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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3508/92
af 27 . november 1992

om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

led i reformen af den fælles landbrugspolitik, der inde
bærer en omlægning af de eksisterende markedsforanstalt
ninger, anvender Fællesskabet i vid udstrækning direkte
producentstøtte, både med hensyn til planteavl og med
hensyn til husdyrbrug ;

for at tilpasse forvaltnings- og kontrolordningerne til den
nye situation og øge deres effektivitet og rentabilitet er
det nødvendigt at oprette et integreret forvaltnings- og
kontrolsystem, der dækker støtteordningerne for ager
jordsafgrøder, okse-, fåre- og gedekød, samt de særlige
foranstaltninger til fordel for landbrug i bjergområder og i
visse ugunstigt stillede områder ; det bør være muligt
senere at inddrage andre støtteordninger, der er forbundet
med arealet ;

ud fra følgende betragtninger :
det integrerede system kan bidrage til en mere effektiv

I henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EØF)
nr. 729/70 af 21 . april 1970 om finansiering af den fælles
landbrugspolitik (4) skal medlemsstaterne træffe de
fornødne foranstaltninger for at sikre sig, at de foranstalt
ninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings
og Garantifond for Landbruget (EUGFL), virkelig er blevet
gennemført, og at de er blevet gennemført på behørig
måde, og de skal ligeledes træffe foranstaltninger for at
forhindre og forfølge uregelmæssigheder ; artikel 23 i
Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19. december
1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de
forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel
som med interventionerne fra Den Europæiske Investe

ringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instru
menter (*) fastsætter de samme forpligtelser på landbrugs

forvaltning og kontrol inden for andre EF-ordninger, som
ikke er omfattet af denne forordning ; det er derfor
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne får mulighed for at
anvende systemet, uden at de pågældende bestemmelser
dog på nogen måde anfægtes ;
eftersom et sådant system er ret komplekst, og da der skal
behandles mange støtteansøgninger, er det nødvendigt at
anvende hensigtsmæssige tekniske midler og metoder til
forvaltning og kontrol ; det integrerede system bør derfor
på medlemsstatsniveau omfatte en database, et alfanume
risk system til identifikation af landbrugsarealerne, støt
teansøgninger
fra
landbrugerne,
et
integreret
kontrolsystem samt, i forbindelse med husdyrbrug, et
system til identifikation og registrering af dyrene ;

strukturområdet ;

på grund af de hidtidige støtteordningers uensartede
struktur er medlemsstaternes forvaltning og kontrol sket
efter regler, der var særegne for de enkelte ordninger, som
(') EFT nr. C 9 af 15. 1 . 1992, s. 4.
(2) Udtalelse afgivet den 17. 11 . 1 992 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).

(3) EFT nr. C 98 af 21 . 4. 1992, s. 29.
(4) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13. Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2048/88 (EFT nr. L 185 af 15. 7.
1988, s. 1 ).
O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .

for at de indsamlede oplysninger kan forvaltes og udnyttes
med henblik på kontrol af støtteansøgningerne, er det
nødvendigt, at der oprettes effektive databaser, som
navnlig gør det muligt at foretage krydskontrol ;

det er en hovedforudsætning for en korrekt anvendelse af
en arealbaseret støtte, at landbrugsparcellerne kan identifi
ceres ; erfaringen har vist, at der er visse svagheder i de
nuværende metoder ; der bør derfor indføres et alfanume

risk identifikationssystem, som i givet fald er baseret på
telemåling ;
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for at sikre muligheden for effektiv kontrol bør ansøgnin
gerne om arealstøtte indgives senest inden udløbet af årets
første kvartal ; en medlemsstat kan dog i behørigt begrun
dede tilfælde bemyndiges til at fastsætte en senere dato ;
på grund af vanskelighederne i forbindelse med iværksæt
telsen af det integrerede system kan der for 1993
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a) planteavl :

— støtteordningen for visse planteproducenter, jf.
forordning (EØF) nr. 1765/92 (2)

anvendes en senere dato ;

al effektiv kontrol inden for husdyrbruget er betinget af,
at dyrene identificeres og registreres ; Rådets direktiv
92/ 102/EØF af 27. november 1992 om identifikation og
registrering af dyr (') fastsætter bestemmelser på dette
område, det bør derfor anvendes ;

de nærmere forhold omkring støtteansøgningerne er

fortsat reguleret ved sektorbestemmelser ; med henblik på
forenkling bør det dog tillades medlemsstaterne at fast
sætte, at der indgives en enkelt ansøgning for flere støtte

b) animalsk produktion :

— de præmieordninger for oksekødsproducenter, der
er fastsat i artikel 4, litra a) til h), i forordning
(EØF) nr. 805/68 (3)
— den præimieordning for fårekødsproducenter, der
er fastsat i forordning (EØF) nr. 3013/89 (4)

— de særlige foranstaltninger til fordel for landbrug i
bjergområder og i visse ugunstigt stillede områder,

ordninger ;

der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2328/91 (*), og
som vedrører udligningsgodtgørelse ved produktion
af kvæg, får, geder og enhovede dyr

en af de vigtigste fordele ved det nye system er, at der
indføres et harmoniseret kontrolsystem i den enkelte
medlemsstat, hvorved man undgår overlapning mellem
sektorkontrol af samme art ; herved kan den forstærkede

kontrol, der er nødvendig som følge af reformen af den
fælles landbrugspolitik, gennemføres uden en væsentlig
forøgelse af det samlede antal kontrolforanstaltninger ; de
indgivne støtteansøgninger bør underkastes en
omfattende administrativ kontrol, der gennemføres ved
hjælp af databaser ; hidtil er den administrative kontrol
blevet suppleret med kontrol på stedet ; kontrollen på

i det følgende benævnt »EF-ordninger«.

2. Rådet kan med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen udvide det integrerede system til også at
omfatte andre EF-støtteordninger.

stedet kan, hvad angår landbrugsarealerne, i vid udstræk
ning, erstattes af kontrol ved telemåling ;
den finansiering, som det integrerede systems iværksæt
telse kræver, kan betyde en væsentlig ekstraudgift på
medlemsstaternes budgetter ; der bør derfor ydes EF
medfinansiering i en vis periode ; der bør tages hensyn til,
at produktionsstrukturerne i medlemsstaterne er forskel
lige ; medfinansieringens fordeling bør i det væsentlige
ske på grundlag af antallet af landbrugsbedrifter, bestan
dens størrelse og det udnyttede landbrugsareal i medlems

3. Som led i anvendelsen af EF-støtteordninger, der
ikke er omfattet af denne forordning, kan medlemssta
terne i disse ordningers forvaltnings- og kontrolsystemer
indføje et eller flere administrative, tekniske eller datama
tiske elementer fra det integrerede system, forudsat at
dette ikke griber ind i anvendelsen af de særlige bestem
melser i disse ordninger, f.eks. betingelserne for støttey
delsen.

staterne ;

de enkelte elementer i det integrerede system bør iværk
sættes gradvist i løbet af en nærmere fastsat periode —

Medlemsstaterne kan også lade denne mulighed gælde for
nationale ordninger. De kan benytte oplysningerne fra det
integrerede system i statistisk øjemed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

terne i god tid Kommissionen om deres hensigt.

Inden disse muligheder udnyttes, underretter medlemssta

(2) EFT nr. L 181 af 1.7. 1992, s. 12. Forordningen er ændret ved
forordning (EØF) nr. 2467/92 (EFT nr. L 246 af 27. 8. 1992, s.
Artikel 1

1 . Hver medlemsstat opretter et integreret forvaltnings
og kontrolsystem, i det følgende benævnt »integreret
system«, der skal anvendes på
(') Se side 32 i denne Tidende.

11 ).

(3) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2066/92 (EFT nr. L 215 af
30. 7. 1992, s. 49).
(4) EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2069/92 (EFT nr. L 21 5 af 30. 7.
1992, s. 59).

(*) EFT nr. L 218 af 6. 8. 1991 , s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2080/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7.
1992, s. 96).
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Kommissionen påser, at udnyttelsen af denne mulighed
ikke berører overholdelsen af bestemmelserne i sektor

billeder eller anden tilsvarende dokumentation eller på
grundlag af flere af disse elementer.

forordningerne og i nærværende forordning.
4. Med forbehold af særlige bestemmelser i de ordnin
ger, der er nævnt i stk. 1 , forstås der i nærværende forord
ning ved
— landbruger : den enkelte landbrugsproducent, det
være sig en fysisk eller juridisk person eller en
sammenslutning af fysiske eller juridiske personer —
uanset hvilken status sammenslutningen og dens

Artikel 5

Systemet til identifikation og registrering af dyr, der
kommer i betragtning til en støtte, der er omfattet af
denne forordning, udformes i overensstemmelse med
artikel 4, 5, 6 og 8 i direktiv 92/ 102/EØF.

medlemmer har i henhold til national ret — hvis

bedrift befinder sig på Fællesskabets område
— bedrift : alle
de
produktionsenheder,
som
landbrugeren driver, og som befinder sig på en
medlemsstats område

— mark : et sammenhængende jordstykke, hvorpå én
landbruger dyrker én afgrøde. Efter fremgangsmåden i
artikel 12 vedtager Kommissionen gennemførelsesbe
stemmelserne for, hvordan markerne skal udnyttes,
navnlig vedrørende blandede afgrøder og fælles anven
delse af arealer.

Artikel 2

Det integrerede system omfatter følgende :
a) en database

b) et alfanumerisk system til identifikation af markerne
c) et alfanumerisk system til identifikation og registrering
af dyrene

d) støtteansøgninger

e) et integreret kontrolsystem.

Artikel 6

1 . For at landbrugerne skal kunne drage fordel af en
eller flere EF-ordninger, der er omfattet af bestemmel
serne i denne forordning, skal de for hvert år indgive en
ansøgning om arealstøtte med oplysninger om :
— marker, inklusive foderarealer, og marker, der er
omfattet af ordningen med udtagning af landbrugs
arealer, samt braklagte jorder

— eventuelt enhver anden nødvendig oplysning, som
kræves enten i forordningerne vedrørende EF-støtte
ordninger eller af den pågældende medlemsstat.
2. Ansøgningen om arealstøtte skal indgives i løbet af
årets første kvartal på en dato, der fastsættes af medlems
staten. Dog gælder følgende :
— for 1993 kan medlemsstaten fastsætte en dato, der

ikke må ligge efter de datoer, der er nævnt i artikel 10,
11 og 12 i forordning (EØF) nr. 1765/92
— for de følgende år kan Kommissionen i overensstem
melse med fremgangsmåden i artikel 12 give en
medlemsstat tilladelse til at fastsætte en dato mellem

Artikel 3

1 . I databasen indlæses for hver landbrugsbedrift oplys
ningerne fra støtteansøgningerne. Databasen skal bl.a.
muliggøre, at der straks hos medlemsstatens kompetente
myndighed kan foretages direkte søgning på oplysnin
gerne for mindst de seneste tre på hinanden følgende
kalenderår og/eller produktionsår.
2. Medlemsstaterne kan oprette decentraliserede data
baser, forudsat at baserne og administrationsprocedurerne

for registrering og indlæsning af data udformes ensartet
på medlemsstatens område og er indbyrdes kompatible.

den 1 . april og de datoer, der er nævnt i artikel 10,11
og 12 i forordning (EØF) nr. 1765/92, forudsat at
medlemsstaten kan dokumentere, at en sådan dato er

berettiget, navnlig ved at forelægge Kommissionen en
detaljeret arbejdsplan, der viser, at kravene i næste
afsnit er opfyldt.
Under alle omstændigheder fastsættes datoen bl.a. under
hensyn til, hvor lang tid der kræves, for at alle data kan
foreligge med henblik på en korrekt administrativ og
finansiel forvaltning af støtten samt på gennemførelse af
kontrolforanstaltningerne efter artikel 8 .

3. Medlemsstaten kan beslutte, at ansøgningen om
arealstøtte kun skal omfatte de ændringer, der er indtrådt
siden indgivelsen af ansøgningen om arealstøtte for det
foregående år.

Artikel 4

Det alfanumeriske system til identifikation af markerne
opstilles på grundlag af matrikelkort og -dokumenter eller
andre kortreferencer, på grundlag af luftfotos eller satellit

4.
Der kan foretages ændringer i ansøgningen om
arealstøtte, forudsat at de kompetente myndigheder
modtager dem senest på de datoer, der anført i artikel 10,
11 og 12 i forordning (EØF) nr. 1765/92.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 355/4

5. Ansøgningen om arealstøtte med eventuelle
ændringer i overensstemmelse med stk. 4, anses for at
være en støtteansøgning efter den ordning, der er fastsat i
artikel 1 , stk. 1 , litra a).

5.
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Når medlemsstaternes kompetente myndigheder

overdrager visse dele af det arbejde, der skal udføres i
medfør af denne forordning, til specialiserede organer
eller virksomheder, skal de fortsat styre arbejdet og bære
ansvaret herfor.

6.

For

hver

af

de

anmeldte

marker

anfører

landbrugeren arealet og beliggenheden, idet disse oplys
ninger gør det muligt at identificere marken inden for det

Artikel 9

alfanumeriske identifikationssystem for marker.

7. Landbrugere, der udelukkende ansøger om støtte,
som ikke har direkte forbindelse med landbrugsarealet,
kan fritages for pligten til at opfylde kravet om at indgive
en ansøgning om arealstøtte.
8. For at landbrugerne skal kunne drage fordel af en af
EF-ordningerne i artikel 1 , stk. 1 , litra b), skal de indgive
en eller flere ansøgninger om husdyrstøtte, hvor sidste
frist er datoerne i de pågældende ordninger.
9. Når en støtteansøgning eller ændringer hertil skal
ledsages af yderligere dokumentation, betragtes denne
som en del heraf.
10.

Under overholdelse af de datoer eller frister for

indgivelse af ansøgning, der er fastsat i EF-bestemmel
serne, kan medlemsstaterne beslutte, at én ansøgning

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
til at sikre beskyttelsen af de indhentede oplysninger.

Artikel 10

1.

Fællesskabet deltager i finansieringen af de udgifter,

medlemsstaterne har afholdt i medfør af denne forord

ning, til data- og kontrolstrukturernes etablering, til
erhvervelse af luftfotos eller satellitbilleder og til analyse
af disse.

EF-medfinansieringen omfatter ikke udgifter til ajourfø
ring af matrikelkort.
2. EF-medfinansieringen gælder i en periode på tre år
fra 1992 inden for de bevillinger, der afsættes hertil.

dækker :

Det samlede beløb fordeles mellem medlemsstaterne efter

— flere ansøgninger om husdyrstøtte

— ansøgning om arealstøtte og en eller flere ansøgninger
om husdyrstøtte.

følgende procenter :
Belgien
Danmark

Tyskland
Grækenland
Artikel 7

Det integrerede kontrolsystem gælder for alle de indgivne
støtteansøgninger, navnlig hvad angår administrativ
kontrol, kontrol på stedet og eventuelt kontrol ved tele
måling fra fly eller satellit.

Artikel 8

1 . Medlemsstaten gennemfører administrativ kontrol af
støtteansøgningerne.

2. Foruden den administrative kontrol foretages der
kontrol på stedet af et udsnit af landbrugsbedrifterne.
Medlemsstaten udarbejder en kontrolplan for disse
kontrolforanstaltninger som helhed.

Spanien
Frankrig
Irland
Italien

Luxembourg
Nederlandene

Portugal
Det Forenede Kongerige

2.3
2.4
10,1
8,7
18,1
14,6
4.5
20,1
0,6
3,0
5,7
9,9

EF-medfinansieringen kan ikke overstige 50 % af de
betalinger, den pågældende medlemsstat har foretaget for
regnskabsåret i forbindelse med de refusionsberettigede
udgifter efter stk. 1 .
3. De nævnte beløb omregnes til ecu og til nationale
valutaer ved hjælp af den vekselkurs, der gælder på den
første hverdag i det pågældende kalenderår, og som
offentliggøres i C-udgaven af De Europæiske Fællesska
bers Tidende.

3. Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der skal
varetage samordningen af kontrolforanstaltningerne efter
denne forordning.

Artikel 11

4. De nationale myndigheder kan på betingelser, der
skal fastlægges nærmere, anvende telemåling for at fastslå
markernes areal, identificere deres anvendelse og kontrol

1 . Kommissionen underrettes regelmæssigt om, hvor
ledes arbejdet med indførelsen af det integrerede system
skrider frem. Den arrangerer udvekslinger af synspunkter

lere deres tilstand.

med medlemsstaterne herom.
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2. Efter i god tid at have underrettet de berørte kompe
tente myndigheder kan Kommissionens repræsentanter
foretage
— enhver undersøgelse og kontrol for dels at efterprøve,
om alle foranstaltninger er truffet for at gennemføre
det integrerede system, dels om de udgifter, der er
anmeldt til EF-medfinansieringen, jf. artikel 10, er
refusionsberettigede
— kontrol hos de i artikel 8, stk. 5, nævnte specialiserede
organer og virksomheder.

Repræsentanter for den pågældende medlemsstat kan
deltage i disse kontrolforanstaltninger.
Ovennævnte kontrolbeføjelser berører ikke anvendelsen af
nationale bestemmelser på det strafferetlige område, hvor
efter visse handlinger kun kan udføres af embedsmænd,
der ér særligt udpeget efter den nationale lovgivning.
Kommissionens repræsentanter deltager ikke i f.eks.
husundersøgelser eller i den formelle afhøring af personer
inden for rammerne af medlemsstatens strafferetlige
lovgivning. De har dog adgang til de således opnåede
oplysninger.

c) de oplysninger, som støtteansøgningerne mindst skal
indeholde

d) den administrative kontrol, kontrollen på stedet og
kontrollen ved telemåling
e) indførelse af en forskudsordning som led i EF-medfi
nansieringen
f) overgangsbestemmelserne for systemets igangsætnings
periode
g) kommunikationen mellem medlemsstaterne og
Kommissionen

h) de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne
løse specifikke, praktiske problemer. Disse foranstalt
ninger kan, hvis de er behørigt begrundede, afvige fra
visse elementer i denne forordning.
Artikel 13

1.

Det integrerede system gælder

a) fra den 1 . februar 1993 for støtteansøgningerne, et alfa
numerisk system til identifikation og registrering af
kvæg og det integrerede kontrolsystem, der er nævnt i
artikel 7

b) senest fra den 1 . januar 1996 for de andre elementer,

3. Uden at dette i øvrigt indskrænker medlemsstaternes
ansvar for det integrerede systems iværksættelse og anven
delse, kan Kommissionen henvende sig til personer eller
organer, der er specialiserede på området, for at fremme
iværksættelsen, opfølgningen og udnyttelsen af det inte
grerede system, især for at yde teknisk rådgivning til de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne på disse
myndigheders anmodning.

der er nævnt i artikel 2.

2. Med henblik på gennemførelsen af det integrerede
system skal medlemsstaterne
— vedtage de nødvendige love og administrative bestem
melser i forbindelse med stk. 1 , litra a), inden den 1 .
februar 1993 og i forbindelse med stk. 1 , litra b), inden
den 1 . juni 1993
— træffe de nødvendige administrative, budgetmæssige

og tekniske foranstaltninger, således at det integrerede
system kan blive funktionsdygtigt fra de i stk. 1

Artikel 12

nævnte datoer.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne
til denne forordning efter fremgangsmåden i artikel 13 i
forordning (EØF) nr. 729/70. Gennemførelsesbestemmel
serne vedrører navnlig følgende :

a) de grundlæggende elementer i det alfanumeriske
system til identifikation af marker
b) de eventuelle ændringer, der kan foretages i ansøgnin
gerne om arealstøtte, samt fritagelse for pligten til at
indgive en ansøgning om arealstøtte

For så vidt et eller flere elementer af det integrerede
system er funktionsdygtige inden de i stk. 1 nævnte
datoer, kan medlemsstaterne dog benytte sig af dem til
forvaltning og kontrol.
Artikel 14

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen 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 27. november 1992.

På Rådets vegne
J. PATTEN
Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3509/92
af 4. december 1992

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug

sidste afsnit, i forordning (EØF) nr. 1676/85 fastsatte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

korrektionsfaktor

FÆLLESSKABER HAR —

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

— for de øvrige valutaer 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 ;

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 13, stk. 5,

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 3. december

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

efficienterne ;

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. 1 820/92 (*) og de senere forordninger, der ændrer

1992 ;

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

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 ,

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 5. december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
164
201

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.

M EFT nr. L 185 af 4. 7. 1992, s. 1 .
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BILAG

'

til Kommissionens forordning af 4. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Importafgifter f)

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

134,00 (2)(3)
134,00 (2)(3)
171,42 (') OH
171,42 O O H

1001 90 91

143,88

1001 90 99
1002 00 00

143,88 (")
157,05 0

1003 00 10

124,02

1003 00 90

1 24,02 (")

1004 00 10
1004 00 90

115,89

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

134,00 0 0
134,00 O O
137,66 0
49,59 (")
111,280
37,25 0
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 1000
110311 10
1103 11 90

115,89

37,25

214,23 O (")
232,67 (8)
278,22 0('°)
230,55 (8)

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(z) 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.
(3) 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. 1180/77 og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2622/71 .

O 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.

(10) 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. 3510/92
af 4 . december 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 (EØF)
nr. 1 738/92 (2), særlig artikel 15, stk. 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3, og

— 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 3. december
1992 ;

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 5. december 1 992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
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EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
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201
185

af
af
af
af
af

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

til Kommissionens forordning af 4. december 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.

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,35

1,35

0

1001 90 99

0

1,35

1,35

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

KN-kode

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 £0

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

1,89

1,89

0

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3. term.

4 . term .

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

2,40

2,40

0

0

1107 10 19

0

1,80

1,80

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3511/92
af 4. december 1992

om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser
indgivet fra 23. til 27 . november 1992 i sektoren for mælk og mejeriprodukter
indført til Spanien fra De Ti
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

sats af de for kategorierne 4 og 6 ansøgte mængder, og
enhver nyudstedelse af licenser for de pågældende
produkter bør suspenderes —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 85, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 606/86 (') om
fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen

af den supplerende mekanisme for samhandelen med
mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 705/92 (2), fastsættes der
vejledende lofter for 1992 for mælk og mejeriprodukter,
ligesom det fastsættes, at disse lofter opdeles ;

der er fra 23. til 27. november 1992 indgivet SMS
licensansøgninger i De Ti for oste af kategorierne 4 og 6
der overstiger det vejledende loft, der er fastsat
for december 1992 ;

efter tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 1 , kan Kommis

sionen efter en hasteprocedure træffe de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger, når det vejledende loft nås
eller overskrides ; som en forebyggende foranstaltning
bør der for De Ti under hensyntagen til antallet af de
indgivne ansøgninger udstedes licenser for en vis procent

Artikel 1

1.
De i forordning (EØF) nr. 606/86 omhandlede
SMS-licensansøgninger, der er indgivet i De Ti fra 23. til
27. november 1992 og meddelt Kommissionen for meje
riprodukter henhørende under :
— kategori 4 i KN-kode ex 0406, imødekommes for så
vidt angår 88,77 %
— kategori 6 i KN-kode ex 0406, imødekommes for så
vidt angår 9,39 % .

2.

Udstedelse af SMS-licenser i De Ti for produkter

henhørende under kategorierne 4 og 6 suspenderes
midlertidigt.

3. Med forbehold af endelige foranstaltninger, som
Kommissionen eventuelt ser sig foranlediget til at træffe,
kan der igen indgives ansøgninger om SMS-licenser fra
den 1 . januar 1993 for alle produkter inden for rammerne
af det vejledende loft fra den 1 . januar 1993 .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 58 af 1 . 3. 1986, s. 28 .
(2) EFT nr. L 75 af 21 . 3. 1992, s. 29.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3512/92
af 3 . december 1992

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

og g taget af fartøjer, som fører fransk flag eller er regi
streret i Frankrig, nået den for 1992 tildelte kvote —

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 :

Fangsterne af tunge i farvandene i ICES-område VII f og
g fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i
Frankrig, må antages at have opbrugt den kvote, der er
tildelt Frankrig for 1992.

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), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2985/92 (4), fastsætter kvoter for tunge 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 ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af tunge i farvandene i ICES-område VII f

Artikel 1

Fiskeri efter tunge i farvandene i ICES-område VII f og g
fra fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i
Frankrig, er forbudt, ligesom opbevaring om bord, omlad
ning og landing af den ovenfor nævnte bestand fanget i
disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forord
nings 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 3. december 1992.
På Kommissionens vegne
Manuel MARfN

Næstformand

(»)
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O
(4)
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L
L
L
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3513/92
af 3. december 1992

om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
Den Fælles Toldtarif ('), senest ændret ved Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 1039/92 (2), særlig artikel 9, og

fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modta
geren i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 3796/90 (3), ændret ved
forordning (EØF) nr. 2674/92 (4), i et tidsrum på tre måne
der, hvis modtageren har indgået en kontrakt som
omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra a) eller b), i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 171 5/90 (^ ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Nomenklaturudvalget —

ud fra følgende betragtninger :
For at sikre en ensartet anvendelse af Den Kombinerede

Nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget,

forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tari
feringsbestemmelser vedrørende Den Kombinerede
Nomenklatur ; disse bestemmelser gælder også for enhver
anden nomenklatur, hvori denne er gengivet, også delvis
eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger, og som
er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med
henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foran
staltninger i samhandelen med varer ;

tariferes i Den Kombinerede Nomenklatur i de i kolonne

ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestem

serne i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 3796/90 i et

melser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i

tidsrum på tre måneder, hvis modtageren har indgået en
kontrakt som omhandlet i stk. 3, litra a) eller b), i

bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er

2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemssta
ternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse

med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan
fortsat påberåbes af modtageren i henhold til bestemmel

artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1715/90.

anført i kolonne 3 ;

det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysnin
ger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder
i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen,
og som ikke er i overensstemmelse med fælleskabsretten

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen
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 3. december 1992.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

o EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 110 af 28 . 4. 1992, s. 42.

O EFT nr. L 365 af 28. 12. 1990, s. 17.
O EFT nr. L 271 af 16. 9. 1992, s. 5.
o EFT nr. L 160 af 26. 6. 1990, s. 1 .
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BILAG

Tarifering

Varebeskrivelse

(1 )

1 . Tilberedt olie i gelatinekapsler i pakninger til detailsalg.
Hver kapsel indeholder :
— olie af frø af kæmpenatlys
(Oenothera biennis L.)
— mælkefedt i flydende form
— antioxydant (vitamin E)

KN-kode

Begrundelse

(2)

(3)

1517 90 99

Tarifering i henhold til Almindelige tariferingsbestemmelser
1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til
KN-kode 1517, 1517 90 og 1517 90 99

1702 90 90

Tarifering i henhold til Almindelige tariferingsbestemmelser

500 mg
14 mg
15 mg

2. Farveløs, klar, sød invertsukkersirup uden påviselig
frugtsmag, med følgende analytiske kendetegn :
— Ekstrakt refr. 20 ° C :
67,0 vægtprocent
— Saccharose :
ikke påviselig
— Glucose (dextrose) :
48,0 vægtprocent i tør

1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til
KN-kode 1702, 1702 90 og 1702 90 90
Fjernelsen af næsten alle bestanddele bortset fra sukker bevir
ker, at varen har mistet karakteren af koncentreret druemost
henhørende under KN-kode 2009 60

tilstand

— Fructose beregnet på
grundlag af
tørstofindholdet :

48,8 vægtprocent i tør
tilstand

— Aske :
— Titrerbar syre (pH 7,0)
beregnet som vinsyre :

under 0,01 % vægtprocent
0,1 1 vægtprocent.

Varen forhandles under betegnelsen »koncentreret rektifi
ceret druemost«

3. Mælkesyregæret gulerodssaft, umiddelbar egnet som drikkevare

2202 90 10

Tarifering i henhold til Almindelige tariferingsbestemmelser
1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur samt teksten til
KN-kode 2202, 2202 90 og 2202 90 10

Ved mælkesyregæringen og den dermed forbundne nedsæt

telse af pH-værdien har produktet mistet sin oprindelige
karakter af grøntsagssaft henhørende under pos. 2009 (se også
Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2009, 3. og 7. afsnit)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3514/92
af 3. december 1992

om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode
4820 50 00 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ECU ; for så vidt angår indførsler i Fællesskabet af de

FÆLLESSKABER HAR —

nævnte var med oprindelse i Kina var denne reference
mængde nået den 27. oktober 1992 ;

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

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

ningen medfører fare for økonomiske vanskeligheder i et

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3831 /90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ

område i Fællesskabet ;

ferencer i 1991 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), forlænget for 1992 ved forordning
(EØF) nr. 3587/91 (2), særlig artikel 9, og

genindføres over for Kina —

derfor skal opkrævningen af told for de pågældende varer

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3831 /90
suspenderes toldsatserne fuldstændigt for visse varer med
oprindelse i hvert af de lande og territorier, der er anført i
bilag III, og disse varer underkastes generelt en kvartalsvis
statistisk kontrol på grundlag af den i artikel 8 omhand
lede referencebasis ;

i henhold til bestemmelserne i artikel 8 i forordning
(EØF) nr. 3831 /90 kan opkrævningen af told genindføres,
såfremt stigningen i indførslen under præferenceord
ningen for de i bilag II nævnte varer med oprindelse i et
eller flere præferenceberettigede lande truer med at skabe
økonomiske vanskeligheder i et område i Fællesskabet,
når Kommissionen har udvekslet oplysninger herom med
medlemsstaterne ; den referencemængde, der lægges til
grund for undersøgelsen, svarer som hovedregel til

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 8. december 1992 genindføres opkrævning af
told, som har været suspenderet ifølge forordning (EØF)
nr. 3831 /90, ved indførsel i Fællesskabet af følgende varer
med oprindelse i Kina :
KN-kode

4820 50 00

Varebeskrivelse

— Album til prøver eller samlinger

6,615 % af de samlede indførsler til Fællesskabet i 1988

med oprindelse i tredjelande ;
for varer henhørende under KN-kode 4820 50 00 med

oprindelse i Kina udgør referencemængden 2 1 56 000

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 3. december 1992.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(») EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
(2) EFT nr. L 341 af 12. 12. 1991 , s. 1 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1509/92 (EFT ur. L 159 af
12. 6. 1992, s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3515/92
af 4. december 1992

om fælles gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1055/77
om oplagring og flytning af varer opkøbt af et interventionsorgan
AFSNIT I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1055/77
af 17- maj 1977 om oplagring og flytning af varer opkøbt
af et interventionsorgan ('), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/77 (2),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3826/85 (3), er der
fastsat fælles gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EØF) nr. 1055/77 ; i forbindelse med afskaffelsen af
kontrol og formaliteter ved de indre grænser bør de

pågældende bestemmelser af klarhedshensyn og med
henblik på en effektiv administration nyaffattes og forord
ning (EØF) nr. 1722/77 ophæves ;
myndighederne er bekendt med samhandelen med de
pågældende produkter ; det er derfor ønskeligt med
henblik på en forenkling af administrationen i forbindelse
med produkter, som et interventionsorgan ligger inde
med, at fritage for fremlæggelse af licens, når disse
produkter udføres til et tredjeland for at blive oplagret dér
eller føres tilbage til den medlemsstat, som de kommer
fra ;

udførsel af interventionsprodukter til oplagring i et tredje
land betragtes som udførsel som omhandlet i artikel 3,
stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2726/90 af
17. september 1990 om fællesskabsforsendelse ^);
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko
mitéer —'

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Uden at det berører de undtagelser, der er fastsat i de
særlige fællesskabsregler for visse produkter, fastsættes ved
denne forordning de fælles gennemførelsesbestemmelser

til forordning (EØF) nr. 1055/77.
(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

128
189
371
262

af
af
af
af

24.
29.
31 .
26.

5. 1977, s. 1 .
7. 1977, s. 36.
12. 1985, s. 1 .
9. 1990, s. 1 .

Interventionsprodukter, der transporteres til oplag
ring i et tredjeland
Artikel 2

Ved anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF)
nr. 1055/77 i forbindelse med udførsel af produkter til et
tredjeland med henblik på oplagring dér indgives det
dokument, der omhandles i artikel 3 i nærværende

forordning, og udførselsangivelsen til det kompetente
toldsted i den medlemsstat, hvor det for produkterne
ansvarlige interventionsorgan er hjemmehørende.
Udførselsangivelsen og i givet fald dokumentet for ekstern
fællesskabsforsendelse

eller

det

tilsvarende

nationale

dokument skal indeholde en af følgende angivelser :
— Productos de intervención en poder de ...(nombre y
dirección del organismo de intervención) destinados a
ser almacenados en . . . (país afectado y dirección del
lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del
primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1055/77

— Produkter fra intervention som . . . (navn og adresse på
interventionsorganet) ligger inde med, og som er
bestemt til oplagring i . . . (det pågældende land og
adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse
af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77
— Interventionserzeugnisse im Besitz von . . . (Name und

Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in . . .
(Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts)
bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedanken
strich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

— Προϊόντα παρέμβασης που ευρίσκονται στην
κατοχή του . . . (ονομασία και διεύθυνση του
οργανισμού παρέμβασης) προς αποθήκευση εις . . .
(χώρα και διεύθυνση του προτεινόμενου χώρου
αποθήκευσης) σε εφαρμογή της πρώτης περί
πτωσης του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1055/77
— Intervention products held by . . . (name and address
of the intervention agency) for storage in . . . (country
concerned and address of the proposed place of
storage). Application of the first indent of Article 2 of
Regulation (EEC) No 1055/77

— Produits d intervention détenus par . . . (nom et
adresse de l'organisme d'intervention) destinés à être
stockés en/au . . . (pays concerné et adresse du lieu de

stockage prévu). Application' de l'article 2 premier tiret
du règlement (CEE) n° 1055/77
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— Prodotti d'intervento detenuti da . . . (nome e indirizzo
dell'organismo d'intervento) destinati ad essere imma

Disse dokumenter opbevares på genindførselstoldstedet.

gazzinati in . . . (paese interessato e indirizzo del luogo
di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'arti

AFSNIT II

colo 2, primo trattino, del regolamento (CEE)
n. 1055/77

— Interventieprodukten in het bezit van . . . (naam en
adres van het interventiebureau) — bestemd voor
opslag in ... (betrokken land en adres van de opslag
plaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van
Verordening (EEG) nr. 1055/77
— Produtos de intervenção em poder de . . . (nome e
morada do organismo de intervenção) destinados a
serem armazenados em/no . . . (país em causa e
morada do local de armazenagem previsto). Aplicação
do primeiro travessão do artigo 2° do Regulamento
(CEE) n? 1055/77.
Der skal ikke fremlægges eksportlicens ved afslutning af

Interventionsprodukter, der overføres fra et inter
ventionsorgan til et andet
Artikel 5

Ved anvendelse af artikel 2, andet led, i forordning (EØF)
nr. 1055/77 i forbindelse med forsendelse af produkter til
en anden medlemsstat med henblik på overførsel ledsages
produkterne af et kontroleksemplar T5 som omhandlet i
artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2823/
87 ('). Kontroleksemplaret T5 udstedes af det interven
tionsorgan, der afsender produkterne, og skal i rubrik 104
indeholde en af følgende angivelser :
— Productos de intervención — operación de transfe
rencia

toldformaliteterne ved udførsel.

— Produkter fra intervention — overførsel
Artikel 3
Det i artikel 2 omhandlede dokument udstedes af inter

ventionsorganet i afsendelsesmedlemsstaten og skal
forsynes med et nummer og give følgende oplysninger :
— varebeskrivelse og i givet fald enhver anden oplysning,
som er nødvendig for kontrollen
— antal kolli og deres art og eventuelt deres mærke og
nummer

—
—
—
—
—
—
—

Interventionserzeugnisse — Transfer
Προϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης
Intervention products — transfer operation
Produits d intervention — opération de transfert
Prodotti d intervento — operazione trasferimento
Interventieprodukten — Overdracht
Produtos de intervenção — operação de transferência.

Nummeret på nærværende forordning skal anføres i

— produkternes brutto- og nettomasse
— henvisning til forordning (EØF) nr. 1055/77 med
angivelse af, at produkterne er bestemt til oplagring
— adressen på det forventede oplagringssted.
Når artikel 2 finder anvendelse, opbevares dette doku
ment på det toldsted, hvor udførselsangivelsen er indgivet,
og en kopi af dokumentet ledsager produktet.

rubrik 107.

Medlemsstaten kan tillade, at en hertil udpeget
myndighed udsteder kontroleksemplar T5 i stedet for
interventionsorganet.

Kontroleksemplaret T5 tilbagesendes direkte til det
interventionsorgan, der har afsendt produkterne, efter
behørig kontrol og påtegning foretaget af interventions
organet i den medlemsstat, som produkterne overføres til.

Artikel 4

1 . Hvis produkter, som et interventionsorgan ligger
inde med, og som er oplagret i et tredjeland, senere
genindføres til den medlemsstat, hvor interventions
organet et hjemmehørende, uden at salg har fundet sted :

— skal genindførelsen ske i overensstemmelse med
artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1055/77
— skal der ikke fremlægges importlicens.

2. Endvidere skal følgende dokumenter fremlægges på
genindførselstoldstedet :

— den påtegnede kopi til eksportøren af den udfør
selsangivelse, der blev udstedt ved udførslen af de
pågældende produkter til det tredjeland, hvor oplag
ring skulle finde sted, eller en kopi eller fotokopi
heraf, hvis ægthed er bekræftet af det toldsted, der har
udstedt originalen
— et dokument, der er udstedt af det interventionsorgan,
der er ansvarlig for produkterne, og som indeholder de
i artikel 3, første til fjerde led, fastsatte oplysninger.

AFSNIT III

Afsluttende bestemmelser

Artikel 6

For produkter, der er oplagret i en anden medlemsstat
inden den 1 . januar 1993, bringes toldkontrollen til ophør
efter anmodning fra det interventionsorgan, der er
ansvarlig for produkterne.
Artikel 7

Forordning (EØF) nr. 1722/77 ophæves.
Artikel 8

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.
(') EFT nr. L 270 af 23. 9. 1987, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5. 12. 92

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3516/92
af 4. december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1707/90 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1796/81 for så vidt angår indførsel af konserves af dyrkede
svampe med oprindelse i tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

bør tillades, at EF-myndighederne kan anerkende dupli
kateksemplaret af originalen i tilfælde af sidstnævntes
bortkomst ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordriing for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 569/92 (2), særlig
artikel 14, stk. 3, og artikel 15, stk. 4,
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 071 1 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 122/92 (4), særlig artikel
6, og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 4 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1707/90 (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2895/92 (6), overgår svampe med oprindelse i Kina,
Sydkorea og Taiwan til fri omsætning efter bestemmel
serne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3850/89 af

forordning (EØF) nr. 3850/89 er blevet anvendt på
indførsel som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1707/90
siden den 1 . januar 1991 ; undtagelsen bør derfor gælde
fra dette tidspunkt ;
i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 1707/90 tildeles den i artikel 3 i forordning (EØF)
nr. 1796/81 samlede mængde dels til importører, der
traditionelt indfører sådanne produkter, dels til nye
importører ; den mængde, der endnu er til rådighed pr.
15. oktober i det igangværende år, tildeles af Kommis
sionen til den importørgruppe, for hvilken der ikke
længere er mængder til rådighed ; hvis udbuddet er større
end efterspørgslen, vil denne bestemmelse, som
begrænser adgangen til den mængde, som endnu er til
rådighed mod årets slutning, til en enkelt gruppe impor
tører, skade de tredjelande, der er omfattet af importord
ningen ; hvis adgangen til den mængde, der fortsat er til
rådighed pr. 1 5. oktober i det igangværende år, udvides til
at omfatte alle importører, kan der undgås uønskede
hindringer for en fuldstændig udnyttelse af de mængder,
der fortsat er til rådighed for året ; artikel 5, stk. 4, andet
afsnit, i forordning (EØF) nr. 1707/90 bør derfor ændres ;
det bør dog for 1992 fastsættes, at datoen den 15. oktober
erstattes af den dato, hvor nærværende forordning træder i
kraft ;

1 5. december 1 989 om fastsættelse for visse landbrugspro

dukter, der er omfattet af særlige importordninger, af
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 802/68 om den fælles definition af begrebet varers
oprindelse Q ;
i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 3850/89 anerkender de kompetente myndigheder i
Fællesskabet kun originaleksemplaret af oprindelsescerti
fikatet ; denne bestemmelse er særlig streng, når det drejer
sig om indførsel af konserves af dyrkede svampe til

Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet på Basis
af Frugt og Grønsager har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fællesskabet ; således skal der i dette tilfælde betales et

tillægsbeløb på ca. 100 % af produktets værdi, hvis oprin
delsescertifikatets originaleksemplar er bortkommet ; for
at undgå en sådan konsekvens, når kravet om oprindelse
er fastlagt til fordel for det pågældende tredjeland, bør

ændringer :

artikel 3, stk. 2, i ovennævnte forordning fraviges, og det

1 ) I artikel 4, stk. 1 , indsættes som andet afsnit :

(')
(2)
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

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
166 af 20. 6. 1992, s. 5.
183 af 4. 7. 1981 , s. 1 .
117 af 1 . 5. 1992, s. 98.
158 af 23. 6. 1990, s. 34.
288 af 3. 10. 1992, s. 20.
374 af 22. 12. 1989, s. 8 .

I forordning (EØF) nr. 1707/90 foretages følgende

»Som undtagelse fra artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 3850/89 kan de kompetente myndigheder dog, hvis
originaleksemplaret af oprindelsescertifikatet er bort
kommet, anerkende et duplikat.«
2) Artikel 5, stk. 4, andet afsnit, affattes således :
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»Ansøges der ikke om den i litra a) eller b) nævnte
mængde, eller ansøges der kun om en del af denne
mængde, anvendes den del, der er til rådighed pr.
15. oktober i det igangværende år, til de to grupper af
importører efter bestemmelser, der fastsættes af
Kommissionen, og som gælder indgivelse af ansøg
ninger og udstedelse af importlicenser. For 1992
gælder denne tildeling den mængde, der endnu er til
rådighed den 8 . december 1992.«

Nr. L 355/ 19

Artikel 2

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

Artikel 1 , stk. 1 , anvendes fra den 1 . januar 1991 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 3SS/20

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3517/92
af 4. december 1992

om indførsel af visse produkter forarbejdet på basis af svampe med oprindelse i
Polen og Sydkorea og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2943/92
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
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 konserves af dyrkede svampe med oprindelse

i tredjelande ('), senest ændret ved forordning (EØF)

Artikel 1

Importlicenserne for den endnu disponible del pr.
8 . december 1992 af den samlede mængde, der blev tildelt
Polen og Sydkorea ifølge bilag I til forordning (EØF)
nr. 1707/90, udstedes ifølge forordning (EØF) nr. 1707/90,
jf. dog de særlige bestemmelser i artikel 2.

nr. 3516/92 (2), særlig artikel 5, stk. 4, og

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 5, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EØF)
nr. 1707/90 er det fastsat, at den mængde svampe, der
endnu er til rådighed på datoen for ikrafttrædelsen af
forordning (EØF) nr. 3516/92 tildeles de to grupper af

importører efter bestemmelser fastsat af Kommissionen ;

Hver importør omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra a) eller
b), i forordning (EØF) nr. 1707/90 kan fra den
7. december 1992 indgive ansøgninger om importlicenser
for svampe henhørende under KN-kode 0711 90 40,
2003 10 20 og 2003 10 30 og med oprindelse i Polen og
Sydkorea.

indtil udgangen af 1992 er der en betydelig mængde til
rådighed til fordeling til alle importører ; licensudstedel
sen for indførsel i medfør af forordning (EØF)
nr. 1707/90 er blevet suspenderet indtil udgangen af 1992
for visse produkter forarbejdet på basis af svampe for så
vidt angår alle tredjelande undtagen Polen og Sydkorea ;
den mængde, der fortsat er til rådighed, kan derfor kun
gælde Polen og Sydkorea ;

Kommissionens
ophæves.

for at sikre lige adgang til den overførte mængde bør der
fastlægges særlige bestemmelser for importlicenserne —

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

Artikel 3

forordning

(EØF)

nr.

Artikel 4

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 158 af 23. 6. 1990, s. 34.
(2) Se side 18 i denne Tidende.

2943/92 (3)

(3) EFT nr. L 294 af 10. 10 . 1992, s. 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3518/92
af 4 . december 1992

om gennemførelsesbestemmelser for de særlige foranstaltninger til fordel for
Acorerne for så vidt angår produktion af ananas
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92

af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for Acorerne og Madeira ('),

— arealet for denne produktion.
2. Tjenesterne foretager den fornødne kontrol,
herunder navnlig kontrol på stedet.
3. De portugisiske myndigheder træffer de fornødne
foranstaltninger, for at de årlige mængder, der ydes støtte
for, ikke overstiger de 2 000 tons, som er fastsat i
artikel 30 i forordning (EØF) nr. 1600/92.
4.

særlig artikel 30, og
ud fra følgende betragtninger :

I artikel 30 i forordning (EØF) nr. 1 600/92 er det fastsat,
at der ydes støtte til produktionen af friske ananas for en
mængde på højst 2 000 tons som året ; der bør fastsættes
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grønsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Interesserede producenter, der er etableret på Acorerne,
indgiver til de af Portugal udpegede tjenester en ansøg
ning om støtte til den høstede produktion af friske ananas
henhørende under KN-kode 0804 30 i følgende perioder :
— januar, for så vidt angår den produktion, der er høstet
i juli til december det foregående år
— juli, for så vidt angår den produktion, der er høstet
i januar til juni det pågældende år.
Artikel 2

1 . Støtteansøgningen skal mindst indeholde følgende :
— ansøgerens fulde navn og adresse
— den mængde ananas, der er høstet i de pågældende
perioder

EF-støtten udbetales i løbet af de to måneder, som

følger efter den måned, hvor støtteansøgningen er indgi
vet.

Artikel 3

Som kurs ved omregning af støtten til produktionen af
friske ananas til national valuta anvendes den landbrugs
omregningskurs, der gælder den første dag i den pågæl
dende høstperiode.
Artikel 4

1 . Er der uberettiget udbetalt støtte, inddriver tjene
sterne de udbetalte beløb, forhøjet med en rente fra
datoen fra støtteudbetalingen til den faktiske tilbagebeta
ling. Som støttesats anvendes den sats, der gælder for
tilsvarede inddrivning efter national ret.
2. Den inddrevne støtte og i givet fald renterne indbe
tales til betalingsorganerne eller -tjenesterne og trækkes af
disse fra de udgifter, der finansieres af Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget.
Artikel 5

Portugal meddeler hvert år inden den 1 . november
Kommissionene, hvilke høstede mængder der er udbetalt
støtte for.

Portugal meddeler de foranstaltninger, der i givet fald er
truffet i henhold til artikel 2, stk. 3.
Artikel 6

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 4. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 27. 6. 1 992, s. 1 .

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3519/92
af 4. december 1992

om visse gennemførelsesbestemmelser om tillæggene til den særlige præmie til
oksekødsproducenter og præmien for opretholdelse af besætninger af ammekøer
på De Kanariske Øer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 1 5. juni 1 992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer ('), særlig
artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger :
I forordning (EØF) nr. 1601 /92 er der fastsat særlige
foranstaltninger for landbrugsproduktionen på De Kana
riske Øer ; inden for oksekødssektoren vedrører foranstalt

ningerne tillæg til den særlige præmie for handyr og den
præmie for opretholdelse af besætninger af ammekøer,
der er fastsat i EF-forskrifterne ; for at administrationen

Artikel 1

1 . Det tillæg til den særlige præmie for handyr, der er
fastsat i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1601 /92,
ydes i forbindelse med ansøgningerne under den særlige
præmieordning for oksekødsproducenter.
2. Det tillæg til præmien for opretholdelse af besæt
ninger af ammekøer, der er fastsat i artikel 10, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 1601 /92, ydes i forbindelse med
ansøgningerne under præmieordningen for opretholdelse
af besætninger af ammekøer.

kan forenkles, bør tillæggene ydes i forbindelse med de
ansøgninger, der indgives under de nævnte præmieord
ninger ;
Artikel 2

i henhold til forordning (EØF) nr. 1601 /92 anvendes de
særlige foranstaltninger fra den 1 . juli 1992 ; gennemførel
sesbestemmelserne bør anvendes fra samme dato ;

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

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3520/92
af 4. december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1658/91 om indførelse af en midlertidig
EF-ordning med efterfølgende kontrol af importen af atlanterhavslaks
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3687/91
af 28. november 1991 om den fælles markedsordning for
fiskerivarer ('), særlig artikel 27, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1658/91 (2),
ændret ved forordning (EØF) nr. 1561 /92 (3), indførtes en
midlertidig EF-ordning med efterfølgende kontrol af
importen af atlanterhavslaks indtil den 31 . december

for at sikre, at importen af atlanterhavslaks kan følges pa
passende måde, og for at forebygge enhver yderligere
forværring af situationen på dette marked bør anvendel
sesperioden for den kontrolordning, der blev indført ved
forordning (EØF) nr. 1658/91 , forlænges med fire
måneder —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1658/91 affattes artikel 3, andet
afsnit, således :

1992 ;

» Den anvendes indtil den 30. april 1993.«

som følge af de alvorlig forstyrrelser på EF-markedet for
laks gjorde Kommissionen ved forordning (EØF)
nr. 3270/91 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 992/92 (*), import af atlanterhavslaks betinget af, at der
overholdes en minimumspris ;

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.
Pa Kommissionens vegne
Manuel MARfN

Næstformand

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

354
151
165
308
105

af
af
af
af
af

23. 12. 1991 , s. 1 .
15. 6. 1991 , s. 51 .
19. 6. 1992, s. 14.
9. 11 . 1991 , s. 34.
23. 4. 1992, s. 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3521/92
af 4 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

som Kommissionen har kendskab til, i overensstemmelse

FÆLLESSKABER HAR —

med bilagene til nærværende forordning at ændre listen

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2066/92 (2), særlig artikel 6, stk. 8, og

over medlemsstater eller områder af en medlemsstat, hvor

licitationen indledes, samt af de kvalitetsgrupper, der kan
omfattes af interventionsopkøb ;

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

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af
9. juni 1989 om opkøb af oksekød ved licitation (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2939/92 (4), blev der
indledt opkøb ved licitation i medlemsstater eller områder

af en medlemsstat for visse kvalitetsgrupper ;
anvendelsen af artikel 6, stk. 2, 3 og 4 i forordning (EØF)
nr. 805/68 samt nødvendigheden af at begrænse interven
tion til de opkøb, der er nødvendige for at sikre en
rimelig markedsstøtte, fører på grundlag af de noteringer,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 1627/89 erstattes med
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 7. december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFX

nr.
nr.
nr.
nr

L
L
L
L

148
215
159
294

af
af
af
af

28.
30.
10.
10.

6. 1968, s. 24.
7. 1992, s. 49.
6. 1989, s. 36.
10. 1992, s. 5.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el
apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen

Κρήτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés å l'article 1er,
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?
Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoria A

Categoria C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος f| περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία T

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiSes
de Estados-membros
U

Belgique

O

U

R

O

xxx

Denmark
Deutschland

R

x
x

x

x

España
Prance

xxx

[talia

xx

x

Luxembourg

x

Nederland

x

x

Ireland

xxx

Great Britain

x

Northern Ireland

xxx

x

x
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3522/92
af 4. december 1992

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

ud fra følgende betragtning :

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
, af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (2), særlig

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 2530/92 0, senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3442/92 («) —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

artikel 11 , stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 833/87 af 23. marts 1987 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/86 om
indførsel af langkornet, aromatisk ris af sorten Basmati,
henhørende

under

KN-kode

100610,

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og b), i
forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.

1006 20

og 1006 30 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
674/91 (4), særlig, artikel 8, og

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(•)
0
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
73 af 19. 3. 1992, s. 7.
80 af 24. 3. 1987, s. 20.
75 af 21 . 3. 1991 , s. 29.

(0 EFT nr. L 254 af 1 . 9. 1992, s. 21 .

M EFT nr. L 350 af 1 . 12. 1992, s. 9.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 4. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for
ris og brudris
(ECU/ ton)

Importafgifter (0
KN-kode

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/86(0

Bangladesh
C) (0(0 C)

100610 21

—

151,84

310,88

1006 10 23

—

153,61

314,42

100610 25
100610 27
1006 10 92

—
235,82
—

153,61
153,61
151,84

314,42
314,42
310,88

1006 10 94

—

153,61

314,42

1006 10 96

—

153,61

314,42

100610 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92

235,82
—
—
—
294,77
—

153,61
190,70
192,91
192,91
192,91
190,70

314,42
388,60
393,02
393,02
393,02
388,60

1006 20 94

—

192,91

393,02

1006 20 96

—
294,77

192,91

393,02

1006 20 98

192,91

393,02

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

—
—
—
445,78(0
—
—
—
445,78(0
—
—
—
477,88(0
—
—
—
477,88(0

236,32
285,30
285,30
285,30
236,32
285,30
285,30
285,30
252,03
306,23
306,23
306,23
252,03
306,23
306,23
306,23

496,49(0
594,37 (0
594,37 (0
594,37 O
496,49(0
594,37(0
594,37(0
594,37(0
528,77(0
637,17(0
637,17(0
637,17(0
528,77(0
637,17(0
637,17(0
637,17(0

1006 40 00

—

69,27

O

144,54

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (EØF) nr. 715/90.
(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 det oversøiske franske departement Reunion.
(0 Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Réunion defineres i artikel 11a i forordning
(EØF) nr. 1418/76.

(4) Importafgiften for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00) med oprindelse i Bangladesh anvendes i
forbindelse med den ordning, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3491 /90 og (EØF) nr. 862/91 .
(*) Ved indførsel til Portugal forhøjes importafgiften med det beløb, der er fastsat i artikel 2, stk 2, i forordning
(EØF) nr. 3778/91 .

(') Importafgiften for langkornet, aromatisk ris af sorten Basmati anvendes i forbindelse med den ordning, der ér
fastsat ved forordning (EØF) nr. 3877/86, ændret ved forordning (EØF) nr. 3130/91 .

(0 Ifølge artikel 101 , stk. 1 . i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3523/92
af 4. december 1992

om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal
forhøjes
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,

de nuværende priser, herunder cif-priserne ved termins
køb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for tiden
gældende importafgifter skal forhøjes, i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (2), særlig
artikel 13, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2531 /92 (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3443/92 (4);

Artikel 1

De præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
ris og brudris med oprindelse i tredjelande skal forhøjes,
fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. december 1992.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
0
0
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
73 af 19. 3. 1992, s. 7.
254 af 1 . 9. 1992, s. 24.
350 af 1 . 12. 1992, s. 11 .
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Nr. L 355/29

BILAG

til Kommissionens forordning af 4. december 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes
(ECU / ton)
KN-kode

Løbende
luåncd

1 . term .

2. term .

3 . term .

12

1

2

3

1006 10 21

0

0

0

—

100610 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

o

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3524/92
af 4. december 1992

om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med
oprindelse i Israel
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

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

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

ud fra følgende betragtninger :

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

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

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

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, i
en nærmere fastlagt periode, multipliceret med den i
foregående led omhandlede faktor ;

friske afskårne blomster ;

for småblomstrede roser med oprindelse i Israel blev den
ved Rådets forordning (EØF) nr. 3341 /92 fastsatte præfe
rencetold suspenderet ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3466/92 (9);

ved Rådets forordning (EØF) nr. 3341 /92 (3) er der fastsat
åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for
afskårne blomster og blomsterknopper, friske, med oprin
delse i Cypern, Jordan, Marokko og Israel ;

på grundlag af de konstateringer, der er foretaget efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 of (EØF)

i henhold til artikel 2, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 4088/87 genindføres præferencetolden for et givet
produkt og en given oprindelse, såfremt importproduktets
priser (den fulde toldsats ikke fratrukket) for mindst 70 %
af de mængder, for hvilke noteringer på de for importen
repræsentative markeder i Fællesskabet er til rådighed, er
lig med eller større end 85 % af Fællesskabets produk

nr. 700/88, kan det fastlås, at de i artikel 2, stk. 3, første

led, i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsatte betingelser er
opfyldt for en genindførelse af præferencetolden for
småblomstrede roser med oprindelse i Israel ; præference
tolden bør derfor genindføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

tionspriser i løbet af en periode, der begynder fra den
faktiske anvendelse af suspensionen af præferencetolden,
Artikel 1

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

For indførsel af småblomstrede roser henhørende under

KN-kode ex 0603 10 51 med oprindelse i Israel genind
føres den ved Rådets forordning (EØF) nr. 3341 /92 fast
satte præferencetold.
Artikel 2

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2960/92 (4) er
Fællesskabets produktionspriser for nelliker og roser
blevet fastsat med henblik på ordningens anvendelse ;

Denne forordning træder i kraft den 5. december 1992.

(')
O
O
(4)

O
O
f)
(*)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

382
311
336
298

af
af
af
af

31 .
17.
20.
14.

12.
11 .
11 .
10 .

1987,
1988,
1992,
1992,

s.
s.
s.
s.

22.
1.
8.
9.

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

72 af 18. 3. 1988, s. 16.
311 af 17. 11 . 1988, s. 8 .
164 af 24. 6. 1985, s. 1 .
201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
350 af 1 . 12. 1992, s. 73 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

Nr. L 355/31

Nr. L 355/32
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS DIREKTIV '»2/ 102/EØF
af 27. november 1992

om identifikation og registrering af dyr
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
og

90/425/EØF og 90/675/EØF (4), skal den i artikel 3, stk. 1 ,

litra c), i direktiv 90/425/EØF nævnte identifikation og
registrering af disse dyr undtagen for slagtedyr og registre
rede enhovede dyr finde sted efter nævnte kontrol ;

forvaltningen af visse EF-støtteordninger på landbrugsom
rådet forudsætter, at bestemte slags husdyr mærkes enkelt
vis ; identifikations- og registreringsordningen må derfor
ikke være til hinder for gennemførelse og kontrol af
sådanne ordninger ;

ud fra følgende betragtninger :

det ma sikres, at oplysninger udveksles hurtigt og effektivt

Det bestemmes i artikel 3, stk. 1 , litra c), i 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

gennemføres korrekt ; der er vedtaget fællesskabsbestem
melser herom dels ved Rådets forordning (EØF)
nr. 1468/81 af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem
medlemsstaternes administrative myndigheder og om
samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik
på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbe

mellem medlemsstaterne, således at dette direktiv kan

gennemførelse af det indre marked (3), at dyr, som indgår i
samhandelen mellem medlemsstaterne, skal være identifi
ceret i overensstemmelse med kravene i fællesskabsbe

stemmelserne og registreret på en sådan måde, at de kan
spores tilbage til de bedrifter, centre eller organer, hvor de
har deres oprindelse, eller som de har passeret igennem,
og at disse identifikations- og registreringsordninger
inden den 1 . januar 1993 skal udvides til også at omfatte
flytning af dyr inden for de enkelte medlemsstaters områ

stemmelserne (% dels ved Rådets direktiv 89/608/EØF af
21 . november 1989 om gensidig bistand mellem

medlemsstaternes administrative myndigheder og om
samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik
på at sikre den rette anvendelse af de veterinære og
zootekniske bestemmelser (*) ;

der ;

efter artikel 14 i Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet
fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF,
(') EFT nr. C 137 af 27. 5. 1992, s. 7.
(2) Udtalelse afgivet den 19. november 1992 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
(3) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 29. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /496/EØF (EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56).

brugerne af dyr skal til stadighed have ajourførte registre
over dyrene på deres bedrift ; personer, som driver handel
med dyr, skal føre registre over deres handel ; den pågæl
dende myndighed skal efter anmodning have adgang til
disse registre ;
(4) EFT nr. L 268 af 24. 9. 1991 , s. 56. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /628/EØF (EFT nr. L 340 af 11 . 12. 1991 , s.
17).
(^ EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981 , s. 1 . Forordningen er ændret ved
forordning (EØF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4. 1987, s. 3).
(6) eft nr. L 351 af 2. 12. 1989, s. 34.
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Artikel 2

for hurtigt og præcist at kunne følge dyr, som er flyttet,
skal disse kunne identificeres ved et mærke ; for så vidt

angår kvæg skal mærkets form og indhold fastlægges på
fællesskabsplan ; for så vidt angår svin, får og geder bør
afgørelsen om mærkets art henvises til en senere afgø
relse, og så længe en sådan ikke foreligger, bør de natio
nale identifikationsordninger opretholdes for flytninger,
der er begrænset til det nationale marked ;
der bør være mulighed for at fravige kravet om mærker i
forbindelse med dyr, som transporteres direkte fra en
bedrift til et slagteri ; dyrene skal dog under alle omstæn
digheder være identificeret således, at oprindelsesbedriften
kan spores ;

der bør kunne fraviges fra pligten til at føre en fortegnelse
over brugere af dyr, der holdes som hobbydyr, og, for at
tage hensyn til visse særlige tilfælde, fra enkeltheder i
forbindelse med føringen af fortegnelser ;

I dette direktiv forstås ved :

a) dfyr / alle dyr som omhandlet i direktiv 64/432/EØF (3)
og 91 /68/EØF (4)

b) bedrift : enhver virksomhed, enhver bygning eller, i
tilfælde af frilandsopdræt, ethvert sted, hvor dyr holdes,
opdrættes eller behandles
c) bruger : enhver fysisk eller juridisk person, som er
ansvarlig for dyr, også midlertidigt

d) kompetent myndighed : en medlemsstats centrale
myndighed, der er kompetent til at udføre veterinær
kontrol, eller enhver myndighed, som den har over
draget denne kompetence med henblik på gennemfø
relsen af dette direktiv

e) samhandel : handel som defineret i artikel 2 i direktiv
90 /425/EØF.

dyr, hvis mærke er blevet ulæseligt eller gået tabt, skal
forsynes med et nyt mærke, som gør det muligt at knytte
en forbindelse til det tidligere mærke ;
Artikel 3

dette direktiv må ikke berøre de specifikke krav i
Kommissionens beslutning 89/ 153/EØF af 13. februar

1.

1989 om korrelation mellem prøver taget med henblik på
undersøgelse for restkoncentrationer og dyrene og deres
oprindelsesbedrifter (') eller de relevante gennemførelses

a) at den kompetente myndighed er i besiddelse af en

Medlemsstaterne påser :

<

ajourført fortegnelse over samtlige bedrifter, hvorpå der
holdes dyr, der er omfattet af dette direktiv, og som er
beliggende på dens område, med angivelse af arten af
de holdte dyr og deres brugere ; bedrifterne skal figu
rere på fortegnelsen i tre år efter, at der ikke længere
holdes dyr på bedriften. Fortegnelsen skal også inde
holde det eller de mærker, der bruges til identifikation

bestemmelser i henhold til direktiv 91 /496/EØF ;

der må fastlægges en forvaltningsprocedure til vedtagelse
af de bestemmelser, der er nødvendige til gennemførelsen
af dette direktiv —

af bedriften i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2,
litra a), artikel 5, stk. 2, litra c), andet afsnit, artikel 5,

stk. 3, første afsnit, og artikel 8
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

b) at Kommissionen, den kompetente myndighed samt
enhver myndighed, der er ansvarlig for kontrol med
gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 3508/92, kan
få adgang til alle oplysninger, som indhentes i henhold
til dette direktiv.

Artikel 1

2.

Medlemsstaterne

kan

efter

fremgangsmåden

i

I dette direktiv fastsættes minimumskravene til identifika

artikel 18 i direktiv 90/425/ EØF få tilladelse til i den i

tion og registrering af dyr, med forbehold af mere detalje
rede fællesskabsregler, som vil kunne fastlægges med
henblik på at udrydde eller kontrollere sygdomme.

stk. 1 , litra a), nævnte fortegnelse at undlade at medtage
fysiske personer, der holder højst tre får og/eller geder,
hvor hvilke der ikke modtages nogen præmie, eller, for at
tage hensyn til særlige omstændigheder, ét svin, og som
er bestemt til eget brug eller konsum, såfremt hvert enkelt
dyr, inden det flyttes, underkastes kontrolforanstaltnin
gerne i dette direktiv.

Dette direktiv anvendes med forbehold af beslutning
89/ 153/EØF og de gennemførelsesbestemmelser, der er

vedtaget i overensstemmelse med direktiv 91 /496/EØF,
samt under hensyn til artikel 5 i Rådets forordning (EØF)
nr. 3508/92 af 27. november 1992 om et integreret system
for forvaltning af og kontrol med visse EF-støtteord
ninger (2).
(') EFT nr. L 59 af 2. 3. 1989, s. 33.
(2) Se side 1 i denne Tidende.

(!) Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpo
litimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med
kvæg og svin (EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64). Direkti
vet er senest ændret ved direktiv 91 /687/EØF (EFT nr. L 377
af 31 . 12. 1991 , s. 16).
(4) Rådets direktiv 91 /68/EØF af 28 . januar 1991 om dyresund

hedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder

inden for Fællesskabet (EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991 , s. 19).

Artikel 4

1.
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Medlemsstaterne paser :

3.

a) at enhver bruger af dyr på den kompetente myndig
heds forlangende giver denne alle oplysninger om
oprindelsessted, identifikation og i givet fald bestem
melsessted for dyr, som han har ejet, holdt, transporte
ret, afsat eller slagtet

a) at enhver bruger af kvæg eller svin, som er omfattet af
direktiv 64/432/EØF og opført på den i artikel 3,
stk. 1 , litra a), omhandlede fortegnelse, fører et register
over antallet af dyr på bedriften.

Registret skal indeholde ajourførte oplysninger om alle
fødsler, dødsfald og flytninger (antal dyr, der er
omfattet af hver flytning til eller fra bedriften), mindst

Medlemsstaterne paser :

b) at enhver bruger af dyr, der flyttes til eller fra et
marked eller en samlestation, forelægger den hand
lende, som på markedet eller samlestationen er
dyrenes midlertidige bruger, et dokument med
nærmere oplysninger om dyrene, herunder identifika
tionsnumrene eller -mærkerne for kvæg.

på grundlag af til- og afgang med angivelse af
Den ansvarlige kan anvende de dokumenter, der er
forelagt i overensstemmelse med første afsnit, til at
opfylde forpligtelserne i henhold til stk. 1 , litra a),
tredje afsnit

henholdsvis dyrenes oprindelses- og/eller bestemmel
sessted og datoen for disse til- og afgange.
Det efter artikel 5 og 8 anvendte identifikationsmærke
skal anføres i samtlige tilfælde.

For så vidt angår svin er det dog ikke obligatorisk at
medtage oplysninger om fødsler og dødsfald.

c) at registrene og oplysningerne foreligger på bedriften
og på forlangende stilles til rådighed for den kompe
tente myndighed i en af denne fastsat minimumspe
riode på ikke under tre år.

For racerene svin og hybridsvin, der er registreret i en
avisbog i henhold til direktiv 88/661 /EØF ('), kan en
alternativ registreringsordning, der bygger på indivi
duel identifikation af dyrene, imidlertid anerkendes
efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/425/
EØF, hvis den giver samme garantier som et register

1 . Medlemsstaterne påser, at følgende generelle prin
cipper overholdes :

b) at enhver bruger af får og geder, hvis bedrift er regi

a) identifikationsmærkerne skal anbringes på dyrene,
inden de flyttes fra den bedrift, hvor de er født

streret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 , litra a),

fører et register over mindst det samlede antal får og
geder, der hvert år befinder sig på bedriften på en dato,
der fastsættes af den kompetente myndighed.

Artikel 5

b) intet mærke må fjernes eller erstattes uden den
kompetente myndigheds tilladelse.

Hvis et mærke er blevet ulæseligt eller gået tabt,
anbringes der et nyt mærke i overensstemmelse med

Registret skal ligeledes omfatte :
— en ajourført liste over antallet på bedriften af
levende hundyr, som er over tolv måneder gamle,
eller som har læmmet eller fået kid inden denne
alder

— flytninger (antal dyr, der er omfattet af hver
flytning til eller fra bedriften) af får og geder,
mindst på grundlag af til- og afgange med
angivelse af henholdsvis dyrenes oprindelses- og/
eller bestemmelsessted, deres mærke og datoen for
disse til- og afgange.

denne artikel

c) brugeren anfører ethvert nyt mærke i det i artikel 4
nævnte register, således at der etableres en forbindelse
til dyrets tidligere mærke

d) det i stk. 2, litra a), nævnte øremærke skal godkendes
af den kompetente myndighed, være umuligt at
forfalske og være læseligt i hele dyrets levetid. Det må
ikke kunne bruges mere end én gang og skal være af

en sådan beskaffenhed, at det kan blive siddende på
dyret uden at genere det.
2.

2. Der skal dog efter fremgangsmåden i artikel 18 i
direktiv 90/425/EØF inden den 1 . januar 1993 fastlægges
en forenklet procedure for registrering af bøfler og inden
den 1 . oktober 1994 for registrering af får og geder, der
skifter græsgange, og for alle nævnte dyr, der holdes på
fælles græsgange eller opdrættes i geografisk isolerede
områder.

(') Rådets direktiv 88/661 /EØF af 19. december 1988 om zootek
niske normer for avlssvin (EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1988, s.
36).

Medlemsstaterne påser for så vidt angår kvæg :

a) at alle dyr, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 64/
432/EØF og findes på en bedrift, identificeres ved
hjælp af et øremærke med en alfanumerisk kode på
højst 14 bogstaver/tal, der gør det muligt at identificere

hvert enkelt dyr samt den bedrift, hvor det er født,
eller, for så vidt angår tyre der er bestemt til kulturelle
begivenheder eller sportsbegivenheder, bortset fra
messer og udstillinger, ved hjælp af en identifikations
ordning, der giver tilsvarende garantier og er godkendt
af Kommissionen .
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De i første afsnit nævnte øremærker skal anbringes
senest ni måneder efter, at der efter fremgangsmåden i
artikel 18 i direktiv 90/425/EØF er vedtaget foranstalt

ninger med henblik på identifikation af medlemsstaten
og oprindelsesbedriften. Dyr, der identificeres inden
udløbet af denne periode på ni måneder, skal mærkes
enten efter de i tredje afsnit nævnte nationale

ordninger eller med det i første afsnit nævnte mærke.

Efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/425/
EØF kan denne periode på ni måneder på anmodning

nationale ordning for så vidt angår flytning af dyr med
undtagelse af kvæg inden for deres eget område. Denne
ordning skal gøre det muligt at henføre dyret til den
bedrift, det kommer fra, og at efterspore den bedrift, hvor
det er født. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen,

hvilke ordninger de agter at indføre i dette øjeméd fra 1 .
juli 1993 for svin og fra 1 . juli 1994 for får og geder. Efter
fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 90/425/EØF kan
en medlemsstat opfordres til at foretage de nødvendige
ændringer i sin ordning, hvis den ikke opfylder betin
gelsen i andet punktum.

af en medlemsstat forlænges til den 1 . juli 1994.
Dyr med et midlertidigt mærke, der identificerer en

Dyr, der inden udløbet af ovennævnte perioder er
identificeret efter gældende nationale identifikations
ordninger og anmeldt til Kommissionen, skal dog
fortsat kontrolleres på dette grundlag

sending, skal under hele flytningen ledsages af et doku
ment, som gør det muligt at fastslå dyrenes oprindelse,

b) at identifikationsmærkerne tildeles bedriften, uddeles
og anbringes på dyrene efter anvisning fra den kompe

får og geder uden mærke mellem bedrifter med samme

ejer, afsendelses- og bestemmelsessted.

Den kompetente myndighed kan dog tillade flytning af
tente myndighed

c) at identifikationsmærkerne anbringes på dyrene senest
30 dage efter fødslen.

Den kompetente myndighed kan dog udsætte denne
anbringelse af mærket, indtil dyret er højst seks
måneder gammelt, dersom brugeren, inden dyret er 30
dage gammelt, forsyner det med et midlertidigt mærke,
der er godkendt af nævnte myndighed og gør det
muligt at identificere oprindelsesbedriften, såfremt
dyret kun forlader bedriften med henblik på slagtning
i et slagteri, der er beliggende på nævnte kompetente
myndigheds område, uden at passere igennem en

sundhedsstatus, der har samme ejer, og som er beliggende
på myndighedens område, forudsat at denne flytning
finder sted inden for rammerne af en national ordning,
der gør det muligt at henføre dyret til den bedrift, hvor
det er født. Medlemsstaterne skal inden den 1 . juli 1994
meddele Kommissionen, hvilke ordninger de agter at
indføre i dette øjemed. Efter fremgangsmåden i artikel 18
i direktiv 90/425/EØF kan en medlemsstat anmodes om

at ændre denne ordning, hvis den ikke opfylder oven
nævnte betingelse.
4.

»e) være identificeret i overensstemmelse med artikel
5 i Rådets direktiv 92/ 102/ EØF af 27. november

anden bedrift.

Den kompetente myndighed kan dog give tilladelse til,
at kalve, der skal slagtes inden de er seks måneder
gamle, og som, inden de er 30 dage gamle, flyttes i
overensstemmelse med en national flytningsordning,
der er godkendt efter fremgangsmåden i artikel 18 i
direktiv 90/425/EØF og gør det muligt mindst at
henføre dyrene til oprindelsesbedriften, mærkes på
opfedningsbedriften, forudsat at kalvene er flyttet
„direkte til den pågældende bedrift fra oprindelsesbe
driften, og at der ikke ydes præmie for dyr, der er
omfattet af sådanne ordninger.

3. Andre dyr end kvæg skal mærkes snarest muligt, og
under alle omstændigheder inden de forlader bedriften,
med en øremærkning eller tatovering, hvorved dyret kan
henføres til den bedrift, det kommer fra, og som muliggør
reference til fortegnelsen i artikel 3, stk. 1 , litra a), idet
dette mærke skal være anført i ethvert ledsagedokument.

Artikel 3, stk. 2, litra e), i direktiv 64/432/EØF

affattes således :

1992 om identifikation og registrering af dyr (*).
O EFT nr. L 355 af 5. 12. 1992, s. 32.«

Artikel 6

1.

Hvis den kompetente myndighed i bestemmelses

medlemsstaten beslutter ikke at bevare det identifikations

mærke, som dyret har fået tildelt på den bedrift, det
oprindelig tilhørte, skal den afholde alle omkostninger i
forbindelse med udskiftning af mærket. Når mærket er
udskiftet således, skal der etableres en forbindelse mellem

den identifikation, der var tildelt af den kompetente
myndighed i afsendelsesmedlemsstaten, og den nye iden
tifikation, der tildeles af bestemmelsesmedlemsstatens

kompetente myndighed, og denne forbindelse skal
anføres i det i artikel 4 nævnte register.

Uanset artikel 3, stk. 1 , litra c), andet afsnit, i direktiv
90/425/EØF kan medlemsstaterne, indtil afgørelsen efter

Muligheden i første afsnit gælder ikke for dyr til slagt
ning, der indføres i overensstemmelse med artikel 8 uden
at være forsynet med et nyt mærke i overensstemmelse

artikel 10 i nærværende direktiv er truffet, anvende deres

med artikel 5.
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2. Når dyrene har været genstand for samhandel, kan
den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlems
staten til gennemførelse af artikel 5 i direktiv 90/425/EØF
påberåbe sig bestemmelserne i artikel 4 i direktiv 89/608/

afgørelse om en eventuel indførelse af en edb-baseret
identifikationsmetode på grundlag af de fremskridt, Den
Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har gjort
på området.

EØF for at få oplysninger om dyrene, den besætning, de
oprindelig tilhørte, samt deres eventuelle flytning.

Artikel 11

Artikel 7

Medlemsstaterne påser, at enhver oplysning om flytning
af dyr, med hvilke der ikke følger et certifikat eller et
dokument, der er påkrævet efter veterinærlovgivningen
eller den zootekniske lovgivning, opbevares for på den
kompetente myndigheds forlangende at kunne forevises
denne i en af den fastsat minimumsperiode.
*

Artikel 8

Dyr indført fra tredjelande, som er godkendt ved
kontrollen efter direktiv 91 /496/EØF, og som forbliver på
Fællesskabets område, skal inden tredive dage efter
nævnte kontrol, og under alle omstændigheder inden de
flyttes, forsynes med identifikation ved hjælp af et mærke
i overensstemmelse med artikel 5, medmindre bestem

melsesbedriften er et slagteri, der er beliggende på den
myndigheds område, som er ansvarlig for veterinærkon
trollen, og dyrene faktisk slagtes inden for denne frist på
tredive dage.
Der skal etableres en forbindelse mellem den identifika

tion, der anvendes i tredjelandet, og den, der tildeles dyret
af bestemmelsesmedlemsstaten. Denne forbindelse skal

anføres i det i artikel 4 nævnte register.
Artikel 9

Medlemsstaterne træffer administrative og/eller strafferet
lige foranstaltninger for at gribe ind over for enhver tilsi
desættelse af Fællesskabets veterinærbestemmelser, hvis

det konstateres, at mærkningen eller identifikationen af
dyrene eller førelsen af det i artikel 4 nævnte register ikke
har fundet sted under overholdelse af dette direktivs krav.

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv :

— for så vidt angår kravene til kvæg således at :
i) kvæg fra 1 . februar 1993 skal registreres efter
gældende nationale regler, som er i overensstem
melse med kravene i artikel 4, og identificeres efter
de gældende bestemmelser, der er omhandlet i
artikel 5, stk. 2, litra a), andet og tredje afsnit
ii) fællesskabsordningen for registrering og identifika
tion i dette direktiv indføres fra den 1 . oktober
1993

— inden den 1 . januar 1994 for så vidt angår kravene til
svin

— inden den 1 . januar 1995 for så vidt angår kravene til
får og geder.
De underretter straks Kommissionen herom .

Når medlemsstaterne vedtager disse love og admini
strative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til
dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages
af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette dirketiv.
3. Fastsættelsen af gennemførelsesfristen til 1 . januar
1994 og 1 . januar 1995 berører ikke afskaffelsen af veteri
nærkontrol ved grænserne efter direktiv 90/425/EØF. ...
Artikel 12
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Artikel 10

Senest den 31 . december 1 996 skal Rådet på grundlag af
en rapport fra Kommissionen med eventuelle forslag, som
det skal tage stilling til med kvalificeret flertal, samt i
lyset af de indvundne erfaringer, tage direktivet op til revi
sion med henblik på at fastlægge et ensartet fællesskabs
system for identifikation og registrering og træffe

5

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1992.

På Rådets vegne
J. PATTEN
Formand
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 2 . december 1992

om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende beskyttelsesfoanstalt
ninger over for importen af bananer med oprindelse i Republikken Cameroun
og Cote d'Ivoire
(Kun den franske tekst er autentisk)

(92/554/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til fjerde AVS/EØF-konvention ('),
undertegnet i Lomé den 15. september 1989, i det
følgende benævnt »konventionen«, særlig artikel 177 og
178, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Protokol nr. 4 til konventionen og Rådets forordning
(EØF) nr. 3705/90 (2) fastsætter henholdsvis bestemmelser
vedrørende iværksættelsen af de beskyttelsesforanstaltnin
ger, der er omhandlet i konventionen, og gennemførelses
bestemmelser til disse foranstaltninger ;
den 26. november 1992 indgav den franske regering en
anmodning til Kommissionen for De Europæiske Fælles
skaber i medfør af artikel 178, stk. 3, i konventionen om

at blive bemyndigt til at begrænse importen af bananer

gives bemyndigelse til at træffe øjeblikkelige foranstalt
ninger ;
med denne begrundelse bør Den Franske Republik
bemyndiges til at træffe foranstaltninger til at regulere
markedet ;

en begrænsning af importen af bananer med oprindelse i
Cameroun og Cote d'Ivoire til det traditionelle importni

veau burde gøre det muligt at imødegå forstyrrelserne og
samtidig begrænse denne foranstaltning til, hvad der er
strengt nødvendigt —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Den Franske Republik bemyndiges til i december 1992
på sit område at begrænse importen af friske bananer
henhørende under KN-kode ex 0803 00 10 med oprin
delse i Cameroun og Cote d'Ivoire til den mængde, der er
indført fra disse lande i samme måned i de tre foregående
ar.

med oprindelse i Cameroun og Cote d'Ivoire ;
de franske myndigheder har gjort gældende, at der i de
sidste uger er opstået en forstyrrelse på det franske
marked som følge at tilførsel af bananer fra Cameroun og

Cote d'Ivoire, således at der er opstået et overskud i
forhold til markedets absorptionsevne og de traditionelle
leverancer fra Guadeloupe og Martinique ;

det er ved de supplerende oplysninger, som Kommis
sionen havde anmodet om, blevet bekræftet, at der er

indtruffet et betydeligt prisfald i de seneste uger, ikke blot
på forbrugsmarkedet men også og især et fald i priserne
ab produktionsområderne ; der er som følge heraf opstået
ekstraordinære afsætningsvanskeligheder for bananer fra
Guadeloupe og Martinique, som risikerer at påføre
erhvervssektoren i de pågældende regioner alvorlig skade ;
den særlig kritiske finansielle situation, som dette har
bragt producenterne i disse regioner i, berettiger til, at der

(') EFT nr. L 229 af 17. 8. 1991 , s. 1 .
O EFT nr. L 358 af 21 . 12. 1990, s. 4.

Artikel 2

Den Franske Republik meddeler Kommissionen, hvilke
foranstaltninger den har truffet i medfør af denne beslut
ning.
Artikel 3

Denne beslutning anvendes indtil den 31 . december
1992.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 1992.
På Kommissionens vegne
Manuel MARlN

Næstformand
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse ti1 Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/88 af 22. december 1987 om
ændring af visse retsakter vedrørende anvendelsen af den fælles markedsordning i sektoren
for mælk og mælkeprodukter som følge af indførelsen af Den Kombinerede Nomenklatur
(De Europaiske Fcellesskabers Tidende nr. L 28 af 1. februar 1988)
Artikel 24, bilag, side 31 :
— før første tankestreg »Kategori I« indføjes : » 1 )«
— før tredje tankestreg »Kategori III« indføjes : »2)«.
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