
0402 21 99 500

0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 21 99 900

0402 29 15 200
0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900

0402 29 19 200
0402 29 19 300
0402 29 19 500
0402 29 19 900

0402 29 91 100
0402 29 91 500

0402 29 99 100
0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310

0402 91 11 350
0402 91 11 370

0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
0402 91 91 000
0402 91 99 000
0402 99 11 110
0402 99 11 130

0402 99 11 150
0402 99 11 310

0402 99 1 1 330
0402 99 11 350

0402 99 19 110

0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110

0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 99 31 500
0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39 300
0402 99 39 500
0402 99 91 000

I
l
l
I
I
l
l
ll
l
l.I
l
Il
II
II
II
II
II
I
I
Il
Il
l
II
ll
II
Il
II
Il
I
Il
Il
ll
II
ll
ll
ll
II
II
II
II
II
II
II
I
ll
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

\

Restitutionsbeløb

128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
1,2815

1,1596
1,2815
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78
24,60
35,78
28,65
28,65
99,57
99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,9957

Nr. L 350/ 18
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0402 99 99 000

0403 10 11 100
0403 10 11 300
0403 10 13 000

0403 10 19000

\
I
\
\

0403 10 31 100
0403 10 31 300

0403 10 33 000

II

0403 10 39 000

0403 90 11 000

II

0403 90 13 200
0403 90 13 300

0403 90 13 500
0403 90 13 900
0403 90 19 000

0403 90 31 000
0403 90 33 200
0403 90 33 300
0403 90 33 500

I
\
\
\
I
\
||

0403 90 33 900
0403 90 39 000

Il

0403 90 51 100
0403 90 51 300

0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140

0403 90 59 170
0403 90 59 310

0403 90 59 340

\\
\
\
Il
ll
I
Il

0403 90 59 370
0403 90 59 510

II

0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000

0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910

0404 90 11 950
0404 90 13 120

0404 90 13 130
0404 90 13 140
0404 90 13 150

0404 90 13 911

ll
ll
II
\
ll
\
Il
\
Il
I
Il
I

0404 90 13 913
0404 90 13 915

I

0404 90 13 917
0404 90 13 919

I

0404 90 13 931
0404 90 13 933

0404 90 13 935
0404 90 13 937

l
I
\

0404 90 13 939

0404 90 19 110
0404 90 19 115

0404 90 19 120
0404 90 19 130
0404 90 19 135

\
\

Restitutionsbeløb

0,9957
6,36
9,61
12,65
18,72
0,0636
0,0961
0,1265

0,1872
70,00
70,00
99,72
106,00
115,00
115,96
0,7000
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596

6,36
9,61
12,65

18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
70,00
6,36
19,53
70,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
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Nr. L 350/ 19

(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (")

0404 90 19 150
0404 90 19 160
0404 90 19 180

0404 90 19 900
0404 90 31 100
0404 90 31 910
0404 90 31 950

0404 90 33 120
0404 90 33 130
0404 90 33 140

0404 90 33 150
0404 90 33 91 1
0404 90 33 913
0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931

143,96

II
II
\\

151,51

II
II
II
II
Il
l
II
II
II
II
II
ll
li

70,00
6,36
19,53
70,00
99,72
106,00

0404 90 33 933
0404 90 33 935
0404 90 33 937
0404 90 33 939
0404 90 39 110

0404 90 39 115
0404 90 39 120
0404 90 39 130
0404 90 39 150

0404 90 39 900
0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150

0404 90 53 91 1

Il

0404 90 53 915
0404 90 53 917

159,88
—

115,00

6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42

ll
II
Il
Il
II
II
II
II
II
ll
II
II
ll
Il
ll

0404 90 53 170

0404 90 53 913

Restitutionsbeløb

II

0404 90 53 919

30,28
35,78
37,44
115,96

116,87
118,53
128,15

131,43
—

0,7000
0,0636

22,53
0,7000
0,9972
1,0600
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865

0404 90 53 935

0,4284
22,53
27,52
37,32

0404 90 53 937

38,94

0404 90 53 931
0404 90 53 933

0404 90 53 939

—

0404 90 59 130

1,1596

0404 90 59 150

0404 90 59 950

1,2815
0,6107
0,8741

0404 90 59 990

0,9957

0404 90 91 100

0,7000
0,0636
22,53
0,7000

0404 90 59 930

0404 90 91 910
0404 90 91 950
0404 90 93 110
0404 90 93 130
0404 90 93 150

\

0,9972
1,0600
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

0404 90 93 170
0404 90 93 911

0404 90 93 913
0404 90 93 915
0404 90 93 917

1,1500
0,0636
0,1265
0,1872

Il
li
ll
ll

0,2865
0,4284

0404 90 93 919
0404 90 93 931

22,53
27,52

0404 90 93 933

0404 90 93 935
0404 90 93 937
0404 90 93 939

li
l
ll

37,32
38,94
—

0404 90 99 130
0404 90 99 150

0404 90 99 930

0404 90 99 950
0404 90 99 990

1,1596

li
\
ll
li

1,2815

0,6107
0,8741
0,9957

0405 00 10 100
0405 00 10 200
0405 00 10 300
0405 00 10 500
0405 00 10 700

0405 00 90 100
0405 00 90 900
0406 10 10 000
0406 10 90 000

—

ll
ll
li
\\
li
li
li
ll

132,32

1 66,46
170,73
175,00
175,00
220,00
—

—

0406 20 90 100

0406 20 90 913

—

028

—

032

—

400

87,74

404

I
0406 20 90 915

I

-

400

116,99

028
032
400

I

404
...

0406 20 90 919

I
l

028
032
400

404
...

—

—

113,25
—

—

124,30
—

120,33
—

—

138,92
—

134,49

0406 20 90 990

—

0406 30 10 100

—

0406 30 10 150

028
032

036
038

400
404

l

—

032

...

0406 20 90 917

84,94

028

404

l

—

...

...

—

—

—

—

20,03
—

22,83

Nr. L 350/21
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse Q

0406 30 10 200

028
032

036
038
400
404
...

0406 30 10 250

028

Restitutionsbeløb

—

—

—

43,52
—

48,68
—

032
036
038
400
404
...

0406 30 10 300

028

032
036
038
400

—

—

43,52
—

48,68
—

—

—

—

63,88

404

71,42
0406 30 10 350

028
032

036
038
400
404
...

0406 30 10 400

028
032
036
038
400
404
...

0406 30 10 450

028

032

I

036
038

l

400

—

—

—

—

43,52
—

48,68
—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 500
0406 30 10 550

—

028
032
036

\

038

—

—

—

—

400

43,52

404

20,00

48,68
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 30 10 600

028

l

032
036

038

0406 30 10 650

28,00

...

71,42

028

400
404
...

028
032
036
038
400
404
...

028

032
036

038
400

I

404
...

0406 30 10 800

028
032

l

036
038
400
404
...

0406 30 10 900

036
038
400
404
...

0406 30 31 500

028
032
036
038

\

.

—

—

—

93,03
—

103,95
—

—

—

—

93,03
—

103,95
—

—

—

—

113,54
—

126,87
—

—

—

—

113,54
—

126,87

—

028
032

\

—

—

0406 30 31 100

0406 30 31 300

—

404

036

\

—

63,88

038

0406 30 10 750

—

400

032

0406 30 10 700

Restitutionsbeløb

400
404
...

—

—

—

—

20,03
—

22,83
—

—

—

—

43,52
—

48,68
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Nr. L 350 /23

(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 30 31 710

028
032

036

l

038
400
404
...

0406 30 31 730

028

032
036

038
400
404
...

0406 30 31 910

028
032
036

038
400

404
...

0406 30 31 930

028
032

I

036
038

400
404
...

0406 30 31 950

028
032
036
038
400
404
...

0406 30 39 100

II

0406 30 39 300

028
032
036

\

038

I
l
0406 30 39 500

\

—

—

—

43,52
—

48,68
—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

43,52
—

48,68
—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

93,03
— .

103,95
—

—

—

—

—

400

43,52

404

20,00

...

48,68

028
032
036

038

l

Restitutionsbeløb

—

—

—

—

400

63,88

404

28,00

...

71,42
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 30 39 700

028

Restitutionsbeløb

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 39 930

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
0406 30 39 950

028

—

032

—

036

l

—

038

—

400

113,54

404

126,87
0406 30 90 000

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

126,87
0406 40 00 100
0406 40 00 900

\

—

028

—

032

—

038

—

400

120,00

404

126,51
0406 90 13 000

028

—

032

—

036

\

—

038

—

400

\

404
...

0406 90 15 100

028
032

036

\
l

038
400

113,00
'■

—

159,34
—

—

—

—

113,00

404

159,34
0406 90 15 900

—

Nr. L 350/25

De Europæiske Fællesskabers Tidende

14. 12. 90

(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Bestemmelse (")

Produktkode

0406 90 17 100

028

;

032

036
038

400
404
...

0406 90 17 900

Il

0406 90 21 100
028
032
036

038
400
404

l

—

—

113,00
—

159,34
—

—

—

—

—

1 30,00
—

139,68

...

151,68

li

0406 90 23 900

028
032
036
038
400
404
...

0406 90 25 100

—

—

—

—

—

65,00
—

135,35
—

0406 90 25 900

028
032
036

038
400
404
...

0406 90 27 100

Il

0406 90 27 900

028

l

032
036
038
400
404
...

0406 90 31 119

—

732

0406 90 23 100

0406 90 31 111

—

—

0406 90 21 900

1

Restitutionsbeløb

\

—

—

—

—

65,00
—

135,35
—

—

—

—

—

56,14
—

114,71
—

028
032

036

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

...

89,96
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 31 151

028
032
036
038

Restitutionsbeløb

—

—

—

—

400

58,40

404

14,96

83,83
0406 90 31 159
0406 90 31 900
0406 90 33 111
0406 90 33 119

Il
Il
Il
028
032

036

—

—

—

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

89,96
0406 90 33 151

028
032

036
038

0406 90 33 159
0406 90 33 911
0406 90 33 919

—

—

—

—

400

.58,40

404

14,96

...

83,83

Il
Il

—

—

028
032

—

036
038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96

0406 90 33 951

028

032
036
038

—

—

—

—

400

58,40

404

14,96
83,83

0406 90 33 959
0406 90 35 110
0406 90 35 190

ll
ll
028

032

—

—

—

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
158,54

Nr. L 350/27
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 35 910
0406 90 35 990

Restitutionsbeløb

—

028
032

036
038
400

—

.

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 61 000

028
032

—

—

036

90,00

400

190,00

404

140,00
185,00

0406 90 63 100

l

028
032

—

—

036

105,03

400

220,00

404

160,00

212,12
0406 90 63 900

028
032

70,00

400

150,00

404

80,00

0406 90 69 100

165,00
—

028
032

—

—

036

70,00

400

150,00

404

80,00

...

0406 90 69 990

165,00
—

0406 90 71 100
0406 90 71 930

—

036

•••

0406 90 69 910

—

—

028

13,50

032

13,50

036
038
400
404
...

—

—

87,23
—

89,49

Nr. L 350/28
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

Restitutionsbeløb

036

—

038

—

400

96,18

404

0406 90 71 970

l
I

—

...

98,13

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

109,31

404

—

...

0406 90 71 991

110,79

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

...

0406 90 71 995

130,00

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

l

65,00

404

—

...

135,35

0406 90 71 999

—

0406 90 73 100

II

0406 90 73 900

028

—

—

032

\

—

036

42,66

400

160,00

404

120,00

...

151,00

0406 90 75 100

II

0406 90 75 900

028

—

—

032

—

036

—

400

65,00

404

—

...

0406 90 77 100

125,96

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400
404
...

58,77
.

—

110,79
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Nr. L 350/29

(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

0406 90 77 300

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

028
032

—

036

—

038

—

400

65,00

404

—

*"

0406 90 77 500

135,35

028

—

|

032

—

036

—

038

—

400

75,00

404

—

...

135,35

0406 90 79 100
0406 90 79 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

56,14

404

—

...

0406 90 81 100
0406 90 81 900

114,71

||

—

028

—

032

—

036
038
400
404
...

0406 90 83 100
0406 90 83 910

0406 90 83 950

II
II
028
032
400
404
...

0406 90 83 990

028
032

1

■

—

130,00
—

130,00
—

—

—

—

39,03
—

47,97
—

—

400

39,03

404

—'

...

0406 90 85 100
0406 90 85 910

—

47,97
—

028
032

—

—

036

42,67

400

160,00

404
...

90,00

158,54
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 85 991

028
032

l
l
I

036
038
400

l

Restitutionsbeløb

.

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 85 995

I

028

27,50

032

27,50

036
038
400

l

—

—

65,00

404

135,35
0406 90 85 999
0406 90 89 100

I
l
I

—

028

13,50

032

13,50

036
038
400

I

—

—

87,23

404

89,49
0406 90 89 200

\

028

20,00

032

20,00

036
038

\

400

—

—

96,18

404

98,13
0406 90 89 300

I

028

24,00

032

24,00

036
038
400

—

—

109,31

404

110,79
0406 90 89 910
0406 90 89 951

l
I
l

—

028
032

036

42,66

400

160,00

404
...

0406 90 89 959

028
032
036

I

—

—

038

400

90,00
151,00
—

—

—

—

130,00

404

130,00
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

\

036

038
400
404
...

0406 90 89 972

028

l
I

032
400

Restitutionsbeløb

—

—

74,00
—

135,35
—

—

39,03

404

47,97
0406 90 89 979

028

27,50

032

27,50

036
038
400

404
...

0406 90 89 990
0406 90 91 100

II
II

0406 90 91 300

028
032

036
038
400

l

404
...

0406 90 91 510

028

I

032
036
038

1

400

—

—

74,00
—

135,35
—

—

—

—

—

—

21,46
—

21,06
—

—

—

—

37,62

404

35,97
0406 90 91 550

028

032

036
038

400
404
...

0406 90 91 900
0406 90 93 000
0406 90 97 000
0406 90 99 000
2309 10 15 010
2309 10 15 100
2309 10 15 200

2309 10 15 300
2309 10 15 400
2309 10 15 500
2309 10 15 700

I
II
II
I
II
II
II
I
II
ll
I

—

—

—

—

45,81
—

43,62
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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(ECU/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)
Produktkode

2309 10 15 900

2309 10 19 010
2309 10 19 100
2309 10 19 200

2309 10 19 300
2309 10 19 400

Bestemmelse (*)

\
\
\
\
\
\

2309 10 19 500

—

—

—

—

—

2309 10 19 800

—

2309 10 19 900

—

2309 10 70010

—

2309 10 70 100

21,00

\
\

2309 10 70 500
2309 10 70 600

—

—

2309 10 19 700

2309 10 70 300

—

—

2309 10 19 600

2309 10 70 200

Restitutionsbeløb

28,00
35,00

42,00

\

49,00

2309 10 70 700

56,00

2309 10 70 800

61,60

2309 10 70 900

Il

2309 90 35 010

—

2309 90 35 100

—

2309 90 35 200

—

2309 90 35 300
2309 90 35 400

—

Il

2309 90 35 500

2309 90 39 010
2309 90 39 100
2309 90 39 200
2309 90 39 300

2309 90 39 400

2309 90 39 500
2309 90 39 600
2309 90 39 700
2309 90 39 800
2309 90 39 900

2309 90 70 010
2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500

—

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

2309 90 70 600

2309 90 70 900

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

—

21,00

28,00
35,00
42,00
49,00

2309 90 70 700
2309 90 70 800

—

—

2309 90 35 700
2309 90 35 900

—

56,00

Il

I

61,60
—
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(*) Destinationskoderne er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 420/90 (EFT nr. L 44 af 20. 2. 1990, s.
15).

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

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

NB : Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af 24. 12. 1987, s. 1).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3592/90
af 12. december 1990

om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23 . juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

VII b, c, d, e, f, g, h, j og k, taget af fartøjer, som fører
fransk flag eller er registreret i Frankrig, nået den for 1990
tildelte kvote —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Fangsterne af hvilling i farvandene i ICES-område

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19. december

VII b, c, d, e, f, g, h, j og k fra fartøjer, der fører fransk flag,
eller er registreret i Frankrig, må antages at have opbrugt
den kvote, der er tildelt Frankrig for 1990.

1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for hvilling i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af hvilling i farvandene i ICES-område

Fiskeri efter hvilling i farvandene i ICES-område
VII b, c, d, e, f, g, h, j og k fra fartøjer, der fører fransk flag
eller er registreret i Frankrig, er forbudt, ligesom opbeva
ring om bord, omladning og landing af den ovenfor
nævnte bestand, fanget i disse farvande af de nævnte
fartøjer efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARfN

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207
306
389
172

af
af
af
af

29. 7. 1987, s. 1 .
11 . 11 . 1988 , s. 2.
30. 12. 1989, s. 1 .
5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3593/90
af 12. december 1990

om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører fransk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

(EF-område) og IV (EF-omrade), taget af fartøjer, som
fører fransk flag eller er registreret i Frankrig, nået den for
1990 tildelte kvote —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Fangsterne af kulmule i farvandene i ICES-område II a
(EF-område) og IV (EF-område) fra fartøjer, der fører
fransk flag, eller er registreret i Frankrig, må antages at
have opbrugt den kvote, der er tildelt Frankrig for 1990.

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19. december
1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af
fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for kulmule i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af kulmule i farvandene i ICES-område II a

Artikel 1

Fiskeri efter kulmule i farvandene i ICES-område II a

(EF-område) og IV (EF-område) fra fartøjer, der fører
fransk flag eller er registreret i Frankrig, er forbudt,
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings ikrafttrædelses
dato.

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(>)
(2)
(3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207
306
389
172

af
af
af
af

29. 7. 1987, s. 1 .
11 . 11 . 1988 , s. 2.
30. 12. 1989, s. 1 .
5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3594/90
af 12. december 1990

om indstilling af fiskeri efter hestemakrel fra fartøjer, som fører spansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

streret i Spanien, naet den for 1990 tildelte kvote ;
Spanien har forbudt fiskeri efter denne bestand med virk

ning fra den 8 . december 1990 ; det er derfor nødvendigt
at opretholde denne dato —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Fangsterne af hestemakrel i farvandene i ICES-område

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19. december

VIII c fra fartøjer, der fører spansk flag eller er registreret i
Spanien, må antages at have opbrugt den kvote, der er

1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for hestemakrel i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af hestemakrel i farvandene i ICES-område
VIII c, taget af fartøjer, som fører spansk flag eller er regi

tildelt Spanien for 1990 .
Fiskeri efter hestemakrel i farvandene i ICES-område

VIII c fra fartøjer, der fører spansk flag eller er registreret i
Spanien, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omlad
ning og landing af den ovenfor nævnte bestand, fanget i
disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forord
nings anvendelsesdato.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 8 . 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
Manuel MARlN

Næstformand

(')
(2)
(3)
(")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207
306
389
172

af
af
af
af

29. 7. 1987, s. 1 .
11 . 11 . 1988, s. 2.
30. 12. 1989, s. 1 .
5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3595/90
af 12 . december 1990

om indstilling af fiskeri efter glashvarre fra fartøjer, som fører portugisisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 4047/89 af 19 . december
1989 om fastsættelse for 1990 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1887/90 (4), fastsætter kvoter for glashvarre i 1990 ;
for at overholde bestemmelserne om de kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af glashvarre i farvandene i ICES-område

VIII c, IX og X ; CECAF 34.1.1 (EF-område), taget af
fartøjer, som fører portugisisk flag eller er registreret i
Portugal, nået den for 1990 tildelte kvote —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fangsterne af glashvarre i farvandene i ICES-område
VIII c, IX og X ; CECAF 34.1.1 (EF-område) fra fartøjer,
der fører portugisisk flag eller er registreret i Portugal, må
antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt Portugal
for 1990 .

Fiskeri efter glashvarre i farvandene i ICES-område VIII c,
IX og X ; CECAF 34.1.1 (EF-område) fra fartøjer, der fører
portugisisk flag eller er registreret i Portugal, er forbudt,
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af
den ovenfor nævnte bestand, fanget i disse farvande af de
nævnte fartøjer efter denne forordnings ikrafttrædelses
dato .

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(') EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
(3) EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 1 .

M EFT nr. L 172 af 5. 7. 1990, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3596/90
af 12. december 1990

om fastsættelse af kvalitetsnormer for ferskner og nektariner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1 193/90 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

hensyn til en forringelse af friskhedstilstanden og saft
spændingen ;

af hensyn til klarheden og retssikkerheden og for at lette
anvendelsen for brugerne bør der i forbindelse med nye
ændringer af bestemmelserne på dette område foretages
en ny affattelse af de pågældende bestemmelser ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

Rådets forordning nr. 23 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 79/88 (4), indeholder i bilag II/4 kvalitetsnormer

Kvalitetsnormerne for ferskner, herunder også blodfersk

for ferskner ; denne tekst indeholder allerede bestem

0809 30 00, er anført i bilaget.

ner,

og

nektariner,

henhørende

under

KN-kode

melser for nektariner :

Normerne gælder for alle handelsled på de i forordning
(EØF) nr. 1035/72 fastsatte betingelser.
der er sket en udvikling i produktionen og afsætningen af
disse produkter, bl.a. med hensyn til kravene fra engros
markederne og forbruget ; kvalitetsnormerne bør derfor
ændres for at tage hensyn til disse nye krav ; i den nuvæ
rende markedssituation er det ikke nødvendigt at definere
den supplerende kvalitetsklasse, der er fastlagt i Rådets
forordning nr. 21 1 /66/EØF (*), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1730/87

normerne gælder i alle handelsled ; transport over længere
afstand, opbevaring i længere tid og de forskellige håndte
ringer af produkterne kan medføre visse forandringer som
følge af produkternes biologiske udvikling eller deres
mere eller mindre letfordærvelige karakter ; der bør tages
hensyn til disse forandringer i anvendelsen af normerne i
det afsætningsled, der følger efter forsendelsen ; produkter
i klasse »Ekstra« skal sorteres og emballeres særlig omhyg
geligt, idet der for deres vedkommende kun bør tages
(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L 118 af 20 . 5. 1972, s. 1 .
L 119 af 11 . 5. 1990, s. 43.
30 af 20. 4. 1962, s. 965/62.
L 10 af 14. 1 . 1988, $. 8 .

(j EFT nr. 233 af 20. 12. 1966, s. 3939/66.
4 EFT nr. L 163 af 23. 6. 1987, s. 25.

Dog kan produkterne i de handelsled, som følger efter
forsendelsen, have følgende fejl i forhold til de i
normerne indeholdte krav :

— en lettere forringelse af friskhedstilstand og fasthed
— for produkter i andre klasser end klasse Ekstra : lettere

forandringer på grund af deres udvikling og deres
mere eller mindre letfordærvelige karakter.

Artikel 2

1 . Udtrykket »ferskner« i artikel 2 i forordning nr. 23
og i artikel 1 i forordning nr. 211 /66/EØF udgår.
2. Bilag II/4 i forordning nr. 23 og bilag IV til forord
ning nr. 211 /66/EØF udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . maj 1991 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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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

Nr. L 350/39
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BILAG

KVALITETSNORMER FOR FERSKNER OG NEKTARINER

I. DEFINITION

Normerne gælder for ferskner og nektariner (') af de sorter (cultivarer) af arten Prunus persica Sieb. og
Zucc., der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugeren ; den omfatter ikke ferskner til industriel
forarbejdning.
II. BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som ferskner og nektariner skal opfylde efter klargøring og embal
lering.
A. Mindstekrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte
klasser, at fersknerne og nektarinerne skal være :
— hele

— sunde ; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til
konsum, udelukkes

—
—
—
—
—

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer
praktisk taget fri for skadedyr
praktisk taget fri for skadedyrsangreb
fri for unormal ydre fugtighed
fri for fremmed lugt og/eller smag.

Fersknerne og nektarinerne skal være omhyggeligt plukket. De skal have nået en sådan udvikling og
modningsgrad at de kan :
— tåle transport og håndtering, og
— ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.

B. Klasseinddeling

Ferskner og nektariner inddeles i følgende tre klasser :
(i) Klasse »Ekstra« :

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være sortstypiske af
form, udvikling og farve med hensyntagen til produktionsområdet. De må ikke udvise fejl,
bortset fra meget lette overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbar
heden eller præsentationen i emballagen.
(ii) Klasse I :

Ferskner og nektariner i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal have de fof sorten
typiske kendetegn med hensyntagen til produktionsområdet. Mindre fejl i form, udvikling eller
farvning er dog tilladt.
Frugtkødet skal være sundt.
Ferskner, der er revnede i stilkenden udelukkes.

Lettere overfladefejl, som ikke forringer helhedsindtrykket, kvaliteten, holdbarheden og præsen
tationen i emballagen er tilladt inden for følgende grænser :

— aflange fejl må ikke være længere end 1 cm
— med hensyn til øvrige fejl må det samlede areal ikke overstige 0,5 cm2.
(') Alle typer af arten Prunus Persica Sieb. og Zucc. er omfattet af normerne, såvel ferskner som nektariner eller lignende
(blodferskner og pavie) med løsnede eller ikke løsnede sten, med dun eller ikke.
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(iii) Klasse II :
Denne klasse indbefatter ferskner og nektariner, der ikke kan placeres i de højere klasser, men
som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav.

Frugtkødet må ikke udvise alvorlige fejl. Ferskner, der er revnede i stilkenden, tillades kun inden
for kvalitetstolerancerne .

Overfladefejl er tilladt inden for følgende grænser, under forudsætning af, at fersknerne eller
nektarinerne bibeholder deres væsentlige karakteristika vedrørende kvalitet, holdbarhed og
præsentation :

— 2 cm i længden for aflange fejl
— 1,5 cm2 i alt for alle øvrige fejl.
III. BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING
Størrelsen bestemmes :

— enten ved at måle omkredsen

— eller ved at måle den største diameter i tværsnit.

Ferskner og nektariner størrelsessorteres efter følgende skala :
Diameter

Størrelsesbetegnelse

Omkreds

90 mm og derover

AAAA

28 cm og derover

fra 80 mm inkl. til 90 mm ekskl .

AAA

fra 25

cm inkl . til 28

cm ekskl.

fra 73 mm inkl . til 80 mm ekskl .

AA

fra 23

cm inkl . til 25

cm ekskl.

fra 67 mm inkl. til 73 mm ekskl .

A

fra 21

cm inkl . til 23

cm ekskl.

fra 61 mm inkl. til 67 mm ekskl .

B

fra 19

cm inkl . til 21

cm ekskl.

fra 56 mm inkl. til 61 mm ekskl.

C

fra 51 mm inkl. til 56 mm ekskl.

D

fra 17,5 cm inkl. til 19 cm ekskl.
fra 16 cm inkl . til 17,5 cm ekskl.

Den mindste tilladte størrelse for klasse »Ekstra« er 56 mm (diameter) og 17,5 cm (omkreds).

Størrelsessortering er obligatorisk for alle kvalitetsklasser.
IV. BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Følgende tolerancer for kvalitet og størrelse for produkter, der ikke opfylder kravene til den angivne
klasse, er tilladt i hver pakning.
A. Kvalitetstolerancer :

(i) Klasse »Ekstra«

5 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen, men
som opfylder kravene til klasse I eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne
klasse.

(ii) Klasse I :

1 0 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der ikke opfylder kravene til klassen men
som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne
klasse.

(iii) Klasse II :

10 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der hverken opfylder kravene til klassen
eller mindstekravene, dog bortset fra frugter, der er angrebet af råd, frembyder tydelige beskadi
gelser eller andre forringelser, der gør dem uegnede til konsum.
B. Størrelsestolerancer :

For alle kvalitetsklasser : 1 0 % efter antal eller vægt af ferskner eller nektariner, der afviger fra den på
pakningen angivne størrelse, idet der dog højst tillades et udsving på 1 cm eller mindre ved størrelsessor
tering efter omkreds og 3 mm mere eller mindre ved størrelsessortering efter diameter.
For ferskner eller nektariner i den mindste størrelsesklasse gælder denne tolerance kun for frugter, hvis
størrelse ikke er over 6 mm (omkreds) eller over 2 mm (diameter) mindre end de fastsatte mindstestørrel
ser.
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V. BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION
A. Ensartethed :

Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af ferskner eller nektariner af samme
oprindelse, sort, kvalitet, modningsgrad og størrelse og for klasse »Ekstra« samme farve.
Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.
B. Emballering :

Ferskner og nektariner skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.
Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke
fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller
stempler med handelsmæssige oplysninger er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages
med sværte eller lim, der er giftfri.
Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.
C. Præsentation :

Ferskner og nektariner kan præsenteres på én af følgende måder :
— i småpakninger

— i et enkelt lag, i klasse »Ekstra« skal den enkelte frugt være specielt beskyttet.
— for klasse I og II :
— i et eller to lag
eller

— i højst fire lag, når frugterne placeres i formede bakker af et stift materiale, således at frugten i
det øvre lag ikke hviler på frugten i laget nedenunder.
VI. BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver emballage skal på samme side være forsynet med følgende oplysninger, anført med bogstaver som
er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra :
A. Identifikation
Pakker

og/eller

afsender

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt
mærke .

B. Produktets art

— produktnavn, hvis indholdet ikke er synligt udefra
— sortsnavn for klasse »Ekstra« og I.
C. Produktets oprindelse

Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse.
D. Handelsmæssige oplysninger
— klasse

— størrelse (udtrykt ved mindste og største diameter eller omkreds eller ved den i afsnit III »størrel
sessortering« fastsatte bogstavkode for størrelse)
— stykantal (valgfrit).
E. Officielt kontrolmærke (valgfrit).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3597/90
af 12 . december 1990

om reglerne for bogføring af interventionsforanstaltninger, under hvilke inter
ventionsorganerne opkøber, oplagrer og sælger landbrugsprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

I henhold til de særlige bestemmelser, der omhandles i

artikel 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3492/90, gælder
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90
af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer,
der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de
interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring,
som Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget, Garantisektionen, finansierer ('), særlig artikel
8 , og

følgende :
1 ) Omkostninger, der ikke dækkes af faste beløb, kan
bogføres i regnskabet for offentlig oplagring som mate

rielle operationer i måneden for deres faktiske betaling.
2) Beløb, der opkræves eller inddrives i overensstemmelse

med artikel 6 i forordning (EØF) nr. 3492/90, bogføres
i regnskabet for offentlig oplagring som materielle
operationer i måneden for deres indbetaling.

ud fra følgende betragtninger :
Visse finansielle transaktioner finder sted efter de materi

elle lageroperationer, som de vedrører ; det er ikke muligt
på forhånd at bestemme de beløb, der skal bogføres, og
det er derfor nødvendigt at bogføre dem på et andet tids
punkt end den materielle operation for at undgå, at der
efterfølgende skal foretages korrektioner af allerede afslut
tede regnskaber ;
der bør opstilles regler for værdiansættelsen af manglende
mængder, som overstiger tolerancen i forbindelse med
opbevaring eller forarbejdning, eller mængder som er gået
tabt i forbindelse med overførsler eller som følge af uheld
eller konstaterbare årsager, og af mængder som er under
gået kvalitetsforringelse eller destruktion ;
det bør nærmere præciseres, hvilke operationer der ikke
tages hensyn til ved beregningen af indlagrings- og udlag
ringsomkostninger ;

i tilfælde hvor der gives afkald på at anvende tolerancen,
garanterer medlemsstaterne for de samlede overtagne
mængder for et produkt ; den valgte fremgangsmåde bør
gælde for hele regnskabsåret ;

for at undgå efterfølgende korrektion af regnskaberne er
det nødvendigt at fastlægge de bogføringsregler, som skal
følges, når det konstateres, at de indlagrede mængder ikke
opfylder de betingelser, der gælder for oplagring ;

3) De i stk. 1 og 2 fastsatte udbetalinger og indbetalinger
anses for at være foretaget på de datoer, der er fastsat i
artikel 9, stk. 2, litra c), i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2776/88 (2).

4) De i artikel 2, stk. 3 og 4, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 41 1 /88 (3) omhandlede finansieringsomkost
ninger skal ved regnskabsårets udløb bogføres for dette
regnskabsår for det antal dage, der indgår i regnskabet
frem til dette tidspunkt, og den resterende del skal
bogføres for det nye regnskabsår.
Beregningen af disse finansieringsomkostninger skal
opdeles efter rentesatsernes gyldighedsperioder.
Artikel 2

1 . Medmindre andet er fastsat i bilaget, beregnes
værdien af de manglende mængder :

— der overskrider tolerancerne for opbevaring og forar
bejdning
eller

— som følge af tyveri eller andre konstaterede årsager,
ved at multiplicere mængderne med den basisinterven
tionspris for standardkvaliteten, som er gældende den
første dag i det pågældende regnskabsår, forhøjet med
5 %.
2.

Hvis der ikke i fællesskabsbestemmelserne er fastsat

det er nødvendigt at fastsætte enkle regler for bogføring,
som skal benyttes i tilfælde af, at beregningselementerne
ændrer sig i løbet af en måned ;

en specifik værdi, bestemmes værdien af manglende
mængder som følge af overførsel eller transport i henhold

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over

af :

til stk. 1 .

3.

Hvis produktet forringes eller ødelægges som følge

ensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen —

(>) EFT nr. L 337 af 4. 12. 1990, s. 3 .

(2) EFT nr. L 249 af 8 . 9. 1988 , s. 9 .
O EFT nr. L 40 af 13. 2. 1988, s. 25.
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a) uheld, bortset fra særlige bestemmelser i bilaget,
beregnes værdien af de pågældende mængder ved at
multiplicere mængderne med den basisinterventions
pris for standardkvaliteten, som er gældende den første

dag i det pågældende regnskabsår, reduceret med 5 %
b) naturbegivenheder, træffes der en særlig beslutning om
vurderingen af værdien af de pågældende mængder

c) dårlige opbevaringsbetingelser, herunder uhensigts
mæssige oplagringsbetingelser, bogføres produktets
værdi i henhold til stk. 1

d) en for langvarig oplagringsperiode, fastlægges produk
tets bogføringsværdi samtidigt med, at det omgående
udbydes til salg ifølge den procedure, der er fastsat i
artikel 26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75 (')
eller, i påkommende tilfælde, i henhold til den proce
dure, der er fastsat i den tilsvarende artikel i de øvrige
forordninger om fælles markedsordninger for land
brugsprodukter ; i dette tilfælde skal indtægterne fra
salget bogføres i produktets udlagringsmåned.
4. Medlemsstaterne giver omgående Kommissionen
underretning om de tilfælde, hvor en forlængelse af opla
gringsperioden for et produkt kunne tænkes at medføre
en forringelse af det. Beslutningen om salg træffes i over
ensstemmelse med de for det pågældende produkt
gældende forordninger.
5. Ved bestemmelse af værdien af de i stk. 1 , 2 og 3,
litra a) og c), omhandlede mængder :

— tages eventuelle forhøjelser, tillæg, fradrag, procent
satser og koefficienter, der finder anvendelse på inter
ventionsprisen ved opkøb af produktet, ikke i betragt
ning
— anvendes den omregningskurs, der gælder på regn
skabsårets første dag for det pågældende produkt.

regnskabsåret og for det samlede lager af det pågældende
produkt erklærer at give afkald på at anvende tolerancen
og garanterer mængden.

Et sådant afkald rettes til Kommissionen i regnskabsårets
første måned og skal være den i hænde inden
modtagelsen af den første månedlige anmeldelse eller,
hvis det pågældende produkt ikke befinder sig på inter
ventionslager ved regnskabsårets begyndelse, senest i den
måned, der følger efter den første interventionsindlagring
af produktet.

Artikel 5

Eventuelle omkostninger, der i forbindelse med opkøbet
af produktet er betalt eller opkrævet i henhold til fælles
skabsbestemmelserne, bogføres som de tekniske omkost
ninger og adskilt fra opkøbsprisen.

Artikel 6

1 . Andre prøver end dem, der udtages af køberne, skal
værdiansættes i henhold til artikel 2, stk. 3, litra a).

2. Hvis det i forbindelse med den årlige lageroptælling
efter visuel kontrol ikke er muligt på ny at emballere
produktet, kan interventionsorganet sælge den resterende
mængde ved underhåndsaftale. Mængden bogføres som
udlagret på udlagringsdatoen og indtægterne herfra kredi
teres EUGFL i samme måned.

Artikel 7

1.
Artikel 3

1 . For de i artikel 2 omhandlede mængder af mang
lende eller forringede produkter medtages udlagringsom
kostningerne kun, hvis salget har fundet sted i overens
stemmelse med samme artikels stk. 3, litra d), og stk. 4.

2. Mængder, der er gået tabt i forbindelse med over
førsel mellem medlemsstaterne, anses ikke som indlag
rede, og der kan ikke beregnes faste indlagringsomkost
ninger for sådanne mængder.

3. Ved transport eller overførsel bogføres de herfor fast
satte faste beløb for indlagring og udlagring, hvis disse
omkostninger ikke i henhold til fællesskabsbestemmel
serne anses som en integrerende del af transportomkost
ningerne.
Artikel 4

Fastsættelsen af de faste beløb for udlagring kan omfatte
en forhøjelse på betingelse af, at medlemsstaten for hele
(l) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
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Indlagrede mængder, for hvilke det konstateres, at

de ikke opfylder de for oplagringen fastsatte betingelser,
skal på tidspunktet for udlagringen bogføres som et salg
til den pris, til hvilken de er opkøbt.

2. Medmindre andet er fastlagt i fællesskabsbestemmel
serne, fratrækkes de for hver afvist mængde allerede
bogførte indlagrings-, udlagrings-, oplagrings- finansie
ringsomkostninger, finsieringsomkostninger, idet disse
bogføres særskilt.
a) De indlagrings- og udlagringsomkostninger, der skal
fratrækkes, beregnes ved at multiplicere de afviste
mængder med summen af de respektive faste beløb og
den for udlagringsmåneden gældende kurs.
b) De oplagringsomkostninger, der skal fratrækkes,
beregnes ved at multiplicere de afviste mængder med
det antal måneder, der forløber mellem indlagringen
og udlagringen, samt med det faste beløb og den for
udlagringsmåneden gældende kurs.
c) De finansieringsomkostninger, der skal fratrækkes,
beregnes ved at multiplicere de afviste mængder med
det antal måneder, der forløber mellem indlagringen
og udlagringen, idet det af betalingsfristen ved indlag
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ring omfattede antal maneder fratrækkes, med den i
udlagringsmåneden gældende finansieringsrentesats
divideret med tolv, og med den gennemsnitlige regn
skabsmæssige værdi ved fremførsel, som er gældende
ved regnskabsårets begyndelse.

3. De i stk. 2 omhandlede omkostninger bogføres
under materielle operationer for udlagringsmåneden.
Artikel 8

Hvis landbrugskurserne, de faste beløb, betalingsfristerne,
rentesatserne eller andre beregningselementer ændres
efter den første dag i en måned, finder de nye elementer
anvendelse fra den følgende måneds materielle operatio

Nr. L 350/45

taget eller skal foretages for materielle operationer i regn
skabsåret.
Artikel 10

Eventuelle overskydende mængder, som måtte blive
konstateret, bogføres med negativt fortegn blandt de
manglende mængder i lagerregnskabet i måneden for
deres konstatering. Disse mængder indgår i bestemmelsen
af de mængder, der overskrider tolerancen.
Artikel 11

Ved anvendelsen af denne forordning fastlægges regn
skabsåret i henhold til artikel 3, stk. 7, og artikel 6, stk. 2,
i forordning (EØF) nr. 2776/88 .

ner .

Artikel 12
Artikel 9

Værdien ved opkøb og salg er lig med summen af de
udbetalinger (opkøb) eller indbetalinger (salg), der er fore

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Præciserede regler vedrørende udgifterne og indtægterne for de enkelte produkter (')
I. KORN

Tørring

Ekstraudgifter til tørring, der har til formål at bringe vandindholdet ned under det niveau, der er fastsat
for standardkvaliteten, medregnes, forudsat at nødvendigheden af denne operation er fastslået efter frem
gangsmåden i artikel 26 i forordning (EØF) nr. 2727/75.
Svind som følge af tørring medtages ikke i beregningen vedrørende tolerancen for opbevaring.
II . SUKKER

1 . Refusion af oplagringsomkostninger
Refusioner af oplagringsomkostninger, som interventionsorganerne har modtaget i overensstemmelse
med artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81 , krediteres regnskabet.
2. Afgifter

Ved salg skal den pris, der betales af køberen, omfatte den i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede afgift ; der skal udfærdiges et særskilt regnskab herfor.
III. ETHANOL AF VIN

1 . Værdien af opkøbte mængder

Ved de i artikel 40 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede opkøb fratrækker interventions

organerne et beløb svarende til støtten til destillatøren i opkøbsprisen for alkohol og bogfører den på
budgetkontoen for destillation. Alkoholens opkøbsværdi med fradrag af støtten bogføres på kontoen
for overtagelse af alkohol. Den støtte, der skal fradrages, er den, der gælder for den leverede alkohols
kvalitet.

2. Ved anvendelse af artikel 2, stk. 1 , 2 og 3 litra a) og c), benyttes den pris, der skal betales til destillatø
ren, med fradrag af den i nr. 1 omhandlede støtte, i stedet for interventionsprisen.
IV.TOBAK

1 . Værdien af opkøbte mængder

Ved opkøb skal det præmiebeløb, der er inkluderet i opkøbsværdien, fradrages i denne, når opkøbet
finder sted, og bogføres på budgetkontoen for denne præmie. Opkøbsværdien med fradrag af
præmien bogføres. Med henblik herpå skal det præmiebeløb, der er fastsat for tobak i blade, ved
opkøb af tobak i baller multipliceres med den forarbejdningskoefficient, der skal fastsættes efter frem
gangsmåden i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 727/70.

2. Den interventionspris, der skal benyttes ved anvendelsen af artikel 2, stk. 1 , 2 og 3, litra a) og c), er for
tobak i blade interventionsprisen for sort nr. 7 og for bearbejdet tobak i baller den afledte interven
tionspris for samme sort, i begge tilfælde uden fradrag af præmien.
V. FÅREKØD

Den interventionspris, der skal benyttes ved anvendelsen af artikel 2, stk. 1 , 2 og 3), litra a) og c), er den
ikke-sæsonbestemte og ikke-afledte interventionspris.
VI . SVINEKØD

Ved anvendelsen af artikel 2, stk. 1 , 2 og 3, litra a) og c), benyttes basisprisen multipliceret med koeffici
enten 0,92 i stedet for interventionsprisen.

(') For de produkter, der ikke udtrykkelig ter nævnt i dette bilag, gælder den generelle regel.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3598/90
af 13. december 1990

om den ordning, der skal gælde for visse landbrugsprodukter, som er undergivet
en referencemængde, med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stille
havet eller i de oversøiske lande og territorier (1991)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90
af 5. marts 1990 om den ordning, der skal gælde for land
brugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugspro
dukter med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og
Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier ('),
særlig artikel 16 og 27, og

relse 2/87 truffet af AVS/EØF-Ministerradet, om frem

skyndet anvendelse af protokollen til tredje AVS/EØF
konvention, som følge af Kongeriget Spaniens og Den
Portugisiske Republiks tiltrædelse (*), anvendes de nævnte
referencemængder i Spanien og Portugal ;
for at gøre det muligt for de kompetente tjenestegrene i
Kommissionen at udarbejde en årlig oversigt over
handelen af det enkelte produkt og, i givet fald, følge den
i artikel 16, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 715/90 fastsatte
procedure er de pågældende produkter undergivet stati
stisk overvågning i overensstemmelse med bestemmel
serne i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (6) og (EØF)
nr. 1736/75Q ;

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 16 i forordning (EØF) nr. 715/90 er der fastsat
bestemmelser om gradvis nedsættelse af tolden for visse
landbrugsprodukter, der er omfattet af den nævnte forord
ning, og som har oprindelse i disse lande, inden for
rammerne af referencemængder efter en forud fastsat tids
plan ;
såfremt der for en vare, som er omfattet af en reference

mængde i henhold til bestemmelserne i Rådets
forordning (EØF) nr. 486/85 (2), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3530/89 (3), ved indførsel i De Ti anvendes
en lavere toldsats end den, der anvendes over for Spanien,
Portugal eller begge disse medlemsstater, påbegyndes
toldafviklingen, så snart de satser, der anvendes på samme
varer fra Spanien og Portugal, er blevet lavere end dem,
der anvendes på de pågældende varer ; derfor er der i
bilaget kun anført varer, for hvilke toldafvikling indledes

de indførte mængder af de pågældende varer afskrives på
referencemængderne på fællesskabsplan efter forud fast
satte tidsplaner, efterhånden som varerne frembydes i
tolden med angivelse til fri omsætning ; det er derfor
vigtigt at åbne referencemængderne for de i bilaget
omhandlede varer ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

eller fortsætter i løbet af 1991 ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2573/90 af 5.
september 1990 om fuldstændig suspension af visse told
satser, som anvendes af De Ti på indførsel af varer fra
Spanien og Portugal (4), suspenderes de nævnte toldsatser
fuldstændigt for de produkter, der er anført i Traktatens
bilag II, når de har nået et niveau på 2 % eller derunder ;
det er derfor hensigtsmæssigt at anvende de samme told
satser ved indførsel af de samme varer med oprindelse i
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de over
søiske lande og territorier ;

i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF)
nr. 1820/87 af 25. juni 1987 om gennemførelse af afgø
C) EFT nr. L 84 af 30. 3. 1990, s. 85.
(2) EFT nr. L 61 af 1 . 3. 1985, s. 2.
O EFT nr. L 347 af 28 . 11 . 1989, s. 3.
4 EFT nr. L 243 af 6. 9. 1990, s. 19 .

Artikel 1

1 . Indførsel af visse varer med oprindelse i staterne i
Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske
lande og territorier undergives referencemængder og stati
stisk overvågning i Fællesskabet, med undtagelse af Portu
gal.
Beskrivelsen af de i første afsnit omhandlede varer, deres

KN-kode, gyldighedsperioderne og niveauet for reference
mængder er angivet i bilaget.

2.

Afskrivninger på referencemængderne finder sted,

efterhånden som varerne frembydes i tolden med angi
velse til fri omsætning ledsaget af et varecertifikat. Når
O EFT nr. L 172 af 30. 6. 1987, s. 1 .
(0 EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 183 af 14. 7. 1975, s. 3.
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varecertifikatet forelægges efterfølgende, finder afskriv
ningen på den pågældende referencemængde sted på det
tidspunkt, hvor angivelsen af varernes overgang til fri
omsætning antages.

Referencemængdernes udnyttelsesgrad fastslås pa fælles
skabsniveau på grundlag af afskrivningen af de indførte
varer på de i første afsnit beskrevne betingelser og
meddeles til De Europæiske Fællesskabers Statistiske

14. 12. 90

Kontor, ved anvendelse af bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2658/87 og (EØF) nr. 1736/75.
Artikel 2

Medlemsstaterne og Kommissionen indgår et snævert
samarbejde for at sikre, at denne forordning overholdes.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Løbe

Reference

Taric-kode

KN-kode

Varebeskrivelse

C)

nummer

Periode

mængde
(tons)

12.0020

ex 0703 10 19

0703 10 19*91
0703 10 19*92
0703 10 19*93

Skalotteløg, andre varer, friske eller kølede

1.2. — 15.5.1991

800

12.0040

ex 0703 20 00

0703 2000 * 10
0703 20 00 * 20
0703 20 00 * 30

Hvidløg, friske eller kølede

1.2. — 31.5.1991

500

12.0010

ex 0706 10 00

0706 10 00*11

Gulerødder, friske eller kølede

1.1 . — 31.3.1991

800

12.0120

ex 0706 90 90

0706 90 90 * 20

Rødbeder, friske eller kølede

1.1 . — 31.12.1991

100

12.0130

ex 0707 00 1 1
ex 0707 00 19

0707 00 11 * 11
0707 00 11 * 18
0707 00 19 * 10

Agurker

1.1 . — 31.12.1991

100

12.0070

0802 31 00
0802 32 00

0802 31 00 * 00
0802 32 00 * 00

Valnødder, med skal, også afskallede

1.1 . — 31.12.1991

700

0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805
0805

Appelsiner og pomeranser, friske eller kølede

15.5 — 30.9.1991

25 000

Slåen

1.1 — 31.12.1991

500

12.0140

12.0160

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

10
10
10
10
10
10
10

21
25
29
31
35
39
70

0809 40 90

10
10
10
10
10
10
10
10

21 *
25 *
29 *
31 * 10
35 * 10
39 * 10
70 * 12
70*92

0809 40 90 * 00

(') De anførte Taric-koder anvendes fra ikrafttrædelsesdagen for nærværende forordning.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3599/90
af 13 . december 1990

om afhjælpning af den skade, der påførtes, da tungefiskeriet i 1989 blev indstillet
for fartøjer, der fører en medlemsstats flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 4, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

c) de fradrag, der skal foretages i de overfiskende
medlemsstaters kvoter

d) de tillæg, der skal lægges til de skadelidte medlemssta
ters kvoter

e) den dato eller de datoer, på hvilke(n) tillæggene og
fradragene får virkning ;

Forvaltningskomitéen for Fiskeressourcer har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Tungefiskeriet i ICES-område VIII a og b i 1989 fra
fartøjer, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i
en medlemsstat, blev indstillet ved Kommissonens forord

Artikel 1

ning (EØF) nr. 3718/89 (3) ; på tidspunktet for indstil
lingen havde visse medlemsstater ikke opbrugt deres
kvote, og den skade, der dermed er påført disse medlems
stater, er ikke helt blevet afhjulpet gennem kvoteudveks
ling eller på anden måde ;

I bilaget er anført :
a) hvilke medlemsstater der er blevet påført skade som
følge af indstillingen af tungefiskeriet i ICES-område
VIII a og b i 1989 samt omfanget af skaden
b) hvilke medlemsstater der har overfisket deres tunge

ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 493/87 af 1 8.
februar om fastsættelse af nærmere regler til afhjælpning
af skade påført ved indstilling af visse former for fiskeri (4)
er det nødvendigt på grundlag af de tal og andre oplys
ninger, som Kommissonen råder over, at bestemme :
a) hvilke medlemsstater der er blevet påført skade, som
ikke helt er afhjulpet gennem kvoteudveksling eller på
anden måde, som følge af indstillingen af det pågæl
dende fiskeri samt omfanget af skaden
b) hvilke medlemsstater der har overfisket deres kvote
samt omfanget af overfiskningen

kvote i ICES-område VIII a og b i 1989 samt omfanget
af overfiskningen
c) de tillæg, der skal lægges til kvoterne for de medlems
stater, der er omhandlet i litra a), de fradrag, der skal
foretages i kvoterne for de medlemsstater, der er

omhandlet i litra b), og de datoer, på hvilke disse tillæg
og fradrag får virkning.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
363 af 13. 12. 1989, s. 21 .
50 af 19. 2. 1987, s. 13.
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BILAG

\

Skadelidt
medlemsstat

Omfanget

Belgien

50 tons tunge

af skaden

Overfiskende
medlemsstat

—

Frankrig

Omfanget af
overfiskningen
—

1 013 tons tunge

Tillæg til

Fradag fra

kvote i 1990

kvote i 1990

Virkning fra

ICES-område

den dag,
der er angivet

II og IV

i artikel 2

48 tons tunge i

"

—

ICES-område

den dag,
der er angivet

II og IV

i artikel 2

48 tons tunge i
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3600/90
af 13 . december 1990

om afhjælpning af den skade, der påførtes, da torskefiskeriet i 1989 blev indstillet
for fartøjer, der fører en medlemsstats flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 4, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Torskefiskeriet i ICES-område I og II (norske farvande
nord for 62° 00'N) i 1989 fra fartøjer, der fører en
medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat,
blev indstillet ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
3860/90 (3) ; på tidspunktet for indstillingen havde visse
medlemsstater ikke opbrugt deres kvote, og den skade, der
dermed er påført disse medlemsstater, er ikke helt blevet
afhjulpet gennem kvoteudveksling eller på anden måde ;
ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 493/87 af 18.
februar 1987 om fastssættelse af nærmere regler til
afhjælpning af skade påført ved indstilling af visse former
for fiskeri (4) er det nødvendigt på grundlag af de tal og
andre oplysninger, som Kommissionen råder over, at
bestemme :

c) de fradrag, der skal foretages i de overfiskende
medlemsstaters kvoter

d) de tillæg, der skal lægges til de skadelidte medlemssta
ters kvoter

e) den dato eller de datoer, på hvilke(n) tillæggene og
fradragene får virkning ;
Forvaltningskomitéen for Fiskeressourcer har ikke afgivet
udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I bilaget er anført :

a) hvilke medlemsstater der er blevet påført skade som
følge af indstillingen af torskefiskeriet i ICES-område I
og II (norske farvande nord for 62° 00'N) i 1989 samt
omfanget af skaden
b) hvilke medlemsstater der har overfisket deres torske
kvote i ICES-område I og II (norske farvande nord for

62° 00'N) i 1989 samt omfanget af overfiskningen
c) de tillæg, der skal lægges til kvoterne for de medlems
stater, der er omhandlet i litra a), de fradrag, der skal
foretages i kvoterne for de medlemsstater, der er
omhandlet i litra b), og de datoer, på hvilke disse tillæg
og fradrag får virkning.

a) hvilke medlemsstater der er blevet påført skade, som
ikke helt er afhjulpet gennem kvoteudveksling eller på
anden måde, som følge af indstillingen af det pågæl
dende fiskeri samt omfanget af skaden
b) hvilke medlemsstater der har overfisket deres kvote
samt omfanget af overfiskningen

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
306 af 11 . 11 . 1988 , s. 2.
374 af 22. 12. 1989, s. 41 .
50 af 19. 2. 1987, s. 13.
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BILAG

Skadelidt
medlemsstat

Omfanget

Overfiskende

af skaden

medlemsstat

Tyskland

284 tons torsk

Omfanget af
overfiskningen

Tillæg til

Fradag fra

kvote i 1991

kvote i 1991

131 tons torsk

Virkning fra

1 . 1 . 1991

ICES-område

I og II
(norske farvande)
61 tons torsk
ICES-område II b

Frankrig

171 tons torsk

1 . 1 . 1991

131 tons torsk
ICES-område

1 . 1 . 1991

I og II
(norske farvande)
—

—

Portugal

80 tons torsk

—

61 tons torsk

ICES-område II b

1 . 1 . 1991
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3601/90
af 13. december 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 626/85 om oplagringsorganernes opkøb,
salg og oplagring af uforarbejdede tørrede druer og figner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2201 /90 (2), særlig
artikel 8, stk. 7, og artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger :

I Rådets forordning (EØF) nr. 1206/90 af 7. maj 1990 om
almindelige bestemmelser for producentstøtteordningen i
sektoren for forarbejdede frugter og grønsager (3), ændret
ved forordning (EØF) nr. 2202/90 (4), fastsættes i artikel 6
betingelserne for godkendelse af oplagringsorganerne ;
følgelig bør bestemmelserne på dette område i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 626/85 (*), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 862/90 (*), tilpasses ; betingelserne
for afvikling af foranstaltningerne i forbindelse med udar
bejdelsen af fysiske opgørelser bør ligeledes præciseres, og
der bør fastsættes længere intervaller for visse meddelel
ser, der skal fremsendes til Kommissionen ;

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

a) rader over oplagringsanlæg, som er skikket i sanitær
henseende og har en vis minimumskapacitet, der
muliggør en god opbevaring af de opkøbte produk
ter, og

b) skriftligt forpligter sig til at overholde de bestem
melser, der er vedtaget af Fællesskabet eller fore
skrevet af de nationale myndigheder for deres virk
somhed som oplagringsorgan . Denne forpligtelse
skal bl.a. omfatte forpligtelsen til at sørge for separat
oplagring i særskilte lokaler af produkter, der er
opkøbt i medfør af artikel 8 i forordning (EØF) nr.
426/86, og at føre særskilte regnskaber for disse
produkter.

Godkendelsen trækkes tilbage ved manglende opfyl
delse af de under litra a) omhandlede betingelser, eller
hvis et oplagringsorgan ikke overholder den under litra
b) omhandlede forpligtelse.

Medlemsstaterne fastlægger oplagringskapaciteten og
de under litra a) omhandlede minimale sundhedsbetin

gelser samt betingelserne for godkendelsen af oplag
ringsorganer, især kravene til oplagringsforhold, hånd
tering af oplagrede produkter og teknisk udstyr.«
2) Artikel 2, stk. 1 , affattes således :

» 1 . Oplagringsorganerne opkøber i henhold til
artikel 8 , stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 426/86
— alle uforarbejdede tørrede figner, som de får tilbudt
i perioden 1 . maj til 30 . juni hvert år

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 626/85 foretages følgende ændrin

— maksimalt 68 000 tons uforarbejdede tørrede
korender og 93 000 tons uforarbejdede tørrede
sultanas, som de får tilbudt i perioden 1 . juli til 31 .
august hvert år ; fra produktionsåret 1994/95 kan
den samlede mængde tørrede sultanas og korender,
der opkøbes, ikke overstige 27 370 tons.«

ger :

1 ) Artikel 1 affattes således :
»Artikel 1

Med henblik på anvendelsen af artikel 8 i forordning
(EØF) nr. 426/86 godkender medlemsstaterne oplag
ringsorganer, der
(')
(2)
O
(4)
O
6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

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

3) Artikel 3, stk. 3 og 4, affattes således :

»3. For så vidt angår korender og sultanas skal
kontrakten være ledsaget af den i artikel 3, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 426/86 omhandlede erklæring.
Hvis sælgeren ikke selv har produceret disse tørrede
druer, kan denne erklæring erstattes af en erklæring fra
sælgeren, hvori han angiver, at han har købt de pågæl
dende tørrede druer af navngivne producenter og er i
besiddelse af de af producenterne afgivne erklæringer.
Det skal til de kompetente myndigheders tilfredshed
godtgøres, at erklæringerne er korrekte.
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4. Hvis oplagringsorganet også optræder som sælger,
betragtes den i stk. 1 omhandlede kontrakt som
indgået, når der er opstillet et dokument med angivelse
af de i nævnte stykke omhandlede oplysninger bortset
fra oplysningerne under litra e). I sådanne tilfælde
betragtes opkøbsprisen som værende lig med den i
artikel 2, stk. 3, omhandlede minimumspris.
Disse mængder tørrede druer skal ledsages af en erklæ
ring af dette organ, hvori det bekræftes, at det er
konstateret, at det er umuligt at afsætte de pågældende
tørrede druer på markedet. Den fysiske vejning og
kontrol af produkternes kvalitet gennemføres under
tilstedeværelse af kontrollanter, der er bemyndiget
hertil af de kompetente myndigheder. Resultaterne af
denne kontrol anføres i de regnskabsbøger, der skal

berørte

underrettes

straks

om

beslut

ningen om fastsættelse af minimumssalgsprisen.«
7) Artikel 21 , stk. 2, litra b), affattes således :
»b) hvis køberen har betalt købsprisen, hvis han fysisl
har udtaget varen, og den sikkerhed, der kræve

som bevis for, at betingelserne vedrørende produk
ternes anvendelse og/eller bestemmelse opfyldes
er stillet i henhold til bestemmelserne i artikel 9

Kommissionens forordning (EØF) nr. 569/88 (*
O EFT nr. L 55 af 1 . 3 . 1988, s. 1 .«

8) Artikel 26, stk. 2, affattes således :

»2. Oplagringsorganerne foretager en første fysisk
opgørelse over produkter, som er på lager den sidste
dag i februar måned i det år, der følger efter det kalen
derår, hvor produkterne blev opkøbt.

føres.«

4) Artikel 7, stk. 2, litra c), affattes således :

Efterfølgende fysiske opgørelser foretages over produk
ter, som er på lager den 31 . august hvert år.

»c) en angivelse af de ønskede mængder og den fast
satte pris ; de ønskede mængder kan ikke overstige
den disponible mængde.«

Ved gennemførelsen af de fysiske opgørelser kan kvali
teten og mængden begrænses til repræsentativ prøve
på mindst 10 % af de forskellige typer kolli, der findes

5) Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, affattes således :

»Hvis den samlede mængde, der er omfattet af ansøg
ninger indgivet samme dag, overskrider den disponible
mængde, fordeler oplagringsorganet den disponible
mængde i forhold til de mængder, der er ansøgt om.«

medlemsstat

Nr. L 350/55

på lageret.«

9) Artikel 29, litra d), affattes således :

»d) de mængder, der er solgt til en forudfastsat pris i
løbet af hver måned senest den 10. i den følgende

6) Artikel 1 5 affattes således :

måned.«

»Artikel 15

Minimumssalgsprisen for de pågældende produkter
fastsættes på grundlag af de modtagne bud, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Den

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

14. 12. 90

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 350/ 56

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3602/90
af 13 . december 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 627/85 om oplagringsstøtte og udlignings
beløb for uforarbejdede tørrede druer og figner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2201 /90 (2), særlig
artikel 8, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger :

Oplagringsstøtten udbetales for den faktiske oplagringspe
riode, men udbetales dog ikke efter den 18 . måned efter
udgangen af det produktionsår, i hvilket produktet blev
opkøbt ; under oplagringen sker der naturligt svind ; det
bør fastsættes, at de mængder, for hvilke oplagringsstøtten
udbetales, tilpasses efter den opgørelse, der er fastsat i
artikel 26, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
626/85 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
3601 /90 (4);
det naturlige svind, for hvilket oplagringsorganet
modtager udligningsgodtgørelse, må ikke overstige den
mængde, der normalt forsvinder som følge af håndtering
og fordampning ; denne mængde bør fastlægges skøns

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

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 627/85 foretages følgende ændrin
ger :

1 ) Artikel 2, stk. 1 , affattes således :
» 1 . Oplagringsstøtten udbetales for den faktiske
oplagringsperiode, men udbetales dog ikke efter den
18. måned efter udgangen af det produktionsår, i
hvilket produktet blev opkøbt. Dagen, hvor produk
terne er tilgået eller fragået lageret, betragtes som en
del af den faktiske oplagringsperiode.«
2) I artikel 5, stk. 1 , indsættes :

»Naturligt svind konstateres på de i artikel 26, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 626/85 omhandlede datoer, der er
fastsat for lageropgørelserne.«
3) I artikel 5, stk. 3, ændres »artikel 20 i forordning (EØF)
nr. 516/77« til »artikel 22 i forordning (EØF) nr. 426/
86«.

mæssigt ; det maksimale tab skal fastlægges på tidspunktet
for lageropgørelsen ; bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 627/85 (*) bør derfor ændres tilsva
rende ;

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 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
(3)
(4)
0

EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
Se side 54
EFT nr. L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 1 .
72 af 13. 3. 1985, s. 7.
i denne Tidende.
72 af 13. 3. 1985, s. 17.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3603/90
af 13. december 1990

om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til
støtteordningen for olieholdige frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

HAR UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af
22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3499/90 (2), særlig artikel 27, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Olieholdige frø kan oplagres uden for den virksomhed,
hvor knusningen finder sted ; det er tilladt at identificere
sådanne produkter i eksterne lagre, når det pågældende
lager giver tilstrækkelig sikkerhed i kontrolmæssig
henseende og på forhånd er blevet godkendt af den
pågældende medlemsstat ; anvendelsen af lagerfaciliteter,
som også kan anvendes til transport, kan give anledning
til vanskeligheder i forbindelse med kontrollen ; det bør
derfor præciseres, at udelukkende stationære faciliteter
kan godkendes som eksterne lagre ; fra begyndelsen af
produktionsåret 1990/91 bør der derfor kun godkendes
lagre, som opfylder dette kriterium ;

indholdet af glukosinolater i frø af dobbeltlave rapssorter
og rybsfrø er specificeret, men den fugtighedsgrad, ved
hvilken bestemmelsen skal foretages, er ikke fastlagt ;
denne fugtighedsgrad bør være den samme som den, der
er fastlagt for standardkvaliteten af raps- og rybsfrø ;

Artikel 1

I artikel 2 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2681 /83 (3), foretages følgende ændringer :
1 ) Stk. 1 , litra b), affattes således :
»b) ethvert lageranlæg uden for virksomheden, der
befinder sig på den medlemsstats område, hvor
produktionsvirksomheden ligger, bortset fra

enhver form for anlæg i hvilken de olieholdige frø
også kan transporteres, og som giver mulighed for
en tilstrækkelig kontrol af de oplagrede
olieholdige frø og på forhånd er godkendt af
kontrolmyndigheden.«

2) I stk. 4 indsættes i første og andet punktum :
»(udtrykt ved en fugtighedsgrad på 9 %).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø

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

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Fedtstoffer —

Den anvendes fra den 1 . juli 1990.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(l) EFT nr. 172 af 30. 9 . 1966, s. 3025/66.
O EFT nr. L 338 af 5. 12. 1990, s. 1 .

(3) EFT nr. L 266 af 28 . 9. 1983, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3604/90
af 13 . december 1990

om fastsættelse af kontingenterne for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter
fra tredjelande
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,

forordning (EØF) nr. 3913/89 af 20. december 1989 om
tilbagetrækning af visse oksekødsprodukter fra listen over
de produkter, på hvilke den supplerende mekanisme for
samhandelen finder anvendelse (4) ;

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 491 /86
af 25. februar 1986 om fastsættelse af nærmere bestem
melser for kvantitative restriktioner ved indførsel til

Spanien af visse landbrugsprodukter fra tredjelande ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (2), særlig
artikel 1 , stk. 3, og artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 77 i tiltrædelsesakten kan Spanien indtil den
31 . december 1995 anvende kvantitative restriktioner ved

indførsel fra tredjelande ; disse restriktioner vedrører
produkter, der inden for sektoren for oksekød er omfattet
af den supplerende mekanisme for samhandelen ; stør
relsen af begyndelseskontingenterne for hvert produkt
eller produktgruppe inden for oksekødsektoren samt de
nærmere bestemmelser for anvendelsen af ordningen med

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Kontingenterne for 1991 for de i bilag III til forord
ning (EØF) nr. 491 /86 omhandlede oksekødsprodukter
for indførsel til Spanien fra tredjelande, og på hvilke den
supplerende mekanisme for samhandelen finder anven

delse, fastsættes i bilaget til denne forordning.
2.

Artikel 1 , stk. 3, og artikel 2 og 3 i forordning (EØF)

nr. 1870/86 anvendes .

de kvantitative restriktioner for sektoren blev fastsat ved

Artikel 2

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1870/86 (3);
kontingenterne for 1991 bør fastsættes for andre
produkter end dem, som er fastsat i Kommissionens

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 13 . december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 54 af 1 . 3. 1986, s. 25.
(2) EFT nr. L 293 af 27 . 10. 1988, s. 7.
3) EFT nr. L 162 af 1 . 8. 1986, s. 16.

(4) EFT nr. L 375 af 23. 12. 1989,

s. 28 .
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Nr. L 350/59

BILAG

Gruppe
1

KN-kode

0102 90

Varebeskrivelse

Kontingent
1991

— Hornkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr og dyr til tyrefægtning
(stk.)

2

0201 10
0201 20

— Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke-udbenet

3

0201 30

— Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet
(tons lig med slagtet vægt)

546

864
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Nr. L 350/ 60

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3605/90
af 13 . december 1990

om ændring af visse importafgifter for levende hornkvæg samt oksekød, med
undtagelse af frosset oksekød
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. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2248/88 (2), særlig artikel 12, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne skal fastsættes under hensyntagen til
forpligtelserne i de internationale aftaler, Fællesskabet har
indgået ; der bør endvidere tages hensyn til Rådets forord
ning (EØF) nr. 314/83 af 24. januar 1983 om indgåelse af
samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik
Jugoslavien (3) og Rådets afgørelse 87/605/EØF af 21 .
december 1987 om indgåelse af tillægsprotokollen til
samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske

Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik
Jugoslavien (4) ;

i nævnte tillægsprotokol er der fastsat en nedsættelse af
afgiften ved indførsel til Fællesskabet af visse produkter
fra oksekødssektoren med oprindelse i og indført fra
Jugoslavien for et første årligt kontingent på 25 000 tons
fra den 1 . januar 1991 ; de importafgifter, der er fastsat ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3375/90 (*), bør
derfor ændres med tilbagevirkende kraft for indførsel fra
Jugoslavien —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3375/90 erstattes med
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 24.
0 EFT nr. L 198 af 26. 7. 1988, s. 24.

¥) EFT nr. L 41 af 14. 2. 1983, s. 1 .

(") EFT nr. L 389 af 31 . 12. 1987, s. 72.

h EFT nr. L 326 af 24. 11 . 1990, s. 48.
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Nr. L 350/61

BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1990 om ændring af importafgifterne for
levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød
(ECU/100 kg)
KN -kode

Jugoslavien (2)

Østrig/Sverige/Schweiz

Andre tredjelande

— Levende vægt —
0102 90 10
0102 90 31

—

21,788

0102 90 33

0102 90 35
0102 90 37

—

21,788
21,788

l

26,502

(') 26,502
26,502

26,502
26,502

(')
(')
(•)
(')
(')

124,192
124,192
124,192
124,192
124,192

— Nettovægt —
0201 10 10

0201 10 90

41,397

0201 20 21

0201 20 29

—

41,397

0201 20 31

0201 20 39
0201 20 51

0201 20 59

—

33,118
49,677
49,677

0201 20 90
0201 30 00
0206 10 95

0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90

1602 50 10
1602 90 61

—

—

—

—

—

—

—

—

—

50,353
50,353

50,353
50,353
40,282
40,282
60,423
60,423
75,530
86,395
86,395
75,530
86,395
86,395
86,395
86,395
86,395

(!) 235,964
0 235,964
(') 235,964
(') 235,964
(') 188,771
(') 188,771
(') 283,157
C) 283,157
(') 353,946
(') 404,864
(>) 404,864
353,946
404,864
404,864
404,864
404,864
404,864

(') I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgifter ved direkte indførsel af varer med
oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i oversøiske lande og territorier i de franske oversø
iske departementer.

(2) Denne afgift gælder kun for produkter, der er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr.
1368/88 (EFT nr. L 126 af 20. 5. 1988, s. 26).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3606/90
af 13. december 1990

om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker
(standard) med oprindelse i Israel
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 (*),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3556/88 (6), er gennem
førelsesbestemmelserne for ordningen blevet fastsat ;
med henblik på ordningens løbende anvendelse bør
følgende gælde ved importprisens beregning :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87
af 21 . december 1987 om betingelserne for anvendelse af
præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrknin
gens produkter med oprindelse i Israel, Jordan, Marokko
og Cypern ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3551 /88 (2),
særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den justeringsfaktor,

ud fra følgende betragtninger :

— 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 ;

Forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsætter betingelserne for
anvendelse af en præferencetold for stor- og småblom
strede roser, enkeltblomstrede nelliker (standard) og
mangeblomstrede nelliker (spray) inden for rammerne af
årlige toldkontingenter for indførsel til Fællesskabet af
friske afskårne blomster ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 728/90 (3) er der fastsat
åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for
afskårne blomster og blomsterknopper, friske, med oprin
delse i Cypern, Jordan, Marokko og Israel ;

der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 , sidste afsnit, i

Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 Q, senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (8),

for enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i
Israel blev den ved forordning (EØF) nr. 728/90 fastsatte
præferencetold suspenderet ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 3054/90 f) ;

på grundlag af de konstateringer, der er foretaget efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 og (EØF)
nr. 700/88, kan det fastslås, at de i artikel 2, stk. 3, sidste

afsnit, i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsatte betingelser
i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
4088/87 genindføres præferencetolden for et givet
produkt og en given oprindelse, såfremt importproduktets
priser (den fulde toldsats ikke fratrukket) for mindest
70 % af de mængder, for hvilke noteringer på de for
importen repræsentative markeder i Fællesskabet er til
rådighed, er lig med eller større end 85 % af Fællesska
bets produktionspriser i løbet af en periode, der begynder
fra den faktiske anvendelse af suspensionen af præferen

er opfyldt for en genindførelse af præferencetolden for
enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i
Israel ; præferencetolden bør derfor genindføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

cetolden,

— på to på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra a), i
nævnte forordning

— på tre på hinanden følgende markedsdage efter en
suspension i henhold til artikel 2, stk. 2, litra b), i
nævnte forordning ;

Artikel 1

For indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard)
(KN-kode ex 0603 10 13 og ex 0603 10 53) med oprin
delse i Israel genindføres den ved forordning (EØF) nr.
728/90 fastsatte præferencetold.
Artikel 2

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3129/90 (4) er
Fællesskabets produktionspriser for nelliker og roser
blevet fastsat med henblik på ordningens anvendelse ;

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990.

(') EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1987, s. 22.
O EFT nr. L 311 af 17. 11 . 1988, s. 1 .
(3) EFT nr. L 81 af 28. 3. 1990, s. 7.

O
(6)
O
(8)
P)

b) EFT nr. L 299 af 30. 10. 1990, s. 26.

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

72 af 18 . 3 . 1988, s. 16.
311 af 17. 11 . 1988, s. 8 .
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
294 af 25. 10. 1990, s. 9.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 350/63

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 350/64

14. 12. 90

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3607/90
af 13. december 1990

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

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 340/
90 (2), særlig artikel 1 6, stk. 2, fjerde afsnit,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2727/75
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution ;
I

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
2746/75 af 29. oktober 1975 om almindelige regler for
ydelse af eksportrestitutioner for korn og om kriterierne
for restitutionsbeløbets fastsættelse (3) skal restitutionerne
fastsættes under hensyntagen til situationen og den
forventede udvikling, dels for så vidt angår de disponible
mængder af korn samt deres pris på Fællesskabets
marked, dels for så vidt angår priserne på korn og korn
produkter på verdensmarkedet ; ifølge samme artikel er
det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på kornmarkederne
og en naturlig udvikling i priser og samhandel og at tage
hensyn til den påtænkte udførsels økonomiske aspekt og
til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked ;

i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2746/75 fastsættes
særlige kriterier, der skal lægges til grund ved
beregningen af restitutioner for korn ;
for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og rug er disse
særlige kriterier fastsat i artikel 4 i forordning (EØF) nr.
(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
O EFT nr. L 134 af 28 . 5. 1990, s. 1 .
O EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 78 .

2746/75 ; restitutionen for disse produkter beregnes i
øvrigt under hensyntagen til de kornmængder, der er
nødvendige til fremstilling af de pågældende varer ; disse
mængder er fastsat i Kommissionens forordning nr. 162/
67/EØF (4), ændret ved forordning (EØF) nr. 1607/71 (*) ;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differenti
eres efter deres bestemmelsessted ;

restitutionen

skal

fastsættes

mindst en gang om

måneden ; den kan ændres inden for dette tidsrum ;

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
beløb :

— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 Q,
fastsatte korrektionsfaktor

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

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de

beløb som er angivet i bilaget ;

ifølge artikel 275 i tiltrædelsesakten kan der ydes restitu
tioner ved udførsel til Portugal ; den undersøgelse af situa
tionen og af de forskellige prisniveauer fører til, at der
ikke påtænkes fastsat restitutioner for udførsel til Portu
gal

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

(4)
O
(6)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

128 af
L 168
L 164
L 201

27. 6.
af 27.
af 24.
af 31 .

1967, s.
7. 1971 ,
6. 1985,
7. 1990,

2574/67.
s. 16.
s. 1 .
s. 9.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Nr. L 350/65

2. Der er ingen godtgørelse fastsat for udførsel til
Portugal.

Artikel 1

1 . Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet
stand af de i artikel 1 , litra a), b) og c), i forordning (EØF)
nr. 2727/75 nævnte produkter fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitution
erne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ ton)
Produktkode

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 10 000

Bestemmelse (')

Restitutionsbeløb

—

—

—

—

—

—

04
06

140,00
50,00

02

0

—

—

04

05
02

100,00
100,00
20,00

1002 00 00 000

03
05
02

100,00
100,00
20,00

1003 00 10 000

07

87,00

1001 10 90 000

\
1001 90 91 000
1001 90 99 000

02
1003 00 90 000

1004 00 10 000
1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000
1008 20 00 000

0

87,00
20,00

04
02
—

—

—

—

—

—

03
02

65,00
0

—

—

—

—

1101 00 00 100

01

159,50

1101 00 00 130

01

140,50

1101 00 00 150

01

130,50

1101 00 00 170

01

120,50

1101 00 00 180

01

107,50

1101 00 00 190
1101 00 00 900

1102 10 00 600
1102 10 00 900

—

—

01
—

—

I159,50
—

1103 11 10 100

01

238,00

1103 11 10 200

01

225,00

1103 11 10 500

01

201,00

1103 11 10900

01

189,00

1103 11 90 100

01

159,50

1103 11 90 900

—

—
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(') Bestemmelserne er følgende :
01 Alle tredjelande
02 Andre tredjelande
03 Schweiz, Østrig og Liechtenstein
04 Schweiz, Østrig, Liechtenstein, Ceuta og Melilla
05 Zone II b)
06 USSR

07 Folkerepublikken Polen.

NB : Zonerne er angivet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1124/77 (EFT nr. L 134 af 28. 5.
1977, s. 53), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3049/89 (EFT nr. L 292 af 11 . 10. 1989,
s. 10).

Nr. L 350/67
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3608/90
af 13. december 1990

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

priserne inden for sukkersektoren (*) er Rotterdam fastsat
som grænseovergangssted ;

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

denne pris skal beregnes på grundlag af de gunstigste
købsmuligheder på verdensmarkedet for hvert produkt ud
fra dette markeds noteringer eller priser, reguleret i over
ensstemmelse med eventuelle kvalitetsforskelle i forhold

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

til den standardkvalitet, for hvilken tærskelprisen er fast
sat. Standardkvaliteten for råsukker er fastsat ved forord

ning , (EØF) nr. 431 /68, standardkvaliteten for hvidt sukker

ved Rådets forordning (EØF) nr. 793/82 (*) ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1069/
89 (2), særlig artikel 16, stk. 8,
under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ved konstatering af de gunstige indkøbsmuligheder på
verdensmarkedet skal Kommissionen tage hensyn til
samtlige oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om
priser, der noteres på de for den internationale sukker
handel vigtige børser, om konstaterede priser på vigtige

markeder i tredjelande samt om købekontrakter indgået i
den internationale samhandel, som Kommissionen har

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1785/81 opkræves der en importafgift ved indførsel af de i
artikel 1 , stk. 1 , i forordningen nævnte produkter ;

importafgifterne for hvidt sukker og råsukker skal være
lig med tærskelprisen med fradrag af cif-prisen ; tærskel
prisen for de enkelte produkter er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 1313/90 (3) af 14. maj 1990 om fast
sættelse for produktionsåret 1990/91 af de afledte inter
ventionspriser for hvidt sukker, interventionsprisen for
sukker, minimumspriserne for A-sukkerroer og B-sukker

roer, tærskelpriserne, refusionsbeløbet til udligning af
lageromkostninger samt de i Spanien og Portugal
gældende priser ;

den af Rådet fastsatte tærskelpris nedsættes i henhold til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 738/90 (4) om fast
sættelse af de priser og beløb, som Rådet har fastsat i ecu
for sukker og nedsat som følge af den monetære justering
den 5. januar 1990 ;

fået kendskab til enten gennem medlemsstaterne eller på
eget initiativ ;

i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
784/68 af 26. juni 1968 om de nærmere regler for bereg
ning af cif-prisen for hvidt sukker og råsukker (*) skal
Kommissionen ikke tage hensyn til oplysningerne, når
det ikke drejer sig om produkter af sund og sædvanlig
handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for
markedet ; der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspri
ser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets
faktiske udvikling ;

blandt de priser eller tilbud, der lægges til grund, skal de,
der ikke gælder løs levering cif Rotterdam, reguleres ; ved
denne regulering skal der bl.a. tages hensyn til forskellene
mellem omkostningerne ved transporten fra afskibnings
havnen til destinationshavnen på den ene side og fra
afskibningshavnen til Rotterdam på den anden side ;
gælder prisen eller tilbuddet et produkt, der er pakket i
sække, nedsættes prisen i henhold til artikel 4 i forord
ning (EØF) nr. 784/68 med 0,73 ECU pr. 100 kg ;

for at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
sukker af standardkvalitet skal for hvidt sukkers vedkom

cif-prisen for råsukker og for hvidt sukker beregnes af
Kommission for et grænseovergangssted for Fællesskabet ;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 af 9 . april 1968
om fastsættelse af standardkvaliteten for råsukker og af
Fællesskabets grænseovergangssted for beregning af cif
(')
O
(3)
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
114
132
161

af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
27. 4. 1989, s. 1 .
23 . 5. 1990, s. 3 .
27. 6. 1990, s. 27.

mende de tilbud, der er lagt til grund, forhøjes eller
nedsættes med de tillæg eller fradrag, der er fastsat i over
ensstemmelse med artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1785/
81 ; for råsukkers vedkommende anvendes den metode

med reguleringskoefficienter, der er defineret i artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 784/68 ;
(*) EFT nr. L 89 af 10. 4. 1968 , s. 3.
(é) EFT nr. L 94 af 21 . 4. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 145 af 27. 6. 1968, s. 10.
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i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 784/68 kan
der konstateres en særlig cif-pris for sukker af særlig
udformning eller i særlig emballage, når den regulerede
tilbudspris for sukker af denne art ligger under den cif-,
pris for sukkeret, der er fastlagt i henhold til ovennævnte
bestemmelser ;

sidste afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (2),
fastsatte korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i

undtagelsesvis kan en cif-pris for et begrænset tidsrum
opretholdes på uændret niveau, når den tilbudspris, der
har tjent som grundlag for den foregående konstatering af
cif-prisen, ikke er kommet til Kommissionens kendskab,
og når de foreliggende tilbudspriser, der ikke synes
tilstrækkeligt repræsentative for den faktiske markedsten
dens, ville føre til pludselige og betydelige ændringer i
cif-prisen ;
importafgiften ændres kun, når ændringen i beregnings
elementerne medfører en forhøjelse eller nedsættelse på
mindst 0,24 ECU pr. 100 kg i forhold til den foregående
fastsættelse ;

en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 1 2. december
1990 ;

det følger af anvendelsen af disse bestemmelser, at
importafgifterne for hvidt sukker og for råsukker bør fast
sættes som angivet i bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

i overensstemmelse med artikel 21 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1785/81 optages den nomenklatur, der er fastsat
i nærværende forordning, i Den Fælles Toldtarif ;

for at sikre at ordningen med importafgifter fungerer
normalt, skal der ved beregningen af disse beløb :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er basseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan

dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. december 1990.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 13 . december 1990 .

Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
(2) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990 , s. 9.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 13. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb

1701 11 10

39,37 (')

17011190

39,37 0

1701 1210

39,37 (')

1701 12 90

39,37 (>)

1701 91 00

45,27

1701 99 10

45,27

1701 99 90

45,27 0

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende

14. 12. 90

Nr. L 350/71

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV
af 27. november 1990

om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse
produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager
(90/642/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

almindelighed er tale om farlige stoffer eller præparater
med farlige bivirkninger ;

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

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

nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger på
forbrugerne af vegetabilske produkter ; disse pesticider bør
ikke anvendes i tilfælde, hvor det kan frembyde fare for
menneskers eller dyrs sundhed og for miljøet ;
Fællesskabet bør tilskynde til anvendelse af alternative
organiske dyrkningsmetoder ;

ud fra følgende betragtninger :
Den vegetabilske produktion indtager en meget betyd
ningsfuld plads i Fællesskabet ;

udbyttet af nævnte produktion påvirkes til stadighed af
skadegørere og ukrudt ;
det er absolut nødvendigt at beskytte planter og plante
produkter mod disse skadegørere, ikke blot for at undgå
nedgang i udbyttet eller skade på de høstede produkter,
men også for at øge landbrugets produktivitet ;
kemiske pesticider er et af de vigtigste midler til beskyt
telse af planter og planteprodukter mod virkningerne af
disse skadegørere ; det er imidlertid ønskeligt, at der fast
sættes obligatoriske maksimalgrænseværdier på et så lavt
niveau, som god landbrugspraksis berettiger til ;
den gunstige indvirkning på den vegetabilske produktion
er dog ikke disse pesticiders eneste virkning, da der i
(') EFT nr. C 46 af 25. 2. 1989, s. 5.
O EFT nr. C 260 af 15. 10. 1990, s. 56.
O EFT nr. C 329 af 30. 12. 1989, s. 11 .

ved Rådets direktiv 76/895/EØF af 23 . november 1976

om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidres
ter på og i frugt og grønsager (4), senest ændret ved
direktiv 89/ 186/EØF (*), blev der fastsat maksimalgrænse
værdier for nævnte pesticidrester og sikret fri bevæge
lighed i hele Fællesskabet for produkter med grænsevær
dier under eller svarende til disse maksimalværdier ;

direktivet giver dog medlemsstaterne mulighed for i
tilfælde, hvor de finder det berettiget, at tillade omsætning
på deres eget område af produkter med grænseværdier,
der ligger over maksimalværdierne ;
sidstnævnte bestemmelse fører i visse tilfælde til, at der

forbliver forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn
til de tilladte maksimalgrænseværdier for disse pesticidres
ter, hvilket kan medvirke til at skabe hindringer for
samhandelen og dermed hæmme de frie varebevægelser
inden for Fællesskabet ; med henblik på gennemførelsen
af det indre marked i 1992 bør disse hindringer fjernes ;
(4) EFT nr. L 340 af 9. 12. 1976, s. 26.
O EFT nr. L 66 af 10. 3 . 1989, s. 36.
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medlemsstaterne bør derfor ikke længere have mulighed
for at tillade højere grænseværdier, og der bør i alle
medlemsstater for visse aktive stoffer på og i frugt og
grønsager fastsættes obligatoriske maksimalgrænseværdier,
som skal overholdes, når disse produkter bringes i omsæt
ning ;

for at sikre de frie varebevægelser i Fællesskabet bør der
også fastsættes obligatoriske maksimalgrænseværdier for
visse pesticider på og i visse andre produkter af
vegetabilsk oprindelse ;
overholdelsen af disse maksimalgrænseværdier vil endvi
dere sikre, at disse produkter frit kan omsættes, og at
forbrugeres og dyrs sundhed beskyttes ;

fastlæggelsen af obligatoriske maksimalgrænseværdier for
pesticidrester kræver imidlertid langvarige undersøgelser
af de tekniske aspekter, og sådanne grænseværdier kan
derfor ikke umiddelbart fastlægges for de pesticidrester,
som er reguleret ved direktiv 76/895/EØF ;
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anvendes som referencemetoder ; fastlæggelsen af disse
metoder er en teknisk og videnskabelig gennemførelses
foranstaltning, som bør vedtages efter en fremgangsmåde,
der indebærer et snævert samarbejde mellem medlemssta
terne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plan
tesundhed ; analysemetoderne bør opfylde kriterierne i
bilaget til Rådets direktiv 85/591 /EØF af 20. december
1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analyse
metoder til kontrol af levnedsmidler (2) ;

fremtidige ændringer af listen over produkter af vegeta
bilsk oprindelse, på eller i hvilke der kan forekomme
pesticidrester, bør vedtages af Rådet ;
medlemsstaterne bør have tilladelse til midlertidigt at
sænke de vedtagne grænseværdier, hvis de senere viser sig
at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed ; det
vil i disse tilfælde også være hensigtmæssigt at etablere et
snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen inden for rammerne af Den Stående
Komité for Plantesundhed —

det er derfor nødvendigt at vedtage en særskilt foranstalt
ning for fastsættelse af disse obligatoriske grænseværdier
med henblik på at overføre bestemmelserne om pesticid
rester fra direktiv 76/895/EØF til denne særskilte foran

staltning, efterhånden som der fastlægges obligatoriske
grænseværdier for dem ;

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

denne forordning berører således ikke direktiv 76/895/
EØF, der fortsat gælder for visse pesticidrester, som ikke
er omfattet af denne forordning ;

opstillingen af en liste over pesticidrester og deres maksi
malgrænseværdier henhører under Rådets kompetence ;
en sådan liste bør imidlertid ikke indbefatte pesticidrester,
som stadig er omfattet af direktiv 76/895/EØF ;
dette direktiv bør gælde for produkter, der skal ekspor
teres til tredjelande, undtagen i visse tilfælde, hvor det kan
fastslås, at de importerende lande kræver særlige behand
linger, som nødvendiggør højere maksimalgrænseværdier
end dem, som er fastsat for Fællesskabet i medfør af dette

direktiv ; dette direktiv bør imidlertid ikke gælde for
produkter, der skal anvendes til fremstilling af andre
produkter end fødevarer og foder eller til udsæd eller
udplantning ;
for at sikre, at dette direktiv er overholdt, når produkter
bringes i omsætning, skal medlemsstaterne træffe
passende kontrolforanstaltninger ; den nødvendige
kontrol bør planlægges, gennemføres og resultaterne
indberettes i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/

397/EØF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol af levneds
midler (') ;
der bør fastlægges EF-prøveudtagnings- og analysemeto
der, som for analysemetodernes vedkommende mindst
(') EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.

Artikel 1

1.

Dette direktiv gælder for produkter i de i kolonne 1

i bilaget anførte grupper, som der gives eksempler på i
kolonne 2, for så vidt som produkterne i disse grupper
eller den i kolonne 3 nævnte del af dem kan indeholde

visse pesticidrester.

Listen over de pågældende pesticidrester og deres maksi
malgrænseværdier opstilles af Rådet, der træffer afgørelse
med kvalificeret flertal efter forslag fra Kommissionen. En
pesticidrest må ikke optages på listen, så længe der er
fastsat en maksimalgrænseværdi for den ved direktiv 76/
895/EØF.

2.

Dette direktiv gælder med forbehold af

a) Rådets direktiv 64/54/EØF af 5. november 1963 om
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler
f), senest ændret ved direktiv 85/585/EØF (4), for
biphenyl (diphenyl), orthophenyl-phenol, natrium
orthophenylphenat og 2-(4-thiazolyl)-benzimidazol
(thiabendazol), som fortsat gælder for anvendelsen af

disse stoffer, indtil de og deres maksimalgrænseværdier
optages på den i stk. 1 omhandlede liste,
0 EFT nr. L 372 af 31 . 12. 1985, s. 50.
(3) EFT nr. 12 af 27. 1 . 1964, s. 161 /64.
4) EFT nr. L 372 af 31 . 12. 1985, s. 43.
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b) Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om
fastsættelse af størsteindhold for uønskede stoffer og

produkter i foderstoffer ('), senest ændret ved direktiv
87/51 9/EØF (2),

For så vidt angår tørrede produkter, for hvilke der ikke er
fastsat særlige maksimalgrænseværdier, gælder den maksi
malgrænseværdi, der er fastsat i den i artikel 1 omhand
lede liste under hensyntagen til den opkoncentrering af
restindholdet, der skyldes tørringsprocessen.

c) direktiv 76/895/EØF,

d) Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fast
sættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af
pesticidrester i og på korn (3), ændret ved direktiv 88/

2. Medlemsstaterne drager omsorg for, i det mindste
ved at udføre stikprøvekontrol, at de i stk. 1 omhandlede
maksimalgrænseværdier er overholdt. Den nødvendige
kontrol gennemføres i henhold til direktiv 89/397/EØF,
særlig artikel 4.

298/EØF (4).

3. Dette direktiv finder også anvendelse på de i stk. 1
omhandlede produkter, der er bestemt til udførsel til tred
jelande. De maksimalgrænseværdier for pesticidrester,
som fastsættes i henhold til dette direktiv, gælder dog
ikke for produkter, der er behandlet inden udførslen,

såfremt det på passende måde godtgøres.

Artikel 4

1 . De kompetente myndigheder i de enkelte medlems
stater udarbejder foreløbige programmer, i hvilke karak
teren og hyppigheden af den kontrol, som skal foretages i
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2 i en bestemt

periode, fastlægges.

a) at bestemmelseslandet kræver denne særlige behand
ling for at forhindre, at der indføres skadegørere på
dets område, eller

b) at behandlingen er nødvendig for at beskytte produk
terne mod skadegørere under transporten til bestem
melseslandet og oplagringen i dette land.
4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i stk. 1
omhandlede produkter, såfremt det på passende måde
godtgøres, at de er bestemt til :
a) fremstilling af andre varer end levnedsmidler og foder,
eller til

Artikel 2

— hyppigheden og karakteren af den foretagne kontrol
— antallet og karakteren af de konstaterede overtrædelser.

Hvert år inden den 1 . november og første gang i

1993 sender Kommissionen medlemsstaterne en henstil

ling vedrørende et samordnet kontrolprogram for det
følgende år, efter at den har rådført sig med dem i Den
Stående Komité for Plantesundhed. Denne henstilling
kan tilpasses senere, hvis det viser sig nødvendigt under
gennemførelsen af det samordnede program.

I dette direktiv forstås ved

a) »pesticidrester« : sådanne pesticidrester og disses
omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter,
som er opført på den i artikel 1 omhandlede liste, og
som findes på eller i de i samme artikel omhandlede
produkter ;
b) »bringe i omsætning« : enhver overdragelse, mod eller
uden vederlag, af de i artikel 1 omhandlede produkter
efter høst.

1 . Produkterne eller i givet fald den i artikel 1
omhandlede del af dem må ikke, når de bringes i omsæt
ning, have et indhold af pesticidrester, der overstiger

maksimalgrænseværdierne på den i artikel 1 omhandlede
liste .

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

I det samordnede program anføres bl.a. de kriterier, som
først og fremmest skal lægges til grund for dets gennem
førelse .

De i stk. 2 nævnte oplysninger omfatter et særskilt og
specifikt kapitel om gennemførelsen af det samordnede
program .

4. Efter udløbet af en frist på fem år fra vedtagelsen af
dette direktiv sender Kommissionen en rapport til Rådet
om anvendelsen af denne artikel, eventuelt ledsaget af et
Artikel 3

(')
O
(3)
(4)

programmerne

3.

b) udsæd eller udplantning.

1.

2. Hvert år inden den 1 . august sender
medlemsstaterne Kommissionen alle relevante oplys
ninger om gennemførelsen i det foregående år af de i stk.
1 omhandlede programmer med angivelse af :
— de kriterier, der er lagt til grund for udarbejdelsen af

38 af 11 . 2. 1974, s. 31 .
304 af 27. 10. 1987, s. 38 .
221 af 7. 8 . 1986, s. 37.
126 af 20. 5. 1988, s. 53 .

forslag.

Artikel 5

Medlemsstaterne må ikke på grund af forekomst af pesti
cidrester forbyde eller hindre, at de i artikel

1

omhandlede produkter bringes i omsætning på deres
område, hvis mængden af sådanne pesticidrester på eller i
produkterne eller den relevante del af dem ikke overstiger
maksimalgrænseværdierne som anført i den i artikel 1
omhandlede liste.
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Artikel 6

1 . De for gennemførelsen af kontrol i henhold til
artikel 3 nødvendige prøveudtagningsmetoder for frugt og
grønsager er de ved Kommissionens direktiv 79/700/
EØF (') fastsatte metoder. Prøveudtagningsmetoderne for
andre produkter end frugt og grønsager og de analyseme
toder for alle produkter, der er nødvendige for gennemfø
relsen af de nævnte undersøgelser, fastsættes efter frem
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3. Hvis Kommissionen skønner, at maksimalgrænse
værdierne på den i artikel 1 omhandlede liste bør ændres
for at løse de i stk. 1 nævnte problemer for at sikre
beskyttelsen af menneskers sundhed, indleder den frem
gangsmåden i artikel 10 med henblik på at vedtage
ændringer. Den medlemsstat, som har truffet foranstalt
ninger i henhold til stk. 1 , kan i så fald opretholde dem,
indtil Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse i
overensstemmelse med nævnte fremgangsmåde.

gangsmåden i artikel 9.
Det forhold, at der findes fællesskabsanalysemetoder, er
ikke til hinder for, at medlemsstaterne anvender gennem

Artikel 9

prøvede og videnskabeligt holdbare analysemetoder, for så
vidt dette ikke hindrer den frie handel med produkter,

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden enten på eget initiativ eller på
begæring af en medlemsstat straks sagen for Den Stående

der i henhold til fællesskabsmetoderne er anerkendt som
værende i overensstemmelse med dette direktiv. I tilfælde

af uoverensstemmelser i fortolkningen af resultaterne, er
det de resultater, der er opnået ved anvendelse af fælles
skabsmetoderne, der er afgørende.
2. De i henhold til stk. 1 fastlagte analysemetoder skal
opfylde kriterierne i bilaget til direktiv 85/591 /EØF.

3. Medlemsstaterne underretter de øvrige medlems
stater og Kommissionen om andre metoder, de måtte
anvende i medfør af stk. 1 .

Artikel 7

Ændringer af bilaget som følge af udviklinger i den
videnskabelige og tekniske viden, vedtages af Rådet, der
træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter forslag fra
Kommissionen .

Komité.

2. Kommissionens repræsentant forelægger Den
Stående Komité et udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes. Den Stående Komité afgiver en udtalelse om dette
udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte

under hensyn til det pågældende spørgsmåls hastende
karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i
Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørel
ser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen.
Under afstemninger i Den Stående Komité tillægges de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemssta
terne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel.
Formanden deltager ikke i afstemningen.
3 . Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med Den Stående
Komités udtalelse.

4.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem

melse med Den Stående Komités udtalelse, eller hvis der
Artikel 8

1 . Såfremt en medlemsstat, som følge af nye oplys
ninger eller en nyvurdering af allerede foreliggende oplys
ninger, skønner, at en maksimalgrænseværdi, som fastsat i
den i artikel 1 omhandlede liste, frembyder fare for
menneskers eller dyrs sundhed, og at det derfor er
nødvendigt hurtigt at gribe ind, kan medlemsstaten
midlertidigt sænke denne grænseværdi på sit eget område.
I så fald giver den straks de øvrige medlemsstater og
Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger
og vedlægger en begrundelse herfor.

2. Kommissionen undersøger hurtigt den pågældende
medlemsstats begrundelse og konsulterer medlems
staterne i Den Stående Komité for Plantesundhed, i det

følgende benævnt »Den Stående Komité«, og afgiver
straks udtalelse og træffer de fornødne foranstaltninger.
Kommissionen underretter omgående Rådet og medlems
staterne om de foranstaltninger, der måtte være truffet.
Enhver medlemsstat kan forelægge Kommissionens
foranstaltninger for Rådet inden for 15 dage efter en
sådan meddelelse. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe

anden afgørelse inden for 15 dage efter den dato, på
hvilken sagen blev forelagt for det.
(') EFT nr. L 207 af 15. 8. 1979, s. 26.

ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal
træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
5. Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden tre
måneder regnet fra sagens forelæggelse, vedtages de fore
slåede foranstaltninger af Kommissionen.
Artikel 10

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden enten på eget initiativ eller på
begæring af en medlemsstat straks sagen for Den Stående
Komité.

2.

Kommissionens

repræsentant

forelægger

Den

Stående Komité et udkast til de foranstaltninger, der skal
træffes. Den Stående Komité afgiver en udtalelse om dette
udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte

under hensyn til det pågældende spørgsmåls hastende
karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i
Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørel
ser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen.
Under afstemningen i Den Stående Komité tillægges de
stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemssta
terne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel.
Formanden deltager ikke i afstemningen.
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3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelser med Den Stående

skal ved offentliggørelsen ledsages af en såden henvisning.
De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af

Komités udtalelse .

medlemsstaterne.

4.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem

melse med Den Stående Komités udtalelse, eller hvis der

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

Artikel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

5. Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden for
femten dage regnet fra sagens forelæggelse, vedtages de
foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.
Artikel 11

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for at efterkomme dette direktiv senest den 31 .
december 1992.

2. Når medlemsstaterne vedtager disse foranstaltninger,
skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1990 .

Pci Rådets vegne
V. SACCOMANDI

Formand
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BILAG

Liste over produkter, der er omhandlet i artikel 1 , og den del af produkterne, som maksimal
grænseværdierne gælder (or

Anmærkning : Ordet »frisk« omfatter også produkter, som er blevet kølet eller frosset.
Grupperne omfatter
følgende produkter

Produktgrupper

Del af produktet, omfatter maksimal
grænseværdierne gælder for

1 . Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker ;
nødder.

i) CITRUSFRUGTER

Grapefrugter
Citroner

Limefrugter
Mandariner (herunder clemen
tiner og lignende krydsninger)
Appelsiner
Pompelmus
ii) TRÆNØDDER
(MED SKAL ELLER
AFSKALLEDE)

Hele produktet

Mandler
Paranødder

Acajounødder
Kastanjer
Kokosnødder
Hasselnødder
Macadamia

Hele produktet, efter at skallen er
fjernet

Pekannødder
? Piniekerner

Pistacienødder
Valnødder

iii) KERNEFRUGTER

Æbler
Pærer

Kvæder

iv) STENFRUGTER

Hele produktet, efter at stilkene er
fjernet

Abrikoser
Kirsebær

Ferskner (herunder nektariner
og lignende krydsninger)

Hele produktet, efter at stilkene er
fjernet

Blommer

v) BÆR OG SMÅ
FRUGTER

a) Spisedruer og druer til
vinfremstilling
b) Jordbær
(undtagen vildtvoksende)

c) Stængelfrugter :
(undtagen vildtvoksende) :
Brombær
Korbær

Loganbær
Hindbær

d) Andre små frugter og bær :
(undtagen vildtvoksende) :
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær
Tranebær

Ribs og solbær
Stikkelsbær

e) Vildtvoksende bær og frugter

Hele produktet, efter at toppe og
eventuelle stilke er fjernet og for
ribs og solbær, frugter med stilke
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Grupperne omfatter
følgende produkter

Produktgrupper

vi) DIVERSE FRUGTER

Nr. L 350/77

Del af produktet, omfatter maskimal
grænseværdieme gælder for

Avocadoer
Bananer

Dadler

Figner
Kiwifrugter
Kumquats

Hele frugten, efter at eventuelle
stilke er fjernet, og for ananas, efter
at toppen er fjernet

Litchiblommer

Mangofrugter
Oliven

Passionsfrugter
Ananas
Granatæbler

2. Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede
i) ROD- OG KNOLD
GRØNSAGER

Rødbeder
Gulerødder
Knoldselleri
Peberrod

Jordskokker

Hele produktet, efter at toppe og
eventuel påsiddende jord er fjernet
(jord fjernes ved rensning i rindende
vand eller forsigtig børstning af det
tørre produkt)

Pastinakker
Persillerod
Radiser
Skorzonerrod
Søde kartofler

Kålroer

Turnips
Yams

ii) LØG

Hvidløg
Løg
Skalotteløg
Forårsløg

Løg (tørret), skalotteløg (tørret),
hvidløg (tørret) ; hele produktet,
efter at skræl, som let kan fjernes,
og eventuel jord er fjernet ; løg,
skalotteløg og hvidløg andre end
tørret, forårsløg ; hele produktet,
efter at rødder og eventuel jord er
fjernet

iii) GRØNSAGER
BESTÅENDE AF
FRUGT ELLER
BLOMSTERSTAND

a) Solanacea :
Tomater

Peberfrugter
Auberginer
b) Cucurbitae —
spiselig skral :
Agurker

Hele produktet, efter at stænglerne
er fjernet

Asier

Courgetter

c) Cucurbitae

—

uspiselig

skral :
Meloner

Græskar
Vandmeloner

d) Sukkermajs

Kerner eller kolber uden svøb

Nr. L 350/78
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Grupperne omfatter
følgende produkter

Produktgrupper

iv) KÅL

14. 12. 90

Del af produktet, omfatter maksimal
grænseværdierne gælder for

a) Blomsterkål :
Broccoli

Kun hovedet

Blomkål

b) Hovedkål :
Rosenkål
Hvidkål

Produktet,

Rødkål

ødelagte blade er fjernet

efter

at

eventuelle

c) Bladkål :
Kinakål

i

Grønkål

d) Kålrabi

v) BLADGRØNSAGER
OG FRISKE
URTER

Hele produktet, efter at toppe og
eventuel påsiddende jord er fjernet
(jord fjernes ved rensning i rindende
vand eller forsigtig børstning af det
tørre produkt)

a) Salat og lignende :
Karse

Vårsalat
Hovedsalat

Bredbladet endivie

b) Spinat og lignende :
f Hele produktet, efter at ødelagte
udvendige blade, rødder og eventuel
jord er fjernet

Bladbeder

c) Brøndkarse
d) Julesalat
e) Urter :
Kørvel

Purløg
Persille

vi) BÆLGFRUGTER
(FRISKE)

i

Bønner
Ærter

é

Hele produktet, efter at bælge er
' fjernet, eller med bælge, hvis
bælgene er bestemt til at spise

y

vii) STÆNGELGRØN
SAGER

Asparges
Spanske artiskokker

Hele produktet, efter at ødelagt væv
samt eventuel jord er fjernet ; porrer
i og fennikel : hele produktet, efter at
rødder og eventuel jord er fjernet

Bladselleri
Fennikel

Artiskokker
Porrer

t

Rabarber

viii) SVAMPE

Champignoner (undtagen vildt
voksende)
Vildtvoksende champignoner

)

Hele produktet, efter at eventuel
jord er fjernet

)

Hele produktet

3. Bælgfrugter
Bønner
Linser
Ærter
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Grupperne omfatter
følgende produkter

Produktgrupper

Nr. L 350/79

Del af produktet, omfatter maksimal
grænseværdierne gælder for

4. Oliefrø
Hørfrø

Jordnødder
Valmuefrø

Rapsfrø

Hele frøet eller kernen, efter at skal

Sesamfrø

eller avner er fjernet, når det er
muligt

Solsikkefrø

Sommerrapsfrø
Sojabønner
5. Kartofler

Nye kartofler
og spisekartofler

Hele produktet, efter at eventuel
jord er fjernet (jord fjernes ved rens
ning i rindende vand eller forsigtig
børstning af det tørre produkt)

6. Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinsensis)
Hele produktet

7. Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver
Hele produktet
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV
af 26. november 1990

om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til
foderstoffer

(90/643/EØF)
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

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

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23 .
november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ('),
senest

ændret ved

Kommissionens

direktiv

90/412/

EØF (2), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge direktiv 70/524/EØF skal indholdet af bilagene til
stadighed tilpasses den videnskabelige og tekniske udvik
ling ; bilagene blev kodificeret ved Kommissionens
direktiv 85/429/EØF (3) ;

Bilag II til direktiv 70/524/EØF ændres som anført i
bilaget til nærværende direktiv.
Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmel
ser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages
ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3

undersøgelsen af forskellige tilsætningsstoffer, der er
anført i bilag II, og som derfor kan tillades på nationalt
plan, er ikke afsluttet ; det er derfor nødvendigt at
forlænge tilladelsens varighed for disse stoffer for en
bestemt periode ;
de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofko
mité —

(') EFT nr. L 270 af 14. 12. 1970, s. 1 .
(2) EFT nr. L 209 af 8. 8 . 1990, s. 25.
(3) EFT nr. L 245 af 12. 9. 1985, s. 1 .

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

I bilag II :

1 ) i del A »Antibiotika« ændres datoen »30. 11 . 1990« i kolonnen »Tilladelsens varighed« til »30. 11 . 1991 « for
følgende numre :

— nr. 22 »Avoparcin« (dyreart eller dyrekategori »Lam, fra drøvtygningens begyndelse undtagen lam, der
græsser« og »Malkekøer«),
— nr. 27 »Salinomycinnatrium«,

— nr. 28 »Avilamycin« (dyreart eller dyrekategori »Smågrise« og »Svin«) ;
2) i del D »Coccidiostatika og andre lægemidler« :

ændres datoen »30. 11 . 1990« i kolonnen »Tilladelsens varighed« til »30. 11 . 1991 « for følgende numre :
— nr. 16 »Meticlorpindol/methylbenzoquat« (dyreart eller dyrekategori »Kaniner«),
—
—
—
—

nr.
nr.
nr.
nr.

20
21
22
23

»Lasalocidnatrium«,
»Maduramicinammonium«,
»Robenidin«,
»Narasin/Nicarbazin« ;

3) i del G »Konserveringsmidler« ændres datoen »30. 11 . 1990« i kolonnen »Tilladelsens varighed« til »30. 11 .
1991 « for nr. 20 »Methylpropionsyre«.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30 . november 1990

om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabs
året 1988, der er finansieret gennem Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget, Garantisektionen
(90/644/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 729/70
af 21 . april 1970 om finansiering af den fælles landbrugs
politik ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2048/
88 (2), særlig artikel 5, stk. 2,
'
efter høring af Fondskomitéen, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EØF)
nr. 729/70 afslutter Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne forelagte årsregnskaber de konti, der
vedrører udgifter afholdt af de i artikel 4 i nævnte forord
ning omhandlede kontorer og organer ;

tionen ; ifølge artikel 102 i finansforordningen af 21 .
december 1977 (6), senest ændret ved forordning (Eura
tom, EKSF, EØF) nr. 610/90f), opføres resultatet af
beslutningen om regnskabsafslutningen, som eventuelt
udviser en forskel mellem de samlede udgifter, der i
henhold til artikel 100 og 101 er konteret det pågældende
regnskabsår, og de samlede udgifter, som er godkendt af
Kommissionen ved regnskabsafslutningen, under én
artikel som plus- og minusudgift ;

i henhold til artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 729/70
er det kun restitutioner ved udførsel til tredjelande og
interventioner til regulering af landbrugsmarkederne,
henholdsvis ydet og foretaget efter Fællesskabets regler
inden for rammerne af de fælles markedsordninger, som
kan finansieres ; ved kontrollen har det vist sig, at en del
af udgifterne, der er anmeldt af medlemsstaterne, ikke
opfylder disse betingelser, og de kan følgelig ikke finansi
eres af EUGFL, Garantisektionen ; de af hver af de berørte
medlemsstater anmeldte beløb, de til refusion af EUGFL,

Garantisektionen, godkendte beløb, forskellene mellem
medlemsstaterne har tilsendt Kommissionen det nødven

dige materiale med henblik på afslutningen af regnska
berne for regnskabsåret 1988 ; i henhold til bestemmel
serne i Rådets forordning (EØF) nr. 3183/87 af 19.
oktober 1987, om særlige bestemmelser for finansieringen
af den fælles landbrugspolitik (3), begyndte regnskabsåret
1988 i november 1987, da de midler, som Fællesskabet

havde stillet medlemsstaterne til rådighed til finansiering,
var opbrugt ; i henhold til bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2048/88 afsluttes dette regnskabsår den 15.

disse to beløb samt forskellene mellem de til refusion

gennem Garantisektionen godkendte beløb og de i regn
skabsåret bogførte beløb, er anført i bilaget til denne
beslutning ;

medlemsstaterne har faet detaljeret meddelelse om
korrektionerne og har kunnet tilkendegive deres
opfattelse i den forbindelse ;

oktober 1988 ;

Kommissionen har foretaget kontrol på stedet i henhold
til artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 729/70 ;

de udgifter, der er anmeldt af Italien som støtte til forbrug
af olivenolie til et beløb af 183 369 315 937 lire og af
Grækenland for produktionsstøtte til bomuld til et beløb

i henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1723/72 af 26. juli 1972 om regnskabsafslutningen for
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbru
get, Garantisektionen (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 295/88 (*), omfatter beslutningen om regnskabs
afslutningen fastlæggelsen af de udgifter, der er afholdt i
hver medlemsstat i løbet af det pågældende regnskabsår,
og som er anerkendt som påhvilende fonden, Garantisek

af 48 065 056 733 dr., er ikke omfattet af denne beslut

(■)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

94 af 28. 4. 1970, s. 13.
185 af 15. 7. 1988, s. 1 .
304 af 27. 10. 1987, s. 1 .
186 af 16. 8. 1972, s. 1 .

M EFT nr. L 30 af 2. 2. 1988, s. 7.

ning, da en yderligere undersøgelse af dossiererne er
nødvendig ; disse beløb er derfor blevet fratrukket i de
udgifter, der er anmeldt af de pågældende medlemsstater
for dette regnskabsår, og de vil blive gjort op senere ; de
garantier, der i henhold til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1726/70 (8), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 4263/88 (9), er ydet i forbindelse med den støtte, som
Grækenland har modtaget til tobak i blade fra høstårerne
(6) EFT nr. L 356 af 31 . 12. 1977, s. 1 .
O EFT nr. L 70 af 16. 3. 1990, s. 1 .
(8) EFT nr. L 191 af 27. 8 . 1970, s. 1 .
' EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1988, s. 34.
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1981 til 1985, vil i øvrigt også blive opgjort senere ; regn
skabsafslutningen vedrørende disse dossierer vil blive
foretaget på grundlag af de yderligere oplysninger, som
medlemsstaterne skal fremlægge inden en frist, som vil
blive meddelt dem af Kommissionen ;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Tyskland et beløb
på 27 510 204 DM, for Nederlandene et beløb på
125 403 941 hfl, for Frankrig et beløb på 547 383 456 ffr.
og for Danmark et beløb på 45 027 353 dkr. som eksport
restitutioner vedrørende sektorerne for korn og sukker ;
disse beløb skal afholdes af disse medlemsstater i henhold

til denne beslutning ; de særlige omstændigheder i forbin
delse med disse sager gør det imidlertid berettiget, at
Kommissionen på ny undersøger afvisningen af finansie
ring i forbindelse med denne regnskabsafslutning, såfremt
medlemsstaterne fremlægger de krævede beviser inden en
frist på seks måneder fra bekendtgørelsen af nærværende
beslutning ; uanset dette har denne beslutning dog umid
delbar virkning ;

de ikke godkendte udgifter for Tyskland omfatter et beløb
på 104 418 850 DM vedrørende den tillægsafgift, som
skulle være opkrævet i sektoren for mælk og mejeripro
dukter ; dette beløb skal ifølge denne beslutning afholdes
af medlemsstaten ; de særlige omstændigheder i forbin
delse med denne sag gør det imidlertid berettiget, at
Kommissionen på ny undersøger denne afvisning af
finansiering på basis af de udgifter, som medlemsstaten
senest den 31 . marts 1991 skal anmelde vedrørende et

program for tilbagekøb af referencemængder, der ikke
senere kan fordeles på ny ; uanset dette har denne beslut
ning dog umiddelbar virkning ;

de ikke godkendte udgifter omfatter for Italien et beløb
på 13 953 883 351 lire, vedrørende præmier til fåre- og
gedekødsproducenter ; dette beløb skal afholdes af denne
medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de særlige
omstændigheder i forbindelse med denne sag gør det

imidlertid berettiget, at Kommissionen på ny undersøger
afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regn
skabsafslutning, såfremt medlemsstaten fremlægger de
krævede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den

af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog
umiddelbar virkning ;

Nr. L 350/83

de monetære udligningsbeløb vedrørende eksport til tred
jelande er blevet anmeldt af Grækenland som egne
ressourcer ; Kommissionen har anmodet om nærmere

enkeltheder herom og forbeholder sig ret til at foretage de
nødvendige berigtigelser inden for rammerne af en senere
beslutning om regnskabsafslutning, dersom disse oplys
ninger i henhold til de gældende forordninger resulterer i,
at de pågældende monetære udligningsbeløb skulle have
været modregnet i restitutioner ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-10/88 annulleret
beslutningen om regnskabsafslutningen for Italiens
vedkommende for regnskabsåret 1985 for så vidt angår
afvisningen af fællesskabsfinansiering af de udgifter, der
var anmeldt af denne medlemsstat vedrørende kælvnigs
præmier, som følge deraf skal der i henhold til Traktatens
artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 19 045 553 222 lire
for regnskabsåret 1985 ; endvidere skal der i forbindelse
med denne regnskabsafslutning godkendes fællesskabsfi
nansiering af de beløb, som af samme grund blev afvist
fra fællesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabså
rene 1986 og 1987, nemlig i alt 57 665 488 647 lire for
Italiens vedkommende, i alt 173 871,44 £ for Det Fore

nede Kongeriges vedkommende og i alt 7 683 lv£ for
Irlands vedkommende ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-8/88 annulleret
beslutningen om regnskabsafslutningen for Tysklands
vedkommende for regnskabsåret 1984 for så vidt angår
afvisningen af fællesskabsfinansiering af visse beløb
vedrørende præmier for bibeholdelse af besætninger af
ammekøer ; som følge deraf skal der i henhold til Trakta
tens artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 42 585,88 DM for
regnskabsåret 1984 ; endvidere skal der i forbindelse med
denne regnskabsafslutning godkendes fællesskabsfinansie
ring af det beløb, som af samme grund blev afvist fra
fællesskabsfinansiering i forbindelse med regnskabsåret
1986, nemlig 40 324,06 DM ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-259/87 annul
leret beslutningen om regnskabsafslutningen for Græken
lands vedkommende for regnskabsåret 1983 for så vidt
angår afvisningen af fællesskabsfinansiering af de af denne
medlemsstats anmeldte udgifter vedrørende salg af to
mængder på 30 000 tons blød hvede fra interventionsla
ger ; som følge deraf skal der i henhold til Traktatens

de ikke godkendte udgifter omfatter for Frankrig et beløb
på 446 472 537 ffr. vedrørende tillægsafgiften inden for
mejerisektoren ; dette beløb skal afholdes af denne
medlemsstat i henhold til denne beslutning ; de særlige
omstændigheder i forbindelse med denne sag gør det
imidlertid berettiget, at Kommissionen på ny undersøger
afvisningen af finansiering i forbindelse med denne regn
skabsafslutning, såfremt medlemsstaten fremlægger de
krævede beviser inden en frist, som vil blive meddelt den

af Kommissionen ; uanset dette har denne beslutning dog
umiddelbar virkning ;

artikel 176 ved denne regnskabsafslutning godkendes
fællesskabsfinansiering af et beløb på 596 040 000 dr. for
regnskabsåret 1983 ;

Domstolen har ved sin afgørelse i sag C-334/87 annul
leret beslutningen om regnskabsafslutningen for Græken
lands vedkommende for regnskabsåret 1984 for så vidt
angår afvisningen af fællesskabsfinansiering af de af denne
medlemsstat anmeldte udgifter vedrørende oplagringsom
kostninger for en mængde olie af presserester i perioden
fra 14. marts til 7. august 1984 ; som følge deraf skal der i
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henhold til Traktatens artikel 176 ved denne regnskab

safslutning godkendes fællesskabsfinansiering af et beløb
på 9 389 270 dr. i forbindelse med regnskabsåret 1984 ;
hvad angår Italien er undersøgelserne vedrørende kvali
teten og oprindelsen af olivenolie opkøbt til intervention,
vedrørende ammekopræmier, støtte til forarbejdning af
soja, produktionsstøtte for hård hvede samt kvaliteten af
interventionstobak nu afsluttet ; hvad angår Frankrig er
undersøgelsen vedrørende privat oplagring af kalvekød
ligeledes afsluttet ; følgerne heraf er fastlagt i denne
beslutning ;
i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1078/77 af 17.
maj 1977 om indførelse af en præmieordning for ikke
markedsføring af mælk og mejeriprodukter og for omstil
ling af malkekvægsbesætninger ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 300/84 (2), finansieres 60 % af
udgifterne til disse foranstaltninger af Garantisektionen og
40 % af Udviklingssektionen ; disse foranstaltninger
betragtes som interventioner efter artikel 3 i forordning
(EØF) nr. 729/70 og udgør en fælles foranstaltning efter
forordningens artikel 6, stk. 1 ; Udviklingssektionens
udgifter må derfor indgå i regnskabsafslutningen for de af
EUGFL finansierede udgifter ;

ning, uregelmæssigheder efter artikel 8 i forordning (EØF)
nr. 729/70 eller domme, der afsiges af Domstolen i sager,
der verserer for øjeblikket, og som angår områder som
omhandlet i nærværende beslutning ;

hvad angår fødevarehjælpen, er regnskabsafslutningen
endnu ikke foretaget, og de finansielle følger for Garanti
sektionen fastlægges i forbindelse med en senere regn
skabsafslutning —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Medlemsstaternes regnskaber over udgifter, der er finansi
eret gennem EUGFL, Garantisektionen, for regnskabsåret
1988, godkendes som anført i bilaget til denne beslutning.
Artikel 2

denne beslutning foregriber ikke de finansielle konse
kvenser, som må drages i forbindelse med en senere regn
skabsafslutning som følge af, at der er indledt procedurer

De beløb, der fremkommer i bilagets punkt 3, kolonne
(c), skal betragtes som en del af de udgifter, der henvises
til i artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2776/88 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
775/90 (4), for den måned, der efterfølger måneden for
meddelelsen om denne beslutning.

vedrørende statsstøtte som omhandlet i Traktatens artikel
93 eller vedrørende traktatskrænkelser som omhandlet i

Artikel 3

Traktatens artikel 169, hvis disse procedurer endnu ikke
er afsluttet eller er afsluttet efter den 18 . juli 1989 ; dette
gælder også traktatskrænkelser, der er begået i 1988, og
statsstøtte, der er ydet i 1988, men som er uforenelig med
Traktaten og vil kunne berøre EUGFL's udgifter i et regn
skabsår efter 1988 ;

nærværende beslutning foregriber ikke de finansielle
konsekvenser som må drages af Kommissionen i forbin
delse med en senere regnskabsafslutning som følge af
igangværende undersøgelser på datoen for denne beslut

(') EFT nr. L 131 af 26. 5. 1977, s. 1 .
« EFT nr. L 125 af 12. 5. 1984, s. 3.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 1990.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(3) EFT nr. L 249 af 8 . 9. 1988, s. 9.
(4) EFT nr. L 83 af 30. 9. 1990, s. 85.
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BILAG

(i DM)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Tyskland
Regnskabsår : 1988

\

vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

10 152 712 681,85

- 258 321,22

10 152 454 360,63

- 168 222 311,94

0,—

- 168 222 31 1,94

82 909,94

0,—

82 909,94

9 984 573 279,85

- 258 321,22

9 984 314 958,63

10 165 885 067,92

- 258 321,22

10 165 626 746,70

0,—

0,—

0,—
0,—

forordning (EØF)
nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -1- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

10 165 885 067,92

- 258 321,22

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

181 311 788,07

0,—

10 165 626 746,70 '

181 311 788,07
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(i bfr.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Belgien
Regnskabsår : 1988

vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

31 242 058 323

0

31 242 058 323

0

0

0

0

0

0

31 242 058 323

0

31 242 058 323

- 161 656 793

0

- 161 656 793

0

o

0

31 080 401 530

0

31 080 401 530

31 240 513 681

0

31 240 513 681

0

0

0

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter

I

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

31 240 513 681

0

31 240 513 681

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

160 112 151

0

160 112 151
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(i dkr.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

9 726 589 690,69

26 130,85

9 726 615 821,54

e) Ikke-anerkendte udgifter

- 91 652 563,05

0,—

- 91 652 563,05

0,—

0,—

0,—

9 634 937 127,64

26 130,85

9 634 963 258,49

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

0,—

0,—

0,—

Medlemsstat : Danmark

vedrørende

Regnskabsår : 1 988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a 4- b — c)

0,—

0,—

0,—

9 622 771 637,98

26 130,85

9 622 797 768,83

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

- 12 165 489,66

0,—

- 12165 489,66

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 350 /88

14. 12. 90

(t pta.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
vedrørende

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

tø

(b)

(c)

258 919 719 589

0

258 919 719 589

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0

0

0

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

258 919 719 589

0

258 919 719 589

- 2 122 861 793

0

- 2 122 861 793

Medlemsstat : Spanien
Regnskabsår : 1988

l

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

0

0

0

256 796 857 796

0

256 796 857 796

260 123 221 533

0

260 123 221 533

0

0

0

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

260 123 221 533

0

260 123 221 533

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

3 326 363 737

0

(') Heraf et beløb på 2 049 388 719 pta. som allerede er indbetalt for august måned 1990.

3 326 363 737 (l)

Nr. L 350 / 89
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d ffr.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

(*)

(b)

(c)

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

43 548 342 550,09

- 275 304,45

43 548 067 245,64

- 1 316 172 541,71

0,—

- 1 316 172 541,71

Medlemsstat : Frankrig
Regnskabsår : 1988

\

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

- 6 531 932,—

0,—

- 6 531 932,—

42 225 638 076,38

- 275 304,45

42 225 362 771,93

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

43 464 461 989,71

- 275 304,45

43 464 186 685,26

1 238 823 913,33

0,—

1 238 823 913,33

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 350/90

14. 12. 90

(i dr.)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Grækenland

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

217 122 444 928

0

217 122 444 928

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

48 065 056 733

0

48 065 056 733

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

169 057 388 195

0

169 057 388 195

e) Ikke-anerkendte udgifter

- 2 258 331 903

0

- 2 258 331 903

605 429 270

0

605 429 270

167 404 485 562

0

167 404 485 562

217 122 477 146

0

217 122 477 146

0

0

0

48 065 056 733

0

48 065 056 733

d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

169 057 420 413

0

169 057 420 413

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

1 652 934 851

0

1 652 934 851

nr. 1078 /77

1 . Anerkendte udgifter

I

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning

I

Nr. L 350/91
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(i Ir. JO

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078 /77

(a + b)

00

(b)

(c)

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

0,—

0,—

0,—

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0,—

0,—

0,—

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

829 429 582,40

- 15 671,16

829 413 911,24

- 936 345,59

0,—

- 936 345,59

7 683,—

0,—

7 683,—

828 500 919,81

- 15 671,16

828 485 248,65

835 156 327,19

- 15 671,16

835 140 656,03

0,—

0,—

0,—

Medlemsstat : Irland

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (BØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber

g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

0,—

835 156 327,19

- 15 671,16

835 140 656,03

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

6 655 407,38

0,—

6 655 407,38
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(i lire)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

tø

0»)

(c)

6 714 737 597 462

0

6 714 737 597 462

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

183 369 315 937

0

183 369 315 937

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

6 531 368 281 525

0

- 239 185 286 586

0

- 239 185 286 586

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber

- 107 666 614 137

0

- 107 666 614 137

6 184 516 380 802

0

6 184 516 380 802

6 640 451 024 338

0

6 640 451 024 338

0

0

0

183 369 315 937

0

183 369 315 937

6 457 081 708 401

0

6 457 081 708 401

272 565 327 599

0

272 565 327 599

Medlemsstat : Italien

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

6 531 368 281 525 ,

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

Nr. L 350/93
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(i Ifc)

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

«

(b)

(c)

129 368 606

371 101

129 739 707

0

0

0

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

0

0

0

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)

129 368 606

371 101

129 739 707

803 459

0

803 459

0

0

0

130 172 065

371 101

130 543 166

129 368 721

371 101

129 739 822

0

0

0

0

0

0

129 368 721

371 101

129 739 822

- 803 344

0

- 803 344

Medlemsstat : Luxembourg
Regnskabsår : 1988

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

e) Ikke-anerkendte udgifter

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)
3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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(i hfi.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen ,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

Medlemsstat : Nederlandene

vedrørende

Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning

d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a + b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter

f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

0

0

0

0

0

0

8 894 749 689,45

0

8 894 749 689,45

- 163 747 892,57

0

- 163 747 892,57

0

8 731 001 796,88

0

0

8 731 001 796,88

0

\

l
8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn

skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut

ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a 4- b — c)

8 894 547 000,63

0

8 894 547 000,63

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

163 545 203,75

0

163 545 203,75

0

0

0

0

0

0

Nr. L 350/95
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(i esc.)
Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

1 alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

26 595 095 149

0

26 595 095 149

0

0

0

0

0

0

26 595 095 1 49

0

26 595 095 149

- 92 007 104

0

- 92 007 104

0

0

0

26 503 088 045

0

26 503 088 045

26 593 912 176

0

26 593 912176

0

0

0

vedrørende

Medlemsstat : Portugal
Regnskabsår : 1988

forordning (EØF)
nr. 1078/77

\
1 . Anerkendte udgifter
a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning

b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -1- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e + f)

2. Bogførte udgifter
a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår

I

b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år
c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0

0

0

26 593 912 176

0

26 593 912 176

3 . Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

90 824 131

0

90 824 131

Nr. L 350/96
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i Q

Udgifter for EUGFL,
Garantisektionen,

bortset fra udgifter
Medlemsstat : Det Forenede Kongerige
Regnskabsår : 1988

\

Udgifter vedrørende
forordning (EØF)

I alt

nr. 1078/77

(a + b)

(a)

(b)

(c)

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

0,—

0,—

0 ,—

0,—

0,—

0,—

1 348 124 078,79

- 15 080,28

1 348 108 998,51

- 7 543 602,08

0,—

- 7 543 602,08

173 871,44

0,—

173 871,44

1 340 754 348,15

- 15 080,28

1 340 739 267,87

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

o,_

0,—

0,—

vedrørende

forordning (EØF)
nr. 1078/77

1 . Anerkendte udgifter

a) Udgifter anmeldt af medlemsstaten i forbin
delse med denne regnskabsafslutning
b) Udgifter anmeldt i det foregående regnskabsår,
men udelukket fra regnskabsafslutningen for
det år

c) Anmeldte udgifter, der er udelukket fra denne
regnskabsafslutning
d) Anmeldte udgifter, der omfattes af denne
regnskabsafslutning (a -(- b — c)
e) Ikke-anerkendte udgifter
f) Finansielle følger fra tidligere regnskaber
g) Anerkendte udgifter, i alt (d — e H- f)
2. Bogførte udgifter

a) Udgifter, der er bogført i dette regnskabsår
b) Udgifter, der er bogført i det foregående regn
skabsår, men udelukket fra regnskabsafslut
ningen for det år

c) Udgifter, der er bogført for dette regnskabsår,
men udelukket fra denne regnskabsafslutning
d) Samlede bogførte udgifter, der omfattes af
denne regnskabsafslutning (a + b — c)

0,—

0,—

0,—

1 351 452 421,45

- 15 080,28

1 351 437 341,17

3. Udgifter, der skal afholdes af, eller overføres
til medlemsstaten efter regnskabsafslut
ningen (2 d — 1 g)

10 698 073,30

0,—

10 698 073,30

