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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1848/92
af 7. juli 1992
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
nr. 1738/92 (2), særlig artikel 13, stk. 5,

(EØF)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3, 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. 1820/92 (*) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

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 baseret på disse valutaers
centralkurs og multipiiceret med den i artikel 3, stk. 1 ,
sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte
korrektionsfaktor

— for de øvrige valutaer anvendes en omregningskurs på
grundlag af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offent
liggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
C-udgaven, i en nærmere fastlagt periode, multipli
ceret med den i foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 6. juli 1992 ;
ovennævnte justeringsfaktor anvendes på alle elementer
til beregning af importafgifterne, herunder ækvivalensko
efficienterne ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1820/92, 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 8 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

Pd Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
O
O

EFT
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EFT
EFT
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nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
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af
af
af
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1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
4. 7. 1992, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. juli 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
KN-kode

Importafgifter (9)

1001 10 90

142,47 (2) (3)
1 42,47 (2)(3)
156,85 (') on
156,85 (') on

1001 90 91

135,35

1001 90 99

135,35 (")
1 51,27 («)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1002 00 00

1003 00 10

123,30

1003 00 90

123,30 (")

1004 00 10

106,79
106,79

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

142,47 (2) (3)
142,47 (2) (3)
145,21 (4)
48,32 (")
101,90 (4)
46,28 0
0
46,28

202,49 (8) (")
224,78 (8)
255,78 (8) H
21 8,69 (8)

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i de franske oversøiske departementer.
(') For majs med oprindelse i AVS-staterne nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr.
ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet 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 Fælles
skabet, 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. 1 1 80/77 og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2622/71 .

f) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(8) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 3808/90.
O Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT, medmindre stk. 4 i samme artikel finder anvendelse.

(I0) Der skal i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i afgørelse 91 /482/EØF opkræves et beløb svarende til det
beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1825/91 .
(") Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,
Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er
udstedt på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til
nævnte forordning.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1849/92
af 7. juli 1992

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

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 Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for

korn ('), senest ændret ved forordning
nr. 1738/92 (2), særlig artikel 15, stk. 6,

(EØF)

— for de øvrige valutaer anvendes en omregningskurs på
grundlag af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offent
liggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
C-udgaven, i en nærmere fastlagt periode, multipli
ceret med den i foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser er de kurser, der noteres fra den 6. juli 1992 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3, og

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 —

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1821 /92 (*) og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

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 baseret på disse valutaers
centralkurs og multipliceret med den i artikel 3, stk. 1 ,

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 8. juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)
O

EFT
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EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
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L
L
L
L
L

281
180
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1 . 11 . 1975, s. 1 .
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24. 6. 1985, s. 1 .
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4. 7. 1992, s. 4.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. juli 1992 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 .

7

8

9

10

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

0

0

0

KN-kode

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(ECU / ton)
KN-kode

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term.

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1 107 20 00

0

0

0

0

0

Nr. L 188/5

De Europæiske Fællesskabers Tidende

8 . 7. 92

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1850/92
af 6. juli 1992

om indstilling af fiskeri efter makrel 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 fisker ('), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 3882/91 af 18 . december
1991 om fastsættelse for 1992 af de samlede tilladte

fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiske
bestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse
fangstmængder (3) fastsætter kvoter for makrel i 1992 ;
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 ;

VIII a,b,d,e, XII og XIV, taget af fartøjer, som fører spansk
flag eller er registreret i Spanien, nået den for 1992
tildelte kvote —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II
(undtagen EF-område), Vb (EF-område), VI, VII,
VIII a,b,d,e, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag
eller er registreret i Spanien, må antages at have opbrugt
den kvote, der er tildelt Spanien for 1992.
Fiskeri efter makrel i farvandene i ICES-område II

(undtagen

EF-område),

Vb

(EF-område),

VI,

VII,

VIII a,b,d,e, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag
eller er registreret i Spanien, 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

ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af makrel i farvandene i ICES-område II
(undtagen EF-område), Vb (EF-område), VI, VII,

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 6. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Manuel MARÍN

Næstformand

(') EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
(3) EFT nr. L 367 af 31 . 12. 1991 , s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1851 /92

af 7. juli 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1303/92 og om forhøjelse til 300 000 tons af
den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet rug, som er i det
danske interventionsorgans besiddelse
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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) 1738/92
674/92 (2), særlig artikel 7, stk. 6,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (4), og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 303/92 (*),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1596/92 (6) blev der
åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af
200 000 tons bageegnet rug, som er i det danske inter
ventionsorgans besiddelse ; den 2. juli 1992 meddelte
Danmark Kommissionen, at dets interventionsorgan har
til hensigt at forhøje den i licitation med henblik på
eksport udbudte mængde med 100 000 tons ; den samlede
mængde bageegnet rug, der af dets interventionsorgan
udbydes i licitation, bør derfor forhøjes til 300 000 tons ;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lager
mængder ; bilag I til forordning (EØF) nr. 1303/92 bør
derfor ændres ;

Artikel 1

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1303/92 affattes således :
»Artikel 2

1.

Licitationen omfatter maksimalt 300 000 tons

bageegnet rug med henblik på eksport til alle tredje
lande. Afslutningen af toldformaliteterne ved
eksporten skal ske i perioden 1 . juli til 31 . august
1992.

2. Oplagringsområderne for de 300 000 tons bage
egnet rug er anført i bilag I.«
Artikel 2

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1303/92 erstattes af bilaget
til denne forordning.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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22. 5. 1992, s. 30.

M EFT nr. L 169 af 24. 6. 1992, s. 7.

Nr. L 188/7

De Europæiske Fællesskabers Tidende

8 . 7. 92

BILAG
»BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Sjælland/Falster

38 000

Fyn
Jylland

25 000

237 000«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1852/92
af 7 . juli 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1305/92 og om forhøjelse til 400 000 tons af
den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske
interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

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. 1738/
92 (2), særlig artikel 7, stk. 6,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (4), og

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1305/92 affattes således :

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1305/92 (*),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1651 /92 (*), blev der
åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af
200 000 tons byg, som er i det franske interventions
organs besiddelse ; den 2. juli 1992 meddelte Frankrig
Kommissionen, at dets interventionsorgan har til hensigt
at forhøje den i licitation med henblik på eksport
udbudte mængde med 200 000 tons ; den samlede
mængde byg, der af dets interventionsorgan udbydes i
licitation, bør derfor forhøjes til 400 000 tons ;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lager
mængder ; bilag I til forordning (EØF) nr. 1305/92 bør
derfor ændres ;

Artikel 1

»Artikel 2

1.

Licitationen omfatter maksimalt 400 000 tons

byg med henblik på eksport til alle tredjelande.
Afslutningen af toldformaliteterne ved eksporten skal
ske i perioden 1 . juli til 31 . august 1992.
2. Oplagringsområderne for de 400 000 tons byg er
anført i bilag I.«
Artikel 2

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1305/92 erstattes af bilaget
til denne forordning.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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« EFT nr. L 172 af 27. 6. 1992, s. 40.
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BILAG
» BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Amiens

75 000

Chålons

1 14 000

Lille

Nancy

40 000

7 000

Orléans

112 000

Poitiers

16 000

Rouen

29 000

Toulouse

7 000«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1853/92

af 7. juli 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1306/92 og om forhøjelse til 1 500 000 tons af
den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i
det franske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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. 1738/
92 (2), særlig artikel 7, stk. 6,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1836/82 af 7. juli 1982 om procedurer og betingelser
for salg af korn fra interventionsorganerne (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (4), og

Artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1306/92 affattes således :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 306/92 Q,
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 586/92 (6), blev der
åbnet en løbende licitation med henblik på eksport af
1 000 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det franske
interventionsorgans besiddelse ; den 2. juli 1 992 meddelte
Frankrig Kommissionen, at dets interventionsorgan har til
hensigt at forhøje den i licitation med henblik på eksport
udbudte mængde med 500 000 tons ; den samlede
mængde bageegnet blød hvede, der af dets interventions
organ udbydes i licitation, bør derfor forhøjes til

Artikel 1

»Artikel 2

1.

Licitationen omfatter maksimalt 1 500 000 tons

bageegnet blød hvede med henblik på eksport til alle
tredjelande. Afslutningen af toldformaliteterne ved
eksporten skal ske i perioden 1 . juli til 31 . august
1992.

2. Oplagringsområderne for de 1 500 000 tons
bageegnet blød hvede er anført i bilag I.«
Artikel 2

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1 306/92 erstattes af bilaget
til denne forordning.

1 500 000 tons ;

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og lager
mængder ; bilag I til forordning (EØF) nr. 1306/92 bør
derfor ændres :

Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG I

(tons)

Oplagringssted
Amiens

Bordeaux

Chålons

Dijon
Lille

Mængde
105 000

50 000
352 000
32 000

128 000

Nancy

93 000

Nantes

40 000

Orléans
Paris

Poitiers

316 000
80 000

127 000

Rennes

25 000

Rouen

127 000

Toulouse

25 000 «
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1854/92

af 7. juli 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1347/92 om åbning af en løbende licitation
med henblik på eksport af byg, som er i det spanske interventionsorgans
besiddelse

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. 1738/
92 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (4), fast
sættes procedurerne og betingelserne for afsætning af
korn, som er i interventionsorganernes besiddelse ;

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1347/92 erstattes af bilaget
til nærværende forordning.

Spanien underrettede den 2. juli 1992 Kommissionen om
sit ønske om ændring af bilaget til Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1347/92 (*) ; denne anmodning kan

Artikel 2

imødekommes ;

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

»BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Albacete

23 000

Burgos

50 000

Ciudad Real

6 000

Cuenca

26 000

Huesca

10 000

Lérida

10 000

Navarra

10 000

Palencia

40 000

Soria

30 000

Toledo

15 000

Valladolid

10 000

Zaragoza

20 000 «
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1855/92
af 7. juli 1992
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra

korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Trakta
tens bilag II
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. 1738/
92 (2), særlig artikel 16, stk. 2, fjerde afsnit, første punk

a) pa den ene side de gennemsnitlige omkostninger i
forbindelse med forarbejdningsindustriernes forsyning
på Fællesskabets marked, på den anden side de på
verdensmarkedet gældende priser

b) størrelsen af restitutionerne ved eksport af de under
Traktatens bilag II henhørende forarbejdede land
brugsprodukter, hvis produktionsvilkår er sammenlig
nelige

tum,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (4), særlig
artikel 17, stk., 2, fjerde afsnit, første punktum, og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 2727/75 og til artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1418/76 kan forskellen mellem noteringerne eller
priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er
nævnt i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne
inden for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution ;
Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 af 11 . november
1980 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for
fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugspro
dukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af

Traktatens bilag II (*), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3381 /90 (*), specificerer sådanne af disse produkter, for
hvilke der bør fastsættes en restitutionssats, der skal
anvendes ved deres udførsel i form af varer, som er nævnt

enten i bilag B til forordning (EØF) nr. 2727/75 eller i
bilag B til forordning (EØF) nr. 1418/76 ;
i henhold til artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning
(EØF) nr. 3035/80 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der er taget i betragtning, fast
sættes for hver måned ;
i henhold til stk. 2 i samme artikel skal der ved fastsæt

telsen af denne sats særlig tages hensyn til :
(')
O
O
(4)
O
O

EFT
EFT
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EFT

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

L
L
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281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
73 af 19. 3. 1992, s. 7.
323 af 29. 11 . 1980, s. 27.
327 af 27. 11 . 1990, s. 4.

c) nødvendigheden af at sikre industrier, der anvender
fællesskabsprodukter, og industrier, der anvender
produkter fra tredjelande inden for rammerne af proce
duren for aktiv forædling, lige konkurrencevilkår ;

forelægges der ikke bevis, for at der ikke er udbetalt
produktionsrestitution efter Rådets forordning (EØF)
nr. 1009/86 af 25. marts 1986 om almindelige regler for
produktionsrestitutioner i korn og rissektoren f), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 309/92 (8), for den vare,
der skal udføres, bør eksportrestitutionen nedsættes med
den produktionsrestitution, der gælder den dag, hvor
udførselsangivelsen antages ; dette system er det eneste,
som gør det muligt at undgå risikoen for svig ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980
om forudbetaling af eksportrestituioner for landbrugspro
dukter (9), ændret ved forordning (EØF) nr. 2026/83 (10), og
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 af
27. november 1987 om fælles gennemførelsesbestem
melser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (u),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 887/92 (,2)
indføres der en ordning med forudbetaling af eksportresti
tutioner, som der bør tages hensyn til ved regulering af
eksportrestitutionerne ;

som følge af den ordning mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om
Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede
Stater, der godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/
EØF (13), er det nødvendigt at differentiere restitutionen
for varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19
O EFT nr. L 94 af 9 . 4. 1986, s. 6.
O EFT nr. L 139 af 22. 5. 1992, s. 47.
O EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5.
O EFT nr. L 199 af 22. 7. 1983, s. 12.
(") EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1 .
(") EFT nr. L 95 af 9. 4. 1992, s. 20.
H EFT nr. L 275 af 29. 9. 1987, s. 36.
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alt efter varernes bestemmelsessted ;

for anvendelsen af artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning

(EØF) nr. 3035/80 er det nødvendigt at differentiere resti
tutionen ;

ved forordning (EØF) nr. 1432/92 (') forbød Rådet
samhandel mellem Fællesskabet og republikkerne Serbien

og Montenegro ; ved fastsættelsen af restitutioner bør der

Det i første afsnit nævnte bevis består i, at eksportøren
fremlægger en erklæring fra den virksomhed, der har
forarbejdet det pågældende basisprodukt, hvori det atteste
res, at der for dette produkt ikke er og ikke vil blive
ansøgt om produktionsrestitutioner, som fastsat i forord
ning (EØF) nr. 1009/86.
3. Hvis det i stk. 2 nævnte bevis ikke fremlægges,
nedsættes den eksportrestitution :

tages hensyn hertil ;
for basisstivelse henhørende under KN-kode 1108 er

a) der gælder på dagen for antagelsen af udførselsangi
velsen for varen, eller der gælder den dag, som
omhandles i artikel 26, stk. 2, i forordning (EØF)

eksportrestitutionen betinget af, at der overholdes et
tørstofindhold på 77 % for kartoffelstivelse og på 84 %

nr. 3665/87, hvis denne restitution ikke er forudfastsat,

for kornstivelse ;

eller

for så vidt anger kartofler, så er kun kartofler bestemt til
stivelsesproduktion omfattet af en fælles markedsordning ;
der bør således træffes foranstaltninger som beskriver de

betingelser, som skal opfyldes for at kartoffelstivelsen er
støtteberettiget ;

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

b) som er forudfastsat

med den produktionsrestitution, der i henhold til forord
ning (EØF) nr. 1009/86 gælder for det anvendte basispro
dukt på dagen for antagelsen af udførselsangivelsen for
varen, eller der gælder den dag, som omhandles i
artikel 26, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3665/87, hvis
varerne henføres under ordningen med forudbetaling af
eksportrestitutionen.

Korn —

Artikel 2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

Uden at dette berører gyldigheden af stk. 2 og 3,

fastsættes de restitutionssatser, der skal anvendes for de

basisprodukter, som omfattes af bilag A til forordning
(EØF) nr. 3035/80, som er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 2727/75 eller i artikel 1 , stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1418/76, og som udføres i form af varer, der er
nævnt henholdsvis i bilag B til forordning (EØF)
nr. 1418/76, som angivet i bilaget til denne forordning.

1 . Eksportrestitutionen for stivelse henhørende under
KN-kode 1108 eller for produkter, som er omhandlet i
bilag A til forordning (EØF) nr. 2727/75, og som er frem
stillet ved forarbejdning af sådan stivelse, udbetales kun,
hvis leverandøren af disse produkter fremlægger en erklæ
ring, hvori det attesteres, at de omhandlede varer er
produceret direkte fra korn, kartofler eller ris ; biprodukter
fra anden landbrugs- eller industriprodukter er ikke
omfattet.

Nævnte erklæring er gyldig indtil tilbagekaldelse for alle
varer fra samme producent ; den kontrolleres i overens
stemmelse med betingelserne i artikel 8, stk. 1 , og
artikel 8, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 3035/
80.

Der fastsættes ikke restitutioner for udførsel til republik
kerne Serbien og Montenegro.
2.

2. For de i bilaget til forordning (EØF) nr. 1009/86
anførte produkter anvendes de i bilaget til nærværende
forordning omhandlede restitutionssatser, såfremt der i
forbindelse med antagelsen af udførselsesangivelsen og til
støtte for ansøgningen om betaling af eksportrestitutioner
fremlægges bevis for, at der ikke er og ikke vil blive
ansøgt om ydelse af de i ovennævnte forordning fastsatte
produktionsrestitutioner for de basisprodukter, der er
benyttet ved fremstillingen af de produkter, som skal
udføres.

(>) EFT nr. L 151 af 3. 6. 1992, s. 4.

Hvis

tørstofindholdet

i

kartoffelstivelse,

der

ligestilles med majsstivelse i henhold til artikel 1 , stk. 2,
litra a), i forordning (EØF) nr. 3035/80, er lig med eller
højere end 80 %, er restitutionssatsen den i bilaget
anførte, hvis tørstofindholdet er på under 80 % , er satsen
den restitutionssats, der er anført i bilaget, multipliceret
med den faktiske procentdel tørstof og divideret med 80.

For anden stivelse med et tørstofindhold, der er lig med
eller højere end 87 %, er restitutionssatsen den i bilaget
anførte ; hvis tørstofindholdet er på under 87 % , er satsen
den i bilaget anførte restitutionssats, multipliceret med
den faktiske procentdel tørstof og divideret med 87.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 188/ 16

3. Ved anvendelse af foregående stykke, bestemmes
tørstofindholdet i stivelsen ved hjælp af den metode, der
er anført i bilag II til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1908/84 ('), og som gælder for mel.
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registreret af de i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 3035/80 nævnte kompetente myndigheder ifølge
bestemmelserne i samme stykke.
Artikel 3

4. Når der ansøges om restitutionen ved varernes
udførsel, skal eksportøren angive tørstofindholdet af den
stivelse, der er anvendt, medmindre denne oplysning er

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 2 anvendes imidlertid fra den 1 . august 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand

(') EFT nr. L 178 af 5. 7. 1984, s. 22.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. juli 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal
anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af Traktatens bilag II

Restitutionssatser

1001 10 90

pr. 100 kg
basisprodukt
(ECU)

Varebeskrivelse (')

KN-kode

Hård hvede :

— anvendt i uforarbejdet stand :
— — for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

4,791

— — i alle andre tilfælde

8,712

— anvendt i form af :

1001 90 99

— — pellets i KN-kode 1103, og andet bearbejdet korn (undtagen
afskallet, kun knust korn og kim) i KN-kode 1104
— — afskallet korn i KN-kode 1 104 og stivelse i KN-kode 1108

3,767

— — kim i KN-kode 1104

2,197

— — gluten i KN-kode 1109
— — andre (undtagen mel i KN-kode 1 101 , og gryn og groft mel i
KN-kode 1103)

6,279

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug :
— anvendt i uforarbejdet stand :
— — for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
KN-kode 1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater

3,453

— — i alle andre tilfælde

6,279

5,651

— anvendt i form af :

1002 00 00

— — pellets i KN-kode 1103, og andet bearbejdet korn (undtagen
afskallet, kun knust korn og kim) i KN-kode 1104
— — afskallet korn i KN-kode 1 104 og stivelse i KN-kode 1 108

3,767

— — kim i KN-kode 1104

2,197

— — gluten i KN-kode 1109
— — andre (undtagen mel i KN-kode 1 101 , og gryn og groft mel i
KN-kode 1103)

6,279

Rug :
— anvendt i uforarbejdet stand

9,157

— anvendt i form af :

1003 00 90

5,651

!

— — pellets i KN-kode 1103, eller afrundet korn i KN-kode 1104
— — valset korn eller i flager, og afskallet korn i KN-kode 1 104

5,494

— — kim i KN-kode 1104

3,127

— — stivelse i KN-kode 1108 19 90

8,935

gluten i KN-kode 2303 10 90
— — andre (undtagen mel i KN-kode 1102)

9,157

Byg :
— anvendt i uforarbejdet stand

6,587

8,241

— anvendt i form af :

— — mel i KN-kode 1 102, gryn og groft mel i KN-kode 1 103, og
valset korn og korn i flager og afrundet korn i KN-kode
1104

4,611

pellets i KN-kode 1103

3,952

— — kim i KN-kode 1104

3,127

— — stivelse i KN-kode 1108 19 90

8,935

— — gluten i KN-kode 2303 10 90
— — andre

6,587
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Restitutionssatser

Varebeskrivelse (')

KN-kode

1004 00 90

pr. 100 kg
basisprodukt
(ECU)

Havre :

— anvendt i uforarbejdet stand

7,303

— anvendt i form af :

— — pellets i KN-kode 1 103, og afrundet korn i KN-kode 1 104

4,382

— — valset korn eller korn i flager, og afskallet korn i KN-kode
1104

— — kim i KN-kode 1104
— — stivelse i KN-kode 1108 19 90

6,572
3,127
8,935

gluten i KN-kode 2303 10 90
1005 90 00

— — andre

7,303

Majs :
— anvendt i uforarbejdet stand

8,935

— anvendt i form af :

— — mel i KN-kode 1102 20 10 og 1102 20 90
— — gryn og groft mel i KN-kode 1103 og valset korn og korn i
flager i KN-kode 1104
— — pellets i KN-kode 1103
— — afskallet og afrundet korn i KN-kode 1104
— — kim i KN-kode 1104

— — stivelse i KN-kode 1108 12 00

— — gluten i KN-kode 2303 10 11
— — andre
1006 20

Afskallet rundkornet ris

Afskallet middelkornet ris

Afskallet langkornet ris
ex 1006 30

Sleben rundkornet ris
Sleben middelkornet ris

Sleben langkornet ris
1006 40 00

6,254
7,148
5,361
8,041
3,127
8,935
3,574
8,935
24,481
23,773
23,773

31,724
38,716
38,716

Brudris :

— anvendt i uforarbejdet stand

11,954

— anvendt i form af :

— — mel af KN-kode 1102, gryn og groft mel eller pellets i
KN-kode 1103

— — flager i KN-kode 1104
— — stivelse i KN-kode 1108 19 10

11,954
7,172
11 ,954

— — andre
1007 00 90

Sorghum

1101 00 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug :
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater
— i alle andre tilfælde

1102 10 00

Rugmel

1103 11 10

Gryn af hård hvede :
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 190219 til Amerikas Forenede Stater
— i alle andre tilfælde

1103 11 90

Gryn af blød hvede :
— for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater
— i alle andre tilfælde

6,277

4,039
7,343
21,350

7,427
13,503

4,039
7343

(') De anvendte mængder af bearbejdede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag
I til forordning (EØF) nr. 2744/75.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 1856/92/EKSF

af 7. juli 1992

om indførelse af et efterfølgende fællesskabstilsyn med import af vise jern- og
stålprodukter, som henhører under Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab, og som har oprindelse i tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 74, og

skabet og som har oprindelse i tredjelande, der ikke er
medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslut
ning, underlægges et efterfølgende fællesskabstilsyn.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Import i Fællesskabet af jern- og stålprodukter, som har
oprindelse i tredjelande, er hastigt stigende, hvilket kan
skabe forstyrrelser på det fælles marked ;
med henblik på at følge udviklingen af den løbende
import og hurtigt kunne påvise eventuelle negative konse
kvenser for forholdene i den pågældende sektor i Fælles
skabet bør der indføres et fællesskabstilsyn af den import,
der har fundet sted —

1 . Medlemsstaterne meddeler i løbet af de første ti dage
i hver måned Kommissionen den import, som har fundet
sted i den næstsidste måned før tidspunktet for indgi
velsen af meddelelsen .
2.

Medlemsstaternes meddelelser skal indeholde :

a) en opdeling på produkter efter KN-koder af mængde
og værdi
b) en opdeling efter oprindelsesland.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 3

Artikel 1

Import af de i artikel 81 i EKSF-Traktaten omfattede
jern- og stålprodukter, som er sat i fri omsætning i Fælles

Denne beslutning træder i kraft den 1 . juli 1992.
Den anvendes indtil den 31 . december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Frans ANDRIESSEN

Næstformand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1857/92

af 7. juli 1992

om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af støttebeløbet for visse bælgplanter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

det garanterede maksimumsareal, som er fastsat i artikel 4
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2353/89 af 28 . juli
1989 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af støtte
for visse bælgplanter (3) ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 762/89
af 20. marts 1989 om indførelse af en særlig støtte for
visse bælgplanter ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1753/92 (2) særlig artikel 4, og

Tørret Foder —

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ifølge artikel 2 i forordning (EØF) nr. 762/89 fastsættes
støttebeløbet under hensyntagen til nødvendigheden af at
sikre opretholdelsen af de arealer, der traditionelt
anvendes til dyrkning af bælgplanter, samt under hensyn
tagen til den støtte, der i forbindelse med andre fælles
skabsordninger ydes for nævnte afgrøder ; der bør fore
tages en fastsættelse af fællesskabsstøtten pr. hektar som
anført i nærværende forordning ;

For produktionsåret 1992/93 fastsættes den støtte for
produktion af bælgfrugter, som er indført ved forordning
(EØF) nr. 762/89, til 75 ECU/ha tilsået og høstet areal.

ved kontrollen af de arealer, der er fastsat til produktion af
bælgplanter, er der ikke konstateret nogen overskridelse af

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

O EFT nr. L 80 af 23. 3. 1989, s. 76.
O EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 22.

(J) EFT nr. L 222 af 1 . 8. 1989, s. 56.
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Nr. L 188 /21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1858/92
af 7. juli 1992

om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3816/90 for si vidt angår SMS-licen
sernes gyldighedsperiode
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

omstændigheder, bør gyldighedsperioden for SMS-licen

FÆLLESSKABER HAR —

ser, der er udstedt den 8. og 18. juni 1992, hurtigst muligt

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 83 og 251 ,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25. februar 1986 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen (SMS) ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/
88 (2), særlig artikel 7, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
I

artikel

6

i

Kommissionens

forlænges med to uger ;

for at undgå, at der opstår et retligt tomrum, bør denne
forordning træde i kraft den 24. juni 1992 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

forordning

(EØF)

nr. 3816/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af

Som undtagelse fra artikel 6 i forordning (EØF)

nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supple
rende mekanisme for samhandelen for så vidt angår visse
svinekødprodukter til Portugal (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3772/91 (4), er det fastsat, at SMSlicenser er gyldige i 18 dage regnet fra datoen for den

nr. 3816/90 forlænges gyldighedsperioden for SMS-licen
ser, der er udstedt den 8. og 15. juni 1992, med to uger.

faktiske udstedelse ;

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø

da samhandelen mellem Portugal og de øvrige medlems
stater er præget af forstyrrelser som følge af usædvanlige

Artikel 2

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 24. juni 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
0
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 af 1 . 3.
293 af 27.
366 af 29.
356 af 24.

1986, s. 106.
10. 1988, s. 7.
12. 1990, s. 33 .
12. 1991 , s. 32.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1859/92

af 7. juli 1992

om en undtagelse (ra forordning (EØF) nr. 3817/90 for så vidt angår SMS-licen
sernes gyldighedsperiode
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 83 og 251 ,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25. februar 1986 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen (SMS) ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/
88 (2), særlig artikel 7, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
I

artikel

6

i

Kommissionens

omstændigheder, bør gyldighedsperioden for SMS-licen
ser, der er udstedt den 8 . og 15. juni 1992, hurtigst muligt
forlænges med to uger ;

for at undgå, at der opstår et retligt tomrum, bør denne
forordning træde i kraft den 24. juni 1992 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fjerkrækød og Æg —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

forordning

(EØF)

nr. 3817/90 af 19 . december 1990 om fastsættelse af

nærmere bestemmelser for anvendelse af den supplerende
mekanisme for samhandelen for så vidt angår visse æg- og
fjerkrækødprodukter til Portugal (3), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3773/91 (4), er det fastsat, at SMSlicenser er gyldige i 18 dage regnet fra datoen for den
faktiske udstedelse ;

da samhandelen mellem Portugal og de øvrige medlems
stater er præget af forstyrrelser som følge af usædvanlige

Som undtagelse fra artikel 6 i forordning (EØF)
nr. 3817/90 forlænges gyldighedsperioden for SMS-licen
ser, der er udstedt den 8 . og 15. juni 1992, med to uger.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 24. juni 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
0
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

55 af 1 . 3.
293 af 27.
366 af 29.
356 af 24.

1986, s. 106.
10. 1988, s. 7.
12. 1990, s. 36.
12. 1991 , s. 34.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1860/92
af 7 . juli 1992

om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af
svampe med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1796/81
af 30. juni 1981 om foranstaltninger i forbindelse med
indførsel af svampe af Agaricus-arter henhørende under
KN-kode 0711 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30 ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 11 22/92 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1707/90 af 22. juni 1990 om gennemførelsesbestem
melser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår
indførsel af svampe med oprindelse i tredjelande (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 11 23/92 (4), særlig
artikel 5, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1843/92 (^ blev
inddelingen af den globale mængde, som er fastsat ved
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 , revideret indtil
den 31 . december 1992 ;

hvis der ansøges om mængder, der er større end den
mængde, der er til rådighed, fastsættter Kommissionen
ifølge artikel 5, stk. 8, i forordning (EØF) nr. 1707/90 en
enhedsprocentsats for de pågældende ansøgninger og
suspenderer udstedelsen af licenser for de efterfølgende
ansøgninger ;
de mængder af svampe med oprindelse i Den Kinesiske
Folkerepublik, der er ansøgt om den 1 . og 2. juli 1992,
overstiger de disponible mængder ; det bør derfor fastlæg
ges, i hvilket omfang der kan udstedes licenser ;

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, har nået
den årlige mængde, der er tildelt Den Kinesiske Folkere
publik ; udstedelsen af licenser, der kan nyde godt af frita
gelsen for det i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1796/81
fastsatte tillægsbeløb, bør derfor suspenderes for traditio
nelle importører —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importlicenser, der er ansøgt om i henhold til artikel 5,
stk. 4, litra a), i forordning (EØF) nr. 1707/90 den 1 . og
2. juli 1992 og sendt til Kommissionen den 3. juli 1992,
udstedes med angivelse af den i artikel 7 i forordning
(EØF) nr. 1707/90 anførte påtegning for 16,12% af den
mængde, der er ansøgt om.

For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede produkter,
suspenderes udstedelsen af licenser, der kan nyde godt af
fritagelsen for det tillægsbeløb, der er fastsat i artikel 2 i
forordning (EØF) nr. 1796/81 , for ansøgninger i henhold
til artikel 5, stk. 4, litra a), i forordning (EØF) nr. 1707/90,
som er indgivet fra den 3. juli 1992.

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)
O
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1861/92

af 7. juli 1992

om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af
svampe med oprindelse i visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1796/81
af 30. juni 1981 om foranstaltninger i forbindelse med
indførsel af svampe af Agaricus spp-arter henhørende
under KN-kode 0711 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30 ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 11 22/92 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1707/90 af 22. juni 1990 om gennemførelsesbestem
melser til forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår
indførsel af svampe med oprindelse i tredjelande (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 11 23/92 (4), særlig
artikel 5, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1843/92 (*) blev
inddelingen af den globale mængde, som er fastsat ved
artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1796/81 , revideret indtil
den 31 . december 1992 ;

hvis der ansøges om mængder, der er større end den
mængde, der er til rådighed, fastsættter Kommissionen
ifølge artikel 5, stk. 8, i forordning (EØF) nr. 1707/90 en
enhedsprocentsats for de pågældende ansøgninger og
suspenderer udstedelsen af licenser for de efterfølgende

overstiger de disponible mængder ; det bør derfor fastlæg
ges, i hvilket omfang der kan udstedes licenser ;
de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, har nået
den årlige mængde, der er tildelt disse lande ; udstedelsen
af licenser, der kan nyde godt af fritagelsen for det i
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1796/81 fastsatte tillægs
beløb, bør derfor suspenderes for traditionelle import
ører —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importlicenser, der er ansøgt om i henhold til artikel 5,

stk. 4, litra a), i forordning (EØF) nr. 1707/90 den 1 . og
2. juli 1992 og sendt til Kommissionen den 3. juli 1992,
for svampe af Agaricus spp-arter henhørende under
KN-kode 0711 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30 og med
oprindelse i andre tredjelande end Polen, Taiwan,
Sydkorea og Den Kinesiske Folkerepublik udstedes med
angivelse af den i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 1 707/90

anførte påtegning for 60 % af den mængde, der er ansøgt
om .

For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede produkter,
suspenderes udstedelsen af licenser, der kan nyde godt af
fritagelsen for det tillægsbeløb, der er fastsat i artikel 2 i
forordning (EØF) nr. 1796/81 , for ansøgninger i henhold
til artikel 5, stk. 4, litra b), i forordning (EØF) nr. 1707/90,
som er indgivet fra den 3. juli 1992.

ansøgninger ;
Artikel 2

de mængder, af svampe med oprindelse i andre tredje
lande end Polen, Taiwan, Sydkorea og Den Kinesiske
Folkerepublik, der er ansøgt om den 1 . og 2. juli 1992,

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

183
117
158
117
187

af
af
af
af
af

4. 7. 1981 , s. 1 .
1 . 5. 1992, s. 98.
23. 6. 1990, s. 34.
1 . 5. 1992, s. 100.
7. 7. 1992, s. 34.
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Nr. L 188/25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1862/92

af 7. juli 1992
om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprin
delse i Uruguay
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. 1035/72
af 18. maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1754/92 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1413/92 af 27. maj
1992 om fastsættelse af referencepriser for friske citroner
for produktionsåret 1992/93 (3), fastsatte for disse varer i
kvalitetsklasse I referenceprisen til 60,82 ECU pr. 100 kg
netto for juli og august 1992 ;

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 21 18/74 (4), senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 381 1 /85 (*), skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ;

for friske citroner med oprindelse i Uruguay har den
således beregnede indgangspris i to på hinanden følgende
markedsdage holdt sig på et niveau, der er mindst 0,6
ECU lavere end referenceprisen ; der skal herefter
opkræves en udligningsafgift for disse citroner ;

for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :

— 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 (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 Q,
fastsatte korrektionsfaktor

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23.
(3) EFT nr. L 146 af 28 . 5. 1992, s. 71 .

Ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Uruguay
(KN-kode ex 0805 30 10) opkræves der en udligningsaf
gift, hvis beløb fastsættes til 3,68 ECU pr. 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 1992.
(4)
O
(0
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

220
368
164
201

af
af
af
af

10.
31 .
24.
31 .

8. 1974, s. 20.
12. 1985, s. 1 .
6. 1985, s. 1 .
7. 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 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen
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Nr. L 188 /27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1863/92

af 7. juli 1992

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i
Rumænien

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. 1035/72
af 18. maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1754/92 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til
rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 956/92 af 15. april
1992 om fastsættelse af referencepriser for kirsebær for
produktionsåret 1992 (3) fastsatte for disse varer i kvalitets
klasse I referenceprisen til 115,49 ECU/ 100 kg for juli

ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 211 8/74 (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 381 1 /85 (% skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ;

for kirsebær med oprindelse i Rumænien har den således
beregnede indgangspris i to på hinanden følgende
markedsdage holdt sig på et niveau, der er mindst 0,6
ECU lavere end referenceprisen ; der skal herefter
opkræves en udligningsafgift for disse varer ;

for at tillade en normal funktion af foranstående ordning
må der ved beregningen af indgangsprisen tages i betragt
ning :

— 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 (*),
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 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

1992 ;
Artikel 1

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24, stk.
2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23.
(3) EFT nr. L 102 af 16. 4. 1992, s. 27.

Ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Rumænien
(KN-kode ex 0809 20) opkræves der en udligningsafgift,
hvis beløb fastsættes til 51,17 ECU/ 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. juli 1992.
(«)
O
(6)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

220
368
164
209

af
af
af
af

10 .
31 .
24.
31 .

8 . 1974, s. 20.
12. 1985, s. 1 .
6. 1985, s. 1 .
7. 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 7. juli 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen
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Nr. L 188 /29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1864/92

af 7. juli 1992

om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved
indførsel af tomater med oprindelse i Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om oprettelse af den fælles markedsord
ning for frugt og grønsager ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1754/92 (*), særlig artikel 27, stk. 2, andet
afsnit, og

artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 fastsatte
betingelser for ophævelse af udligningsafgiften ved
indførsel af tomater med oprindelse i Tyrkiet er derfor
opfyldt ;

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr.
3671 /81 af 15. december 1981 om indførsel i Fælles

skabet af visse landbrugsprodukter med oprindelse i

Tyrkiet (4), ændret ved forordning (EØF) nr. 1555/84 (*),
genindføres præferencetoldsatsen samtidig med, at udlig
ningsafgiften afskaffes —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1619/92 (3) blev
der indført en udligningsafgift og præferencetoldsatsen
suspenderedes ved indførsel af tomater med oprindelse i
Tyrkiet ;
for disse varer med oprindelse i Tyrkiet er notering ikke
foretaget i seks på hinanden følgende arbejdsdage ; de i

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1619/92 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23.

V) EFT nr. L 170 af 25. 6. 1992, s. 26.

o EFT nr. L 367 af 23. 12. 1981 , s. 9.

¥) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1865/92

af 7. juli 1992

om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1738/
92 (2), særlig artikel 14, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (4), særlig

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

— for de øvrige valutaer en omregningskurs på grundlag
af de gennemsnitlige ecu-kurser, der offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;
disse kurser
4. juli 1992 ;

er

de

kurser,

der

noteres

fra

den

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

artikel 12, stk. 4,

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 landbrugs
politiks rammer 0, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2205/90 (*), særlig artikel 3, og

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton af
basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i henhold
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1579/74 (' '), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1740/78 (12), ændres i overensstemmelse med bilaget
til nærværende forordning —

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1780/92 f), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1836/92 (8);

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Rådets forordning (EØF) nr. 1906/87 (9), ændrede Rådets
forordning (EØF) nr. 2744/75 (l0), for så vidt angår
produkter henhørende under KN-kode 2302 10, 2302 20,
2302 30 og 2302 40 ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen ma
det ved beregningen af disse sidste tages i betragtning :
') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
2) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
4) EFT nr. L 73 af 19. 3. 1992, s. 7.
0 EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
*) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
0 EFT nr. L 182 af 2. 7. 1992, s. 34.
8) EFT nr. L 185 af 4. 7. 1992, s. 33.
») EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 49.
,0) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af forord
ning (EØF) nr. 2744/75, og som er fastsat i bilaget til den
ændrede forordning (EØF) 1780/92 ændres i overensstem
melse med bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. juli 1992.
(") EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
(■2) EFT nr. L 202 af 26. 7. 1978, s. 8 .
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Nr. L 188/31

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 1992.

Pd Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 7. juli 1992 om ændring af importafgifter for produkter
forarbejdet p& basis af korn og ris
(ECU/ton)

Beløb 0
KN-kode
AVS

Tredjelande
(undtagen
AVS) C)

1102 20 10

258,10

264,14

1102 20 90

146,26

149,28

1103 13 10

258,10

264,14

1103 13 90

146,26

149,28

1103 29 40

258,10

264,14

1104 19 50

258,10

264,14

1104 23 10

229,42

232,44

1104 23 30

229,42

232,44

1104 23 90

146,26

149,28

1104 30 90

107,54

113,58

1106 20 90

227,23 0

251,41

1108 12 00

230,86

251,41

1108 13 00

230,86

251,41 (é)

1108 14 00

115,43

251,41

1108 19 90

11 5,43 (3)

251,41

1702 30 51

301,12

397,84

1702 30 59

230,86

297,35

1702 30 91

301,12

397,84

1702 30 99

230,86

297,35

1702 40 90

230,86

297,35

1702 90 50

230,86

297,35

1702 90 75

315,46

412,18

1702 90 79

219,39

285,88

2106 90 55

230,86

297,35

2303 10 11

286,78

468,12

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 188/32

(3) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift for følgende varer med oprindelse i
staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet :

— produkter henhørende under KN-kode ex 0714 10 91
— produkter henhørende under KN-kode 0714 90 1 1 og arrow-root henhørende under KN-kode 0714 90 19
— mel og marv af arrow-root henhørende under KN-kode 1106 20
— stivelse af arrow-root henhørende under KN-kode 1108 19 90.

(6) Efter ordningen i forordning (EØF) nr. 3834/90 nedsættes importafgiften ved import til Fællesskabet af produkter
henhørende under KN-kode 1108 13 00 med 50 % inden for en fast mængde på 5 000 tons.

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

(®) Ifølge artikel 101 , stk. 1 . i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juni 1992
om Irlands status med hensyn til Newcastle disease

(92/339/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af
15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
nigeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved Rådets direktiv 91 /496/EØF (2), særlig
artikel 12, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Irland opfylder kriterierne i artikel 12, stk. 2, i direktiv
90/539/EØF.
Artikel 2

I Irland er der i over et år ikke konstateret udbrud af

Newcastle disease, og i samme tidsrum har vaccination

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

mod Newcastle disease hos fjerkræ været forbudt ;
avlsflokkene i Irland er blevet kontrolleret for Newcastle

disease mindst en gang om året ; på bedrifterne befinder
der sig ikke fjerkræ, som er blevet vaccineret mod
Newcastle disease ;

i betragtning af situationen hvad angår Newcastle disease
er det hensigtsmæssigt at fastlægge Irlands status ;

O EFT nr. L 303 af 31 . 10. 1990, s. 6.
/2) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 188/34
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. juni 1992

om undersøgelse af fjerkræ for Newcastle disease inden flytning ved anvendelse
af artikel 12 i Rådets direktiv 90/539/EØF

(92/340/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

stk. 1 , litra c), tredje led, i direktiv 90/539/EØF skal
imødekomme kravene i bilag I.

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af
15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved direktiv 91 /496/EØF (2), særlig artikel 12,
stk. 1 , og

Artikel 2

Prøven med henblik på isolering af Newcastle disease
virus som omhandlet i artikel 12, stk. 1 , litra d), andet led,
i direktiv 90/539/EØF skal imødekomme kravene i bilag
II.

ud fra følgende betragtninger :

Metodikken for udførelse af serologiske undersøgelser for
Newcastle disease og isolering af Newcastle disease-virus
(NDV) må indeholde detaljer med hensyn til prøveudtag
ning, undersøgelsesmetode og fortolkning af undersøgel
sesresultaterne ;

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juni 1992.
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den repræsentative serologiske prøve til påvisning af
Newcastle disease-antistoffer som omhandlet i artikel 12,

(') EFT nr. L 303 af 31 . 10. 1990, s. 6.
(2) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 188/35

BILAG I

Serologisk undersøgelse til påvisning af Newcastle disease-antistoffer i fjerkræ
1 . Blodprøveudtagning

Fjerkræ, som er omfattet af betingelserne i dette bilag, skal have oprindelse i flokke, hvor der er taget
blodprøver fra mindst 60 vilkårligt udvalgte dyr, som derefter er undersøgt ved hæmagglutinationsprøven
(HI) efter metoden i punkt 2.
2. Metodik

a) Der afpipetteres 0,025 ml PBS i alle hullerne på en plastmikrotiter-plade (huller med V-bund).
b) Der anbringes 0,025 ml serum i det første hul på pladen.
c) Med mikrodiluter fremstilles tofoldsfortyndinger af serum i de øvrige huller.
d) Der tilsættes 0,025 ml fortyndet allantoisvæske, som indeholder 4 eller 8 HAU.

e) Indholdet blandes ved let banken på pladen, og den anbringes ved 4 ° C i mindst 60 minutter eller ved
rumtemperatur i mindst 30 minutter.

f) Der tilsættes 0,025 ml 1 % -suspension af røde blodlegemer i alle huller.
g) Indholdet blandes ved en let banken på pladen, og den anbringes ved 4° C.
h) Pladerne aflæses efter 30 til 40 minutter, når kontrolblodlegemerne har sænket sig. Dette gøres ved at
holde pladen skråt og kontrollere, om de (sænkede) røde blodlegemer løber i dråbeform (langs bunden)
med samme hastighed som kontrolhullerne, der kun indeholder røde blodlegemer (0,025 ml) og PBS
(0,05 ml).
i) HI-titren er den stærkeste fortynding af antiserum, der forårsager fuldstændig hæmning af fire eller
otte enheder af virus (hver prøveopsætning bør omfatte en HA-titrering til bekræftelse af, at der er det
ønskede indhold af HAU).

j) Resultaterne er kun gyldige, hvis der opnås en titer på under 23 med 4 HAU eller 22 med 8 HAU med
det negative kontrolserum og en titer inden for én fortynding fra det positive kontrolserums kendte
titer.

3. Fortolkning af resultaterne
Det anvendte antigen vil påvirke det niveau, hvor et serum betragtes som positivt : for 4 HAU er et posi
tivt serum ethvert, der viser en titer på 24 eller derover, og for 8 HAU er et positivt serum ethvert, der viser
en titer på 23 eller derover.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 188 /36

BILAG II

Isolering af Newcastle disease-virus fra slagtefjerkræ

Fjerkræ, som er omfattet af betingelserne i dette bilag, skal have oprindelse i flokke, der er blevet undersøgt
for tilstedeværelse af Newcastle disease-virus (NDV) med negative resultater, og hvorfra intet virus er blevet
isoleret efter nedenstående metode :

1 . Prøveudtagning

Der udtages fra hver flok mindst 60 prøver omfattende svaberprøver fra kloakken eller fæces.
2. Behandling af prøver

Der må højst behandles fem prøver sammen. Svaberprøverne anbringes i så megen antibiotisk væske, at
de er helt nedsænket. Fæcesprøver bør homogeniseres (i en lukket blender eller ved hjælp af pistil og
morter og sterilt sand) i antibiotisk væske til en suspension på 10-20 % w/v i væsken. Suspensionerne
henstår i omkring to timer ved rumtemperatur (eller længere ved 4° C) og klares derpå ved centrifugering
(f.eks. 800 til 1 000 g i ti minutter).
Der kræves stærke koncentrationer af antibiotika til fæcesprøver, og en typisk blanding er : 10 000
enheder/ml penicillin, 10 mg/ml streptomycin, 0,25 mg/ml gentamycin og 5 000 enheder/ml mycostatin
i fosfatbufferet saltopløsning. Til kontrol af Chlamydia-organismer kan der tilsættes 50 mg/ml oxytetra
cyclin pr. ml. Ved tilberedningen af væsken er det nødvendigt, at pH kontrolleres, efter at der er tilsat
antibiotika, og justeres til pH 7,0-7,4.

3. Virusisolering i befrugtede hønseæg
Den klarede supernatant inokuleres i mængder på 0,1-0,2 ml i allantoishulen i mindst fire befrugtede
hønseæg, som er blevet ruget i otte til ti dage. Ideelt bør æggene stamme fra en SPF-flok, men hvis dette
ikke er muligt, er det acceptabelt at anvende æg fra en flok, der påviseligt er fri for NDV-anstistoffer. De
inokulerede æg inkuberes ved 37° C og lyses dagligt. Æg med døde eller døende fostre nedkøles straks og
alle resterende æg seks dage efter inokulationen til 4° C, og alfentois-/amnionvæskerne undersøges for
hæmagglutinerende egenskab. Hvis der ikke konstateres nogen hæmagglutination, gentages ovenstående
med ufortyndet allantois-/amnionvæske som inokulat.
Hvis der konstateres hæmagglutination, bør det ved dyrkning undersøges, om der forekommer bakterier.
Forekommer der bakterier, kan væskerne passeres gennem et 450 nm membranfilter, og der tilsættes
yderligere antibiotika og inokuleres i befrugtede æg som ovenfor beskrevet.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. juni 1992

om edb-baseret søgning af de lokale Animo-enheder
(92/341 /EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

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

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af
26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i
samhandelen med visse levende dyr og produkter inden
for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det
indre marked ('), senest ændret ved direktiv 91 /628/
EØF (2), særlig artikel 20, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Kommissionen har den 19. juli 1991 vedtaget beslutning
91 /398/EØF

om

et

edb-baseret

kommunikationsnet

mellem veterinærmyndighederne (Animo) (3) og den
21 . februar 1992 beslutning 92/175/EØF om udarbejdelse
af en liste med detaljerede oplysninger om enhederne i
det edb-baserede net »Animo« (4) ;

for at sikre at Animo-nettet fungerer korrekt, bør der
udarbejdes et edb-baseret system, der gør det muligt at
finde frem til den ønskede enhed ved hjælp af postadres

1 . Hver medlemsstat sender inden den 15. juni 1992 i
edb-form, som beskrevet i bilaget, en alfabetisk
fortegnelse over postaddresser til Kommissionen. Hver
postaddresse vedlægges identifikationsnummeret på den
lokale enhed, den hører ind under.

2. På grundlag af de data, der sendes af medlemssta
terne i henhold til stk. 1 , udarbejder Kommissionen i
edb-form til integrering i det opgaveprogrammel, der er
defineret i artikel 2, stk. 2, fjerde afsnit, i beslutning 91 /
398/EØF, en oversigt med postaddresser samt identifika
tionsnummer for de lokale enheder i hele Fællesskabet,
og denne oversigt sendes til medlemsstaterne.

3. Den i stk. 2 nævnte oversigt ajourføres regelmæssigt
af Kommissionen på grundlag af de data, der sendes af
medlemsstaterne.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juni 1992.

sen ;

På Kommissionens vegne
de i denne beslutning fastsatte bestemmelser er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærko
mité —

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

224 af 18. 8 . 1990, s. 29.
340 af 11 . 12. 1991 , s. 17.
221 af 9. 8. 1991 , s. 30.
80 af 25. 3. 1992, s. 1 .

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 188/38

BILAG

Beskrivelse af format til registrering af de oplysninger, der er nødvendige med henblik pa edb
baseret søgning af de lokale Animo-enheder
Områdets betegnelse

Længde

Type

44

tegn

6

tegn

7

tegn

1 . »Postaddressens« benævnelse :

— for Belgien : »Commune«
— for Danmark : »By«
— for Tyskland : »Gemeinde«
— for Grækenland : » Nomos«

— for Spanien : »Municipio«
— for Frankrig : »Departement«
— for Irland : »County«
— for Italien : » Commune«

— for Luxembourg : »Pays«
— for Nederlandene : »Gemeenten«

— for Portugal : »Fregesia«
— for Det Forenede Kongerige : »Post town«

2. Postnummer (hvis det findes)
3. Koden for den lokale veterinærenhed i henhold til beslutning
92/ 175/EØF

Databærer : 3 1 /2 " diskette med en kapacitet på 720 K eller 1,44 MB.

ASCII-fil.
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Nr. L 188/39

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. juni 1992

om godkendelse af den af Tyskland forelagte plan for godkendelse af virksom
heder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(92/342/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

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

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af
15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg samt om indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved direktiv 91 /496/EØF (2), særlig artikel 3, stk. 2,
og

Herved godkendes den af Tyskland forelagte plan for
godkendelse af virksomheder med henblik på samhan
delen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg.
Artikel 2

Tyskland sætter inden den 15. juni 1992 de nødvendige
love og administrative bestemmelser i kraft for at
gennemføre den i artikel 1 omhandlede plan.

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken

Tyskland indsendte ved skrivelse af 10. marts 1992 en
plan til Kommissionen ;

Tyskland

planen er blevet gennemgået og har vist sig at opfylde
betingelserne i direktiv 90/539/EØF, særlig bilag II ;

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1992.

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT nr. L 303 af 31 . 10. 1990, s. 6.
(2) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 1992

om godkendelse af det spanske program for landbrugsindkomststøtte til land
brugere i Baskerlandet
(92/343/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. 768/89
af 21 . marts 1989 om indførelse af en ordning med over

gangsstøtte til landbrugsindkomster ('), særlig artikel 7,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Det program for landbrugsindkomststøtte til landbrugere
i Baskerlandet, som de spanske myndigheder underrettede
Kommissionen om den 12. februar 1992, godkendes.

stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3813/89 af 19. december 1989 om gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med overgangsstøtte til land
brugsindkomster (2), ændret ved forordning (EØF)

Artikel 2

Følgende maksimumsbeløb kan årligt afholdes over
Fællesskabets budget som følge af denne beslutning :

nr. 1110/91 (3), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger :

De spanske myndigheder meddelte den 12. februar 1992
Kommissionen, at det agter at indføre et program for
landbrugsindkomststøtte til landbrugere i Baskerlandet ;
Kommissionen modtog yderligere oplysninger om
programmet fra de spanske myndigheder den 10. april og

(ECU)
1992

1 450 000

1993

1 230 000

1994

1 010 000

1995

800 000

1996

580 000

den 5. maj 1992 ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 768/89 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, og
navnlig med de mål, der er fastsat i artikel 1 , stk. 2, andet
afsnit, i forordningen ;

Forvaltningskomitéen for Støtte til Landbrugsindkomster
blev hørt den 18 . maj 1992 om foranstaltningerne i denne
beslutning ;

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 1992.
På Kommissionens vegne

EUGFL-komitéen blev hørt den 19. maj 1992 om det
årlige maksimumsbeløb, der kan afholdes over Fællesska

Ray MAC SHARRY

bets budget som følge af programmets godkendelse —

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 84 af 29. 3. 1989, s. 8.
(2) EFT nr. L 371 af 20. 12. 1989, s. 17.
O EFT nr. L 110 af 1 . 5. 1991 , s. 72.
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Nr. L 188/41

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 1992

om godkendelse af den af Grækenland forelagte plan for godkendelse af virk
somheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg

(Kun den græske udgave er autentisk)

(92/344/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

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

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af
15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg samt om indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved direktiv 91 /496/EØF (2), særlig artikel 3, stk. 2,
og

ud fra følgende betragtninger :
Grækenland indsendte ved skrivelse af 10. marts 1992 en

plan til Kommissionen ;

planen er blevet gennemgået og har vist sig at opfylde
betingelserne i direktiv 90/539/EØF, særlig bilag II ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT nr. L 303 af 31 . 10. 1990, s. 6.
(2) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56.

Herved godkendes den af Grækenland forelagte plan for
godkendelse af virksomheder med henblik på samhan
delen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg.
Artikel 2

Grækenland sætter inden den 15. juni 1992 de nødven
dige love og administrative bestemmelser i kraft for at
gennemføre den i artikel 1 omhandlede plan.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Hellenske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 188/42

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juni 1992

om godkendelse af den af Spanien forelagte plan for godkendelse af virksom
heder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(92/345/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

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

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af
15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg samt om indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved direktiv 91 /496/EØF (2), særlig artikel 3, stk. 2,
og

ud fra følgende betragtninger :
Spanien indsendte ved skrivelse af 3. april 1992 en plan
til Kommissionen ;

planen er blevet gennemgået og har vist sig at opfylde
betingelserne i direktiv 90/539/EØF, særlig bilag II ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(>) EFT nr. L 303 af 31 . 10. 1990, s. 6.
(2) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56.

Herved godkendes den af Spanien forelagte plan for
godkendelse af virksomheder med henblik på samhan
delen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg.
Artikel 2

Spanien sætter inden den 1 . juli 1992 de nødvendige love
og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre
den i artikel 1 omhandlede plan.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Nr. L 188 /43
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. juni 1992

om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
(Kun de danske, tyske, engelske, franske og nederlandske udgaver er autentiske)

(92/346/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. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 816/92 (2), særlig artikel 7a, stk. 1 , første afsnit,
og stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger :
I Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1634/91 (4), er det fastlagt, under
hvilke omstændigheder opkøb af smør og skummet
mælkspulver kan suspenderes og siden genindføres, og
hvilke alternative foranstaltninger der kan træffes i
tilfælde af suspension ;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 547/87 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2011 /91 (6), er der
fastsat kriterier for opkøb af smør ved licitation og
suspension af opkøb i en medlemsstat eller, for så vidt
angår Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken
Tyskland, i et område ;
Kommissionens beslutning 92/224/EØF f) foreskriver
suspension af de nævnte opkøb i visse medlemslande ;
ifølge oplysningerne om markedspriserne er den betin
gelse, der er fastsat i artikel 1 , stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 1547/87, for øjeblikket opfyldt i Belgien, Danmark,
Tyskland, bortset fra den tidligere Tyske Demokratiske
Republiks område, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene

(')
(2)
(3)
O
O
(6)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 13.
86 af 1 . 4. 1992, s. 83.
78 af 20. 3. 1987, s. 10.
150 af 15. 6. 1991 , s. 26.
144 af 4. 6. 1987, s. 12.
185 af 11 . 7. 1991 , s. 5.
108 af 25. 4. 1992, s. 48 .

og Nordirland ; bestemmelserne om, i hvilke medlems
stater nævnte suspension gælder, må derfor ændres ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 1 ,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 777/87, suspenderes i
Belgien, Danmark, Tyskland, bortset fra den tidligere
Tyske Demokratiske Republiks område, Frankrig, Luxem
bourg, Nederlandene og Nordirland.
Artikel 2

Beslutning 92/224/EØF ophæves.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Konge
riget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den

Franske

Republik,

Storhertugdømmet

Luxembourg,

Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 188/44

BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1788/92 af 1 . juli 1992 om fastsættelse
af slusepriser og importafgifter for æg

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 182 af 2. juli 1992)
Side 58, tabellen, KN-kode 0407 00 30, kolonne »importafgift« :
i stedetfor :
låses :

»33,69«
»33,69 (')«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1790/92 af 1. juli 1992 om fastsættelse
af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr, L 182 af 2. juli 1992)
Side 64, tabellen, KN-kode 0207 42 90, kolonne »importafgift« :

i stedet for :

»21,79 (*y

læses :

»21,79«.
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