f"X

-■—i

•

|

i—i

il

11

De Europæiske Fællesskabers

Tidende
Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

ISSN 0378-6994

L 127
34. argang

23. maj 1991

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1322/91 af 22. maj 1991 om fastsættelse af
importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1323/91 af 22. maj 1991 om fastsættelse af de
præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1324/91 af 22. maj 1991 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1325/91 af 21 . maj 1991 om fastsættelse
af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

7

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1326/91 af 21 . maj 1991 om indstilling
af fiskeri efter ansjos fra fartøjer, som fører fransk flag

11

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1327/91 af 22. maj 1991 om levering af butte
roil som fødevarehjælp

12

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1328/91 af 21 . maj 1991 om ændring af
den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen

over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets
kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

15

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1329/91 af 21 . maj 1991 om ændring af
den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen
over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets
kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

17

1

(Fortsættes pa omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begræn
set gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1330/91 af 22. maj 1991 om genindfø

relse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 3 (løbenummer
40.0033) og varer under varekategori nr. 5 (løbenummer 40.0050), som har
oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i
Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

18

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1331 /91 af 22. maj 1991 om genindfø
relse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 75 (løbenummer
40.0750), som har oprindelse i Indonesien og omfattes af de toldpræferencer,
som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
20
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1332/91 af 22. maj 1991 om genindfø
relse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 97 (løbenummer
40.0970), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer,
som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
21
* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1333/91 af 22. maj 1991 om genindfø
relse af opkrævning af told vor varer under varekategori nr. 118 (løbe
nummer 42.1180), som har oprindelse i Kina og omfattes af de toldpræferen
cer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

22

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1334/91 af 22. maj 1991 om fastsættelse af
importafgifter for melasse
23

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1335/91 af 22. maj 1991 om de ansøgninger
om SMS-licenser, der fra den 17. til den 21 . maj 1991 er indgivet for indførsel af blød
hvede til Spanien
24
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1336/91 af 22. maj 1991 om fastsættelse af det
maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den fjerde
dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF)
nr. 963/91

25

* Kommissionens forordning (EØF) nr. 1337/91 af 22. maj 1991 om ændring af
forordning ( EØF) nr. 906/91 om fastsættelse for medlemsstaterne af indtægt
stab samt det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged, for
produktionsåret 1990
26

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet

91 /265/EKSF :

* Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,
forsamlet i Rådet, den 21 . maj 1991 om ændring af afgørelse 90/414/EKSF
om forhindring af samhandelen vedrørende Irak og Kuwait

27

Nr. L 127/ 1

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 5. 91

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1322/91
af 22. maj 1991
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
Portugals 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. 3577/
90 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 1 1 . 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 21 . maj
1991 ;

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

kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

efficienterne ;

brugspolitik ('), 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.
533/91 O 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. 533/91 på de tilbudspriser og de dagsnote
ringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
0
(■')
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
353
164
201

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
17. 12. 1990, s . 23 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9 .

n EFT nr. L 59 af 6. 3. 1991 , s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 22. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
KN-kode

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90

Importafgiftsbeløb

135,81 (2)0
135,81 (2) (■')
195,75 (')O
195,75 (')O

1001 90 99

159,75
159,75

1002 00 00

154,12 0

1003 00 10
1004 00 10

148,38
148,38
138,77

1004 00 90

138,77

1005 10 90

135,81 00
135,81 00
142,66 (4)

1001 90 91

1003 00 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

39,74

134,85 0
49,42 0
O
49,42

238,35 O
230,47 O
317,050
255,60 O

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte rra 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.
(<) For majs med oprindelse i AVS-staterne eller OLT nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med
1,81 ECU pr. ton.

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne eller OLT opkræves importafgiften ved indførsel i Fælles
skabet i henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(■') For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(*) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10) og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10 . 12. 1971 , s. 22).
(7) Ved import af det under KN-kode 1 008 90 1 0 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(*) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3808/90.
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Nr. L 127/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1323/91
af 22. maj 1991

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3577/
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
kurser, der skal anvendes inden for den fælles land

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

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

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

21 . maj 1991 ;

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 —

og

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for korn og
malt skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 3845/90 (5) og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen må
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
— for så vidt angår de valutaer, som indbyrdes holdes
inden for en a vista-margen på højst 2,25 % , anvendes
en omregningskurs, der er baseret på disse valutaers

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2727/75 omhand
lede præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
korn og malt kommende fra tredjelande skal forhøjes,
fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(<)
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
17. 12. 1990, s. 23.
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9 .
29. 12. 1990, s. 10.
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BIIAG

til Kommissionens forordning af 22. maj 1991 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

5

6

7

8

0709 90 60

0

o

o

o

0712 90 19

0

o

o

o

1001 10 10

0

o

o

o

1001 10 90

0

o

o

o

1001 90 91

0

o

o

o

1001 90 99

0

o

o

o

1002 00 00

0

o

o

o

1003 00 10

0

o

o

o

1003 00 90

0

o

o

o

1004 00 10

0

o

o

o

1004 00 90

0

o

o

o

1005 10 90

0

o

o

o

1005 90 00

0

o

o

o

1007 00 90

o

o

o

o

KN-kode

1008 10 00

o

o

o

o

1008 20 00

o

o

o

o

1008 30 00

o

o

o

o

1008 90 90

o

o

o

o

1101 00 00

o

o

o

o

B. Malt

(ECU / ton)
KN-kode

Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

4. term .

5

6

7

8

9

•

1107 10 11

O

O

O

O

O

1107 10 19

O

O

O

O

o

1107 10 91

O

O

O

O

o

1107 10 99

O

O

O

O

o

1107 20 00

O

O

O

O

o
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1324/91

af 22. maj 1991
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i
uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

gælde for det pågældende sukkers saccharoseindhold og
fastsættes pr. 1 % af dette indhold ;

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

situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere

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. 464/
91 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra a),

i særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i rets

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,

beløb :

og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 19 i forordning (EØF) nr. 1785/81
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i forord
ningens artikel 1 , stk. 1 , litra a), og priserne for disse
produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en eksport
restitution ;

i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 766/68 af 18 .
juni 1968 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse
af eksportrestitutioner for sukker (}), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1489/76 (4), skal restitutionerne for
hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som
udføres i uforarbejdet stand, fastsættes under hensyntagen
til situationen på fællesskabsmarkedet og på verdensmar
kedet for sukker og navnlig under hensyntagen til de pris
og omkostningsfaktorer, som er nævnt i forordningens
artikel 3 ; ifølge samme artikel skal der endvidere tages
hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt ;
for råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes

restitutionen for sukker efter dets bestemmelsessted ;

akter af anden karakter ;

for at sikre at ordningen med eksportrestitutioner
fungerer normalt, skal der ved beregningen af disse
— 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 (8),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (9),
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 ;
restitutionen skal fastsættes hver anden uge ; den kan
ændres i mellemtiden ;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på sukkermarkedet, navnlig på noteringer eller
kurser på sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet,
fører til at fastsætte restitutionerne til de beløb, der er

angivet i bilaget ;

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

for standardkvaliteten ; denne er defineret i artikel 1 i

Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 af 9 . april 1968 om
fastsættelse af standardkvaliteten for råsukker og af Fælles
skabets grænseovergangssted for beregning af cif-priserne
inden for sukkersektoren (5) ; denne restitution fastsættes i
øvrigt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forord
ning (EØF) nr. 766/68 ; kandissukker er defineret i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 394/70 af 2. marts
1970 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitu
tioner for sukker (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1714/88 (7) ; den således beregnede restitution bør, for
så vidt angår sukker tilsat smagsstoffer eller farvestoffer,
(')
O
(')
(4)
( 5)
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
54 af 28 . 2. 1991 , s. 22.
143 af 25. 6. 1968, s. 6.
167 af 26 . 6. 1976, s . 13 .
89 af 10. 4. 1968 , s. 3 .
50 af 4. 3. 1970, s. 1 .
152 af 18 . 6. 1988, s. 23 .

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i
artikel 1 , stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr. 1785/81 , i
uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de
beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .
(s) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
O EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 22. maj 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
(ECU)
Restitutionsbeløb
Produktkode

pr. 100 kg

1701 11 90 100
1701 11 90 910

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 1290 910
1701 12 90 950

34,57 (')
34,68 (')
(2)
34.57 (')
34,68 (')
(2)

1701 91 00 000
1701 99 10 100

1701 99 10 910
1701 99 10 950

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

0,3758
37.58
37,70
37,70

1701 99 90 100

0,3758

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 % , beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 766/68.

(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9 . 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF) nr.
3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1325/91
af 21 . maj 1991
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse let

fordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel

FÆLLESSKABER HAR —

1 , stk. 2, i nævnte forordning, fører til fastsættelse af
enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i
bilaget til denne forordning —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1577/81 af 12. juni 1981 om indførelse af en ordning
med forenklede procedurer ved toldværdiansættelsen af
visse letfordærvelige varer ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3334/90 (2), særlig artikel 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1577/81 skal
Kommissionen fastsætte periodiske enhedsværdier for de
varer, der er anført i grupperingen i bilaget ;

anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i
samme forordning, på de oplysninger, der er blevet

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , i forord

ning (EØF) nr. 1577/81 , fastsættes som angivet i tabellen i
bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . maj 1991 .
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 154 af 13 . 6 . 1981 , s. 26.
(2) EFT nr. L 321 af 21 . 11 . 1990, s. 6.
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Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto
Kode

Varebeskrivelse

KN-kode

ECU

bfr./lfr.

dkr.

DM

ffr.

dr.

Ir. £

lire

fl .

£

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Nye kartofler

32,26

1365

253.67

66,39

225,22

7262

24,79

49446

74,79

22,40

1.20

0702 00 10
0702 00 90

Tomater

78.97

3342

620,94

162,51

551,30

17777

60,70

121036

183.08

54.83

1.30

0703 10 19

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

26,18

1 108

205,86

53,87

182,77

5893

20,12

40 1 28

60,70

18,18

230,56

9759

1812,85

474,44 1 609,53

51901

177,22

353364

31,69

1342

249.61

65,25

221,05

7103

24,39

48368

73,54

22.07

171354

258,72

78,54

124.09

37,72

Hvidløg

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

Porrer

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

Blomkål

111,88

4727

881,91

229,55

781,19

24749

86,13

1.70

0704 20 00

Rosenkål

53,72

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41.29

82719

5259

534,52 160,09

23.77

1004

187,40

48,78

165,99

18.30

36411

54,97

16,69

134,42

5690

1 056,94

276,61

938,40

30259 103,32

206021

311.64

93,33

Kinakål

54,22

2295

426,33

111,57

378,52

12205

41,67

83102

125.70

37,65

Hovedsalat

63.31

2679

497,79

130,27

441,96

14251

48,66

97030

146,77

43,96

ex 0705 29 00

Endivie

45.32

1 923

357,88

93,59

315,84

10133

34,99

69174

105,45

31,22

ex 0706 10 00

Gulerødder

48,03

2033

377,66

98,83

335.30

10812

36,92

73614

111,35

33,35

41,89

83107

126,19

37,58

70,32

21,06

Hvidkål og rødkål

1.80

0704 90 10

1.90

ex 0704 90 90

Broccoli (Brassica oleracea var.
italica)

1.100

ex 0704 90 90

1.110

0705 11 10
0705 1 1 90

1.120
1.130
1.140

ex 0706 90 90

Radiser

54.33

2302

429.62

111,96

379.00

12152

1.150

0707 00 1 1
0707 00 19

Agurker og asier

30,33

1284

238,50

62,42

211,75

6828

23.31

46489

1.160

0708 10 10
0708 10 90

Ærter (Pisum sativum)

200,02

8466

1 572,71

411.60 1 396,32

45026

153,75

306556

463.71 138,88

246,59

26976

92,11

183664

277,82

83,21

39763 135,78

270723

409,51

122,65

Bønner :

1.170
1.170.1

0708 20 10
0708 20 90

Bønner (Vigna-arter, Phaseo 119,83
lus-arter)

5072

942,24

1.170.2

0708 20 10
0708 20 90

Bønner (Phaseolus Ssp., vulga 176,64
ris var. Compressus Savi)

7477

1 388,88

Valskbønner

41,33

1749

324,96

85,04

288,51

9303

31,76

63342

95,81

28,69

Artiskokker

76,11

3221

598,42

156.61

531.31

17132

58.50

116646

176,44

52.84

245,92
364,91

10410

1 933,63

506,05 1716,77
750,90 2547,38

55359

189,03
280,49

376908

82143

559265

570,13 170,76
845,98 253,37

71 ,5€

3029

562.68

147,26

499,57

16109

55.00

109679

165,90

49,69

78,07

3304

613,86

160,65

545.01

17574

60.01

119655

181,00

54,21

547,80

23223

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

1.200

Asparges :

1.200.1 ex 0709 20 00

— Grønne

1.200.2 ex 0709 20 00

— Andre tilfælde

1.210

0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

1.230

0709 51 30

Auberginer
Bladselleri (Apium graveolens
var. Dulce)
Kantareller

15446 2869,17

836,57

363,48 1 233,1 1

4305,96 1 127,97 3777,47 112445 420,46

845160 1271,93 383,30

90,96

181369

1.240

0709 60 10

Sød peber

118,34

5009

930,46

243,51

826,1 1

26638

274,35

82,17

1.250

0709 90 50

Fennikel

1 32,4é

5606

1044,13

272,03

925,86

29388

102,12

202520

306,62

92,52

1.260

0709 90 70

Courgetter

89,13

3773

700,86

183,42

622,26

20065

68.51

136613

206.65

61,89

1.270

0714 20 10

Søde kartofler, hele, friske (be
stemt til menneskeføde)

72.78

3080

573,1 1

149.64

502,35

15180

55,82

112490

168,76

50,99

2.10

ex 0802 40 00

Spiselige kastanjer (Castanea
arter), friske

87.98

3716

694,15

180,34

612,04

18967

67,47

135667

203,31

61,65

2.20

ex 0803 00 10

Bananer (andre end pisang),

61,4é

2601

483,28

126,48

429,08

13836

47,24

94202

142,49

42,67

45,92

1944

361,11

94,51

320,61

10338

35,30

70390

106,47

31,89

102,37

4333

804,91

210.65

714,64

23044

78,69

156896

237,33

71.08

friske
2.30

ex 0804 30 00

Ananas, friske

2.40

ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

Avocadoer, friske
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Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto
Kode

i

KN-kode

Varebeskrivelse
ECU

2.50

ex 0804 50 00

2.60.2

dkr.

DM

ffr.

dr.

Ir. £

lire

fl .

£

125,50

5312

986,80

258,26

876,13

28 251

96,47

192350

290,96

87,14

86,60

3 666

680,95

178,21

604,58

19495

66,57

132732

200,78

60,13

39,01

1651

306,76

80,28

272,36

8 782

29,99

59796

90,45

27.09

34.76

1471

273,98

71,38

242,95

7711

26,79

53142

80,45

24.27

98,73

4183

780.66

203,45

688,69

22082

76,12

151013

229,30

68,30

685.85

179,49

608,93

19635

67,05

133687

202,22

60,56

Appelsiner, friske :

2.60
2.60.1

Guavabær og mango, friske

bfr./lfr.

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

11
21
31
41

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

15
25
35
45

— Blod- og halvblodappelsi
ner

— Navels, Naveliner, Navela
ter, Salustianer, Vernas, Va
lencialater, Maltoser, Sha

moutis, Ovalis, Trovita og
Hamliner

2.60.3

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

19
29
39
49

Mandariner (herunder tangeri
ner og satsumas), friske ; kle
mentiner,
wilkings
og
lignende krydsninger af citrus
frugter, friske :

2.70

2.70.1

— Andre varer

ex 0805 20 10

— Klementiner

87,22

ex 0805 20 50

— Monreales og satsumas
— Mandariner og wilkings

3 692

97,89

4143

769.67

201,43

683,35

22035

75.24

150026

226,94

67,97

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— Tangeriner og andre varer

69,39

2937

545,63

142.79

484,43

15621

53,34

106356

160,88

48.18

2.80

ex 0805 30 10

Citroner (Citrus limon, Citrus
limonum), friske

39.77

1683

312,72

81,84

277,65

8953

30,57

60956

92,20

27,61

2.85

ex 0805 30 90

Limefrugter (Citrus auranti 167,07
folia), friske

7072

1313,66

343.80 1 166,33

37609 128,42

256062

2.90.1

ex 0805 40 00

— Hvide

1728

2.90.2

ex 0805 40 00

— Lyserøde

2.70.2

ex 0805 20 30

2.70.3

Grapefrugter, friske :

2.90

2.100

2.110

0806 10 11
0806 10 15
0806 10 19

Druer til spisebrug

0807 10 10

Vandmeloner

2.120.1 ex 0807 10 90

2.120.2 ex 0807 10 90

0808 10 91
0808 10 93
0808 10 99

2.140.2

3310

321,03
614.86

84,01
160,91

285,02
545,90

17603

31,38
60,11

119850

94,65
181,29

28,35
54,29

129,76

5493

1 020,32

267,03

905,89

29211

99,74

198883

300.84

90.10

37,72

1 596

296,57

77,61

263,31

8490

28,99

57809

87,44

26.19

4333

804,94

210,66

714,67

23045

78,69

156902

237.34

71,08

122,61

5190

964,07

252,31

855,95

27601

94.25

187920

284,26

85,13

60,07

2542

472,31

123,61

419,34

13522

46,17

92064

139,26

41,71

378,88 1 285,32

41446

141,52

282186

426.85 127,84

62576

ner) :
— Amarillo, Cuper, Honey 102,37
Dew (herunder Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo
(herunder Verde Liso), Ro
chet, Tendral , Futuro
— Andre varer

Æbler

Pærer

2.140
2.140.1

9191

40,83
78.20

Meloner (bortset fra vandmelo

2.120

2.130

387.33 116,01

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifo 184,12
lia)

7793

1 447,68

0808
0808
0808
0808

20
20
20
20

31
33
35
39

Andre varer

78,17

3309

614.68

160,87

545,74

17598

60,09

119816

181,24

54.28

142,43

483,19

15581

53,20

106083

160,46

48,06

2.150

0809 10 00

Abrikoser

69.21

2929

544,23

2.160

0809 20 10
0809 20 90

Kirsebær

151,28

6386

1 193,65

309,95 1 053,40

33046

116,27

232934

349,44 106,23

2.170

ex 0809 30 00

Ferskener

243.24

10296

1912.57

500.54 1 698.07

54756

186.97

372802

563.92 168.89
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Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto
Kode

Varebeskrivelse

KN-kode

ECU

bfr./lfr.

dkr.

DM

ffr.

dr.

Ir. £

lire

fl .

£

Nektariner

106,81

4533

843,46

Blommer

175.66

7436

1381,21

0810 10 90

Jordbær

146.67

6208

1 153,26

2.205

0810 20 10

Hindbær

220,99 51684 9600,19 2512,50 8 523,49 274849 938,53 1 871 289 2830,64 847,79

2.210

0810 40 30

Frugter af Vaccinium myrtillus 145,50
(blåbær)

6146

1 147,96

2.220

0810 90 10

Kiwifrugter (Actinidia chinen 110,80
sis Planch.)

4690

2.230

ex 0810 90 80

Granatæbler

54,65

2.240

ex 0810 90 80

Kakifrugter
(dadelblommer) 299,23
(herunder Sharon-frugter)

2.250 "

ex 0810 90 30

Litchiblommer

2.180

ex 0809 30 00

2.190

0809 40 1 1
0809 40 19

2.200

0810 10 10

220,60

744,40

23883

82,46

163032

248,54

361,48 1 226,30

39543 135,03

269229

407,25 121,97

301,82 1 023,92

33017 112,74

224797

340,04 101,84

73,60

298,25 1012,17

31366 111,57

224360

336,22 101,95

871,21

228,00

773,50

24942

85,17

169819

256,88

76,93

2307

431,24

111,97

380,57

11938

42,00

84154

126,24

38,38

12666

2352,76

615,75 2088,89

67358 230,01

458 605

693,71 207,77

246,87 10450 1941,06

508,00 1 723,37

55572

189,76

378 357

572,32 171,41
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1326/91
af 21 . maj 1991

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

taget af fartøjer, som fører fransk flag eller er registreret i
Frankrig, nået den for 1991 tildelte kvote ■—

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 3926/90 af 20. december

Fangsterne af ansjos i farvandene i ICES-område VIII fra
fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig,
må antages at have opbrugt den kvote, der er tildelt
Frankrig for 1991 .

1990 om fastsættelse for 1991 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (J), ændret ved forordning (EØF) nr.
793/91 (4), fastsætter kvoter for ansjos i 1991 ;
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 ansjos i farvandene i ICES-område VIII,

Artikel 1

Fiskeri efter ansjos i farvandene i ICES-område VIII 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
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 21 . maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(')
(2)
O
(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.
378 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
82 af 28 . 3. 1991 , s. 2.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1327/91
af 22. maj 1991
om levering af butteroil som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6, stk.
1 , litra c), og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp og
forvaltning af denne hjælp (•') indeholder en liste over de

lande og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp,
og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødeva
rehjælpen ud over fob-stadiet ;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde

varehjælp har Kommissionen tildelt visse lande og orga

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

nisationer 60 tons butteroil ;
Artikel 2

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

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23 . 5 . 91

Nr. L 127/ 13

BILAG

1 . Aktion nr.('): 868/90 .
2. Program : 1989 .

3. Modtager : Euronaid, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.

4. Modtagerens repræsentant (') : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : Egypten .
6. Produkt, der skal tilvejebringes : butteroil .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (2) (6) (7) (*) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 6
(El ).
8 . Samlet mængde : 60 tons .
9 . Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning : 5 kg f) ('") (") og EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 7 og 8 (E 2 og E 3).
Påskrifter på engelsk.

Yderligere påskrifter :
» EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION «.

11 . Den måde, produktet skal tilvejebringes pa : Fællesskabets marked.

12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5 . Lossehavn : —

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 3. til 17. juli 1991 .
18 . Sidste frist for leveringen : —
19 . Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation .
20. I tilfælde af licitation sidste frist for indgivelse af bud (4) : 10 . juni 1991 , kl . 12.00.
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 24. juni 1991 , kl. 12.00
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 17. til 31 . juli 1991
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 20 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud : Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B eller
25670 AGREC B).

25. Restitution , der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (5) : restitution anven

delig fra den 26. april 1991 , fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1049/91 (EFT nr. L 106 af
26. 4. 1991 , s. 46).
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Noter :

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren for hvert aktionsnummer/forsendelsesnummer en attest fra en
officiel instans, hvori der for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer
vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet overtrådt.
Radioaktivitetsanalysen skal omfatte en angivelse af niveauet for cæsium 134 og 137.
(3) Kommissionens delegerede, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se listen offentliggjort i EFT nr. C
114 af 29. 4. 1991 , s. 35 (Jordan).

(4) For ikke at overbelaste telexen anmodes de bydende om inden den dato og det klokkeslæt, der er fastsat i
punkt 20 i dette bilag, fortrinsvis at fremlægge bevis for stillelsen af den i artikel 7, stk. 4, litra a), i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 omhandlede licitationssikkerhed :
— enten ved aflevering på det kontor, der er angivet i punkt 24 i dette bilag
— eller pr. telefax til et af de følgende numre i Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30 eller
236 20 05 .

0 Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen
og i givet fald for de monetære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløbene, den repræsentative
kurs og den monetære koefficient. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der
omhandles i punkt 25 i dette bilag.

(6) Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et oprindelsescertifikat for
hvert aktionsnummer/forsendelsesnummer.

Q Ved levering fremsender tilslagsmodtageren til modtagerens repræsentanter et sundhedscertifikat for
hvert aktionsnummer/forsendelsesnummer.

(8) Strålingsattesterne skal udstedes af officielle myndigheder og være gældende for følgende lande : Egypten.
(9) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/LCL. Leverandøren bærer omkostningerne
for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen i udskibningshavnen . Modtageren bærer alle
efterfølgende losseomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjernelse af containerne fra containerter
minalen . Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.

(10) Leverandøren sender en kopi af fakturaen til :
MM. De Keyzer & Schütz BV, Postbus 1438 , Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .
(") Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste for hver container med oplys
ning om antallet af kartoner for hvert afskibningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen .

Tilslagsmodtageren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (locktainer), hvis nummer
skal meddeles speditøren.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1328/91

af 21 . maj 1991
om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87
om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 4056/89 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 55/87 af 30 . december 1986 om listen over fartøjer
med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende
bomtrawl (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1142/91 (4), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtning :

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

knyttet som bilag til nævnte forordning ; de nationale
myndigheder har givet alle fornødne oplysninger til
underbygning af anmodningen i henhold til artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 55/87 ; det fremgår af oplysningerne,
at de er i overensstemmelse med ovennævnte bestemmel

ser, og derfor bør det pågældende fartøj udskiftes på
listen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 ændres i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning.
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 21 . maj 1991 .
På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

(') EFT nr. L 288 af 11 . 10 . 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 389 af 30. 12. 1989, s. 75.
(>) EFT nr. L 8 af 10. 1 . 1987, s. 1 .
4 EFT nr. L 112 af 4. 5. 1991 , s. 19 .
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BILAG

I bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87 foretages følgende ændringer :
Fartøj, der skal udskiftes :
Havnekendingsbogstaver
og -nummer

Fartøjets navn

Radio

Registrerings

Maskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

DANMARK
Lone

HV 3

OZYP

Haderslev

170

Fartøj, der erstatter ovennævnte fartøj :
Havnekendingsbogstaver
og - nummer

Fartøjets navn

Radio

Registrerings

Maskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

DANMARK

HV 3

Vinnie Runge

OVIT

Esbjerg

165

Nr. L 127/ 17
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1329/91
af 21 . maj 1991

om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87
om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m , der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 4056/89 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 55/87 af 30 . december 1986 om listen over fartøjer
med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende
bomtrawl (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1328/91 (4), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :
De tyske myndigheder hat anmodet om, at et fartøj, der
ikke længere opfylder betingelserne i artikel 1 , stk. 2, i

forordning (EØF) nr. 55/87, udgår af den liste, der er
knyttet som bilag til nævnte forordning ; de nationale
myndigheder har givet alle fornødne oplysninger til
underbygning af anmodningen i henhold til artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 55/87 ; det fremgår af oplysningerne,
at de er i overensstemmelse med ovennævnte bestemmel

ser, og derfor bør det pågældende fartøj udgå af listen —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det fartøj, der er anført i bilaget til denne forordning,
udgår af bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87.
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 21 . maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand

BILAG

Følgende fartøj udgår af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 :
Havnekendingsbogstaver
og - nummer

Fartøjets navn

Radio

Registrerings

Maskineffekt

kaldesignal

havn

(kW)

TYSKLAND
SC 54

(')
O
(3)
(4)

EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
Se side 15

288 af 11 . 10 . 1986, s. 1 .
389 af 30. 12. 1989, s. 75.
8 af 10. 1 . 1987, s. 1 .
i denne Tidende .

Schwalbe

DJHS

Biisum

162
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1330/91
af 22. maj 1991

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 3 (løbe
nummer 40.0033) og varer under varekategori nr. 5 (løbenummer 40.0050), som
har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets
forordning (EØF) nr. 3832/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

for varer under varekategori nr. 3 (løbenummer 40.0033)
og varer under varekategori nr. 5 (løbenummer 40.0050)
med oprindelse i Indien er loftet fastsat til hhv. 630 tons
og 1 510 000 stk. ;
den 26. marts 1991 har indførslerne af de omhandlede

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

Indien —

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller

for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de
omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesska

bet ;

40.0033

loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

ud fra følgende betragtninger :

Løbenummer

varer i Fællesskabet med oprindelse i Indien, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte

Kategori
(enhed)
3

(tons)

KN-kode

5512
5513
5514
5515
5803 90 30

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 26. maj 1991 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet i henhold til forordning (EØF)
nr. 3832/90, ved indførsel til Fællesskabet af følgende
varer med oprindelse i Indien

Varebeskrivelse

Vævet stof af korte syntetiske fibre, bortset fra
vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive hånd
klædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer

ex 5905 00 70
ex 6308 00 00

40.0050

5

6101 10 90

(1 000 stk.

6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 1031
6110 1039
6110 1091

6110 10 99
6110 20 91
6110 20 99
61103091
6110 30 99

(■) EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990 , s . 39 .

Sweatere, pullovere, slipovere, cardigans, cardigan
sæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og
syede) ; anorakker, vindjakker, blousonjakker o.
lign. af trikotage
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Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 127/ 19
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1331 /91
af 22. maj 1991

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 75 (løbe
nummer 40.0750), som har oprindelse i Indonesien og omfattes af de toldpræfe
rencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

for varer under varekategori nr. 75 (løbenummer 40.0750)
med oprindelse i Indonesien er loftet fastsat til 10 000

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
af 20 . december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

stk. ;

omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesska

bet ;

Løbenummer

40.0750

Kategori
(enhed)
75

(1 000 stk.)

den 2. april 1991 har indførslerne af de omhandlede varer
i Fællesskabet med oprindelse i Indonesien, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Indonesien —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 26. maj 1991 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet i henhold til forordning (EØF)
nr. 3832/90, ved indførsel til Fællesskabet af følgende
varer med oprindelse i Indonesien :

KN-kode

6103
6103
6103
6103
6103
6103

11
12
19
21
22
23

Varebeskrivelse

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og
drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller rege
nererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

00
00
00
00
00
00

6103 29 00

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .
Pa Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 39 .
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Nr. L 127/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1332/91

af 22. maj 1991

om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori nr. 97 (løbe
nummer 40.0970), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræfe
rencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

omhandlede individuelle lofter er naet for hele Fællesska

FÆLLESSKABER HAR —

bet ;

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

for varer under kategori nr. 97 (løbenummer 40.0970)
med oprindelse i Thailand er loftet fastsat til 22 tons ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 1 2, og

varer i Fællesskabet med oprindelse i Thailand, som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte

ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

Løbenummer

40.0970

Kategori
(enhed)
97

(tons)

den 21 . februar 1991 har indførslerne af de omhandlede

loft ;

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til
Thailand —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 26. maj 1991 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet i henhold til forordning (EØF)
nr. 3832/90, ved indførsel til Fællesskabet af følgende
varer med oprindelse i Thailand :

KN-kode

5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608

Varebeskrivelse

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk,
også i tilskårne stykker eller konfektionerede ;
konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og

1111
11 19
11 91
1 1 99
19 11
19 19
19 31
19 39
19 91
19 99
90 00

tovværk

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 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 39 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1333/91

af 22. maj 1991

om genindførelse af opkrævning af told vor varer under varekategori nr. 118
(løbenummer 42.1180), som har oprindelse i Kina og omfattes af de toldpræfe
rencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

omhandlede individuelle lofter er naet for hele Fællesska

FÆLLESSKABER HAR —

bet ;

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

for varer under varekategori nr. 118 (løbenummer
42.1180) med oprindelse i Kina er loftet fastsat til 15

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), særlig artikel 12, og

varer i Fællesskabet med oprindelse i Kina, som er præfe
renceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte loft ;

tons ;

den 12. februar 1991 har indførslerne af de omhandlede

told for de pågældende varer bør genindføres i forhold til

ud fra følgende betragtninger :

Kina —

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder
denne toldpræferenceordning for hver af de i bilag I og II
omhandlede varekategorier, der er omfattet af individuelle
toldlofter, med en højeste mængde, der er fastsat i
kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for visse eller
for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som er
anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den
nævnte forordning kan toldafgifter til enhver tid genind
føres ved import af de pågældende varer, så snart de

Løbenummer

Kategori
(enhed)

42.1180

118

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 26. maj 1991 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet i henhold til forordning (EØF)
nr. 3832/90, ved indførsel til Fællesskabet af følgende
varer med oprindelse i Kina :

Varebeskrivelse

KN-kode

6302
6302
6302
6302
ex 6302
6302
ex 6302

29
39
39
52
59
92
99

10
10
30
00
00
00
00

Sengelinned, dækketøj , håndklæder, viskestykker,
af hør eller ramie, undtagen af trikotage

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 22. maj 1991 .
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 39.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1334/91

af 22. maj 1991

om fastsættelse af importafgifter for melasse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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 (6),
fastsatte korrektionsfaktor

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. 464/
91 (2), særlig artikel 16, stk. 8, og

— for de øvrige valutær 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 ;

ud fra følgende betragtninger :

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 21 . maj

Importafgiften på melasse er fastsat ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 15/91 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 275/91 (4) ;
anvendelsen af de regler og kriterier, der er anført i
forordning (EØF) nr. 15/91 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til, at den
for tiden gældende importafgift må ændres i overens
stemmelse med artikel 1 i bilaget til nærværende forord
ning ;

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

1991 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgift fastsættes for melasse, også affar
vet, henhørende under KN-kode 1703 10 00 og
1703 90 00, til 0,29 ECU/ 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
54 af 28. 2. 1991 , s. 22.
2 af 4. 1 . 1991 , s. 8 .
121 af 16. 5. 1991 , s. 25.

O EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
6) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1335/91
af 22. maj 1991

om de ansøgninger om SMS-licenser, der fra den 17. til den 21. maj 1991 er
indgivet for indførsel af blød hvede til Spanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 1 , og

om ansøgninger om SMS-licenser for indførsel til Spanien
af blød hvede til brødfremstilling, der langt overstiger
ovennævnte målmængde ; der bør derfor træffes særlige
foranstaltninger for at tage hensyn til denne situation —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 598/86 af 28 .
februar 1986 om anvendelse af den supplerende meka
nisme for samhandelen på indførslen til Spanien af blød
hvede til brødfremstilling fra Fællesskabet i dets sammen
sætning pr. 31 . december 1985 ('), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1243/91 (2), er der fastsat en
målmængde for 1991 på 700 000 tons ;

på grundlag af artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
574/86 af 28 . februar 1987 om gennemførelsesbestem
melser til den supplerende mekanisme for samhandelen
(3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (4), har
Kommissionen den 21 . maj 1991 modtaget meddelelse

Artikel 1

1 . De SMS-licensansøgninger for blød hvede til brød
fremstilling henhørende under KN-kode 1001 90 99, der
blev indgivet fra den 17. til den 21 . maj 1991 og meddelt
Kommissionen,

imødekommes

for

de

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

58 af 1 . 3.
119 af 14.
57 af 1 . 3.
293 af 27.

1986, s. 16.
5. 1991 , s. 23.
1986, s. 1 .
10. 1988, s. 7.

anførte

2. Udstedelsen af SMS-licenser suspenderes for ansøg
ninger indgivet fra den 22. maj 1991 .

stat.

(')
(2)
O
O

deri

mængder multipliceret med koefficienten 0,28 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1336/91
af 22. maj 1991
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i

forbindelse med den fjerde dellicitation under den løbende hovedlicitation
omhandlet i forordning (EØF) nr. 963/91
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 464/
91 (2), særlig artikel 19, stk. 4, første afsnit, litra b), og

restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der
er nævnt i artikel 1 , fastsættes for den fjerde dellicitation ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
963/91 af 18 . april 1991 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksport
restitution for hvidt sukker (•'), foranstaltes dellicitationer
med henblik på eksport af dette sukker ;
i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk . 1 , i forord

ning (EØF) nr. 963/91 fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt

Artikel 1

For den fjerde dellicitation for hvidt sukker ifølge forord
ning (EØF) nr. 963/91 fastsættes maksimumseks
portrestitutionen til 41,770 ECU/ 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. maj 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
O EFT nr. L 54 af 28 . 2. 1991 , s. 22.
') EFT nr. L 100 af 20 . 4. 1991 , s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1337/91
af 22. maj 1991

om ændring af forordning (EØF) nr. 906/91 om fastsættelse for medlemsstaterne
af indtægtstab samt det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged,
for produktionsåret 1990
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fåre- og Gedekød —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), ændret ved forordning (EØF) nr.
3577/90 (2), særlig artikel 5, stk. 6, og

I forordning (EØF) nr. 906/91 foretages følgende ændrin
ger :

1 ) I artikel 3, stk. 1 , indsættes, for så vidt angår område 4,
som sidste led :

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 906/91 (3) har Kommissionen
fastsat præmiebeløbene for moderfår og restbeløbet for
produktionsåret 1990, herunder de beløb, der skal betales
i område 4 til producenter af henholdsvis lette lam og
tunge lam ;

i medfør af artikel 5, stk. 4, i forordning (EØF) nr.
3013/89 kan bestemte producenter af lette lam modtage
den præmie, der gælder for tunge lam ; de spanske
myndigheder har underrettet Kommissionen om, at der i
denne medlemsstat er indgivet ansøgninger for produk
tionsåret 1990 ; det bør fastsættes, hvilke præmiebeløb og
restbeløb der skal udbetales til disse producenter ; forord
ning (EØF) nr. 906/91 bør derfor ændres ;

»— Producenter, der opfeder lam til tunge
slagtekroppe, og som opfylder betingel
serne i artikel 5, stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 3013/89
23,839 «
2) I artikel 4 indsættes, for så vidt angår område 4, som
sidste led :

»— Producenter, der opfeder lam til tunge
slagtekroppe, og som opfylder betingel
serne i artikel 5, stk. 4, i forordning
(EØF) nr. 3013/89 og har modtaget det
forskud, der gælder for producenter af
lette lam

14,089 «
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 12. april 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 1991 .

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
(2) EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990 , s. 23 .
(3) EFT nr. L 91 af 12. 4. 1991 , s. 19.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET
AFGØRELSE

TRUFFET

AF

REPRÆSENTANTERNE

FOR

MEDLEMS

STATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
den 21 . maj 1991

om ændring af afgørelse 90/414/EKSF om forhindring af samhandelen
vedrørende Irak og Kuwait
(91 /265/EKSF)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET

EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKABS MEDLEMS

STATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

2) Artikel 3 affattes saledes :
»Artikel 3

ud fra følgende betragtninger :
Ved afgørelse 90/414/EKSF ('), senest ændret ved
afgørelse 90/ 125/EKSF (2), forhindredes, hvad angår Irak,
handelen med varer henhørende under EKSF-Traktaten

som følge af de af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd
vedtagne resolutioner om en embargo mqd Irak efter de
irakiske troppers invasion og besættelse af Kuwait ;
De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 3 . april
1991 resolution 687 (1991 );

1 . Artikel 1 , nr. 2), og artikel 2, nr. 2), anvendes ikke
på de varer, der er anført i bilaget.
2.

Artikel 1 , nr. 1 ), og artikel 2, nr. 1 ), gælder ikke

for :

a) de i artikel 1 , nr. 1 ), nævnte varer, der har oprindelse
i eller hidrører fra Irak eller Kuwait, og som er
udført inden den 7. august 1990 ; eller

Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for
rammerne af det politiske samarbejde, finder det nødven
digt at ændre afgørelse 90/414/EKSF med henblik på deri
at indføje Sikkerhedsrådets ændringer af forbuddene mod
salg og levering til Irak af varer og forbuddene mod
import af varer med oprindelse i Irak ;

b) varer med oprindelse i Irak, til hvis indførsel der i
medfør af paragraf 23 i Sikkerhedsrådets resolution
687 ( 1991 ) er givet tilladelse af det udvalg, der er

i forståelse med Kommissionen —

3. a) Til indførsel af de i stk. 2, litra b), nævnte varer
kræves der en forudgående importtilladelse fra
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

nedsat i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 661

(1990).

b) Til udførsel af de i bilaget nævnte varer kræves
der en forudgående eksporttilladelse fra de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne.«

Afgørelse 90/414/EKSF ændres således :

1 ) Det i bilaget til nærværende afgørelse anførte bilag
tilføjes.
(') EFT nr. L 213 af 9. 8 . 1990, s. 3 .
(2) EFT nr. L 60 af 7. 3. 1991 , s. 15.

Artikel 2

Artikel 1 i denne afgørelse anvendes fra den 3 . april 1991 .
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . maj 1991 .
R. STEICHEN

Formand

BILÅG

».BILAG

Varer omhandlet i artikel 3

Materialer og forsyninger til dækning af grundlæggende civile behov, som er godkendt af det udvalg
under Sikkerhedsrådet, der er nedsat ved Sikkerhedsrådets resolution 661 ( 1990), som led i dets
forenklede og fremskyndede ikke-indsigelsesprocedure på de i Sikkerhedsrådets resolution 687 (1991 )
fastsatte betingelser.«
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