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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3813/92
af 28 . december 1992

om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

forenelig med det indre marked, og nævnte forordninger
bør ophæves ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42 og
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),

ecuen er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78
af 18 . september 1978 om ændring af værdien af den
regningsenhed, som anvendes af Den Europæiske Fond
for Monetært Samarbejde (8) ; det skal være muligt at
anvende denne regningsenhed, når der fastsættes og
udtrykkes priser eller andre beløb som led i den fælles
landbrugspolitik ;

under henvisning til udtalelse fra Det Monetære Udvalg,
og

ud fra følgende betragtninger :
Det indre marked i henhold til Traktatens artikel 8 A

indebærer fra den 1 . januar 1993 et område uden indre

grænser ; den agromonetære ordning, der er baseret på :
— Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 af 11 . juni 1985
om regningsenhedens værdi og om de omregnings
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspo
litik (4)

— Rådets forordning (EØF) nr. 1677/85 af 11 . juni 1985
om monetære udligningsbeløb i landbrugssektoren O
— Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85 af 11 . juni 1985
om fastsættelse af de omregningskurser, der skal
anvendes i landburgssektoren (6)
— Rådets forordning (EØF) nr. 129/78 af 24. januar 1978

inden gennemførelsen af den økonomiske og monetære
union er det nødvendigt at betale de i ecu fastsatte priser
og beløb i national valuta, og dermed også at fastsætte de
omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren ;
kurserne bør være forholdsvis stabile, samtidig med at de
skal ligge nær de økonomiske og monetære realiteter ; det
kan i bestemte tilfælde være nødvendigt at fastlægge
særlige kurser, uden at dette i øvrigt anfægter anvendelsen
af de kurser, der er fastsat i henhold til artikel 22 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 forskel
lige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som
med interventionerne fra Den Europæiske Investerings
bank og de øvrige eksistrende finansielle instrumenter (9) ;

om de valutakurser, der skal anvendes i den fælles

landbrugspolitik Q

kræver kontrol ved de indre grænser i Fællesskabet ; der
bør derfor fastlægges en agromonetær ordning, der er
(')
O
O
(4)

EFT nr. C 188 af 25. 7. 1992, s. 23.
EFT nr. C 337 af 21 . 12. 1992.
EFT nr. C 332 af 16. 12. 1992, s. 26.
EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (EFT nr. L 201 af 31 . 7.
1990, s. 9).

(*) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 6. Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2205/90.
I6) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 11 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3678/92 (EFT nr. L 370 af
19. 12. 1992, s. 73).
O EFT nr. L 20 af 25. 1 . 1978, s. 16.

efter en valutakurstilpasning justeres landbrugsomreg
ningskurserne principielt lige efter tilpasningen ; en let
graduering af tilpasningen kan dog være nyttig for at
undgå markedsforstyrrelser som følge af mindre tilpas
ninger eller være nødvendig for at afbøde følgerne af
større tilpasninger ; for at undgå væsentlige markedsfor
drejninger er det under alle omstændigheder nødvendigt
ikke at overskride en acceptabel tosidet monetær afvi
gelse ;
(8) EFT nr. L 379 af 30. 12. 1978, s. 1 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1971 /89 (EFT nr. L 189 af 4.
7. 1989, s. 1 ).
O EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 .
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for at verdensmarkedssituationens indvirkning kan
konstateres, bør der fastlægges kurser for omregning

mellem ecu og de tredjelandsvalutaer, der anvendes i
landbrugssektoren ;

det bør fastsættes, hvilken kurs der skal anvendes pa de
involverede beløb, hvis landbrugsomregningskursen
ændres, mens en forretning er under gennemførelse ;

generelt er den
udløsende
begivenhed
for
landbrugsomregningskursen den begivenhed, hvorved det
økonomiske mål med den pågældende forretning nås ;
det kan være nødvendigt at fastlægge denne udløsende
begivenhed nærmere eller fravige den, dog således at
bestemte kriterier opfyldes, navnlig at de nye land
brugsomregningskursen finder faktisk anvendelse så
hurtigt som muligt, hvilket i princippet udelukker de
forskellige muligheder for forudfastsættelse for en lang
periode ; for de af Rådet fastsatte beløb for landbrugs
strukturpolitikken er det rimeligt, at der undgås en
formindskelse af støtte, der er tildelt før den nye land

brugsomregningskurs får virkning ;

i tilfælde af store monetære revalueringer rammes de
berørte landbrugsindkomster hurtigere og stærkere end
indkomsterne i andre erhvervssektorer ; det er derfor

delse af besætninger af ammekøer (3), i artikel 4a i Rådets
forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den
fælles markedsordning for oksekød (4), i Rådets forordning
(EØF) nr. 2078/92 af 30 . juni 1992 om miljøvenlige
produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje Q, i
Rådets forordning (EØF) nr. 2079/92 af 30. juni 1992 om
en fællesskabsordning med støtte til førtidspensionering i
landbruget (6) og i Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af
30 . juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til
skovbrugsforanstaltninger i landbruget f) ;

der bør fastsættes mulighed for en hurtig tilpasning af dé
elementer, der indgår i ordningen for handelen med land
brugsprodukter med tredjelande, hvis centralkurserne for
medlemsstaterne eller kurserne for tredjelandes valutaer
ændres ;

der bør indføres særlige bestemmelser, som gør det
muligt at afhjælpe ekstraordinære situationer, der kan
opstå såvel i Fællesskabet som på verdensmarkedet, og
som kræver øjeblikkeligt indgreb, der kan sikre, at den
fælles landbrugspolitiks forskellige ordninger virker efter
hensigten ;
for at denne forordnings bestemmelser lettere kan iværk
sættes, bør der indføres en procedure, som sikrer et
snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og
Kommissionen ;

rimeligt, at der indføres mulighed for at yd? en midler

tidig og aftagende udligningsstøtte, der udbetales ved
revalueringer, og som ledsager tilpasningen åf landbrugs
priserne uden at hindre, at landbrugssektoren definitivt
bliver tilpasset deri generelle økonomis regler ; i medfør
af det samhørighedsprincip, der er fastsat i Traktatens

det bør være muligt at indføre overgangsforanstaltninger,
så den nye agromonetære ordning lettere kan
anvendes —

artikel 130 A, kan Fællesskabet yde tilskud til udlignings
støtten til landbrugere ; fællesskabstilskuddet skal gradu
eres i forhold til behovene og de finansielle muligheder i

de regioner i Fællesskabet, som er omhandlet i mål nr. 1
som fastsat i artikel 1 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver
og effektivitet samt om samordningen af deres interven
tioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den
Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende
finansielle instrumenter (') ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I denne forordning forstås ved :
desuden bør mekanismen vedrørende overførsel af posi
tive monetære afvigelser som omhandlet i artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 1677/85 forlænges for en begrænset
periode ; nedsættelsen af de priser og beløb, der er
omhandlet i stk. 3 og 4 i nævnte artikel, anvendes dog
ikke på udligninger, der er besluttet som led i reformen af

den fælles landbrugspolitik, og som er omhandlet i Rådets
forordning (EØF) nr. 1765/92 af 30. juni 1992 om indfø
relse af en støtteordning for producenter af visse markaf
grøder (2), i Rådets forordning (EØF) nr. 1357/80 af 5. juni
1980 om indførelse af en præmieordning for oprethol
(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 9.
O EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 12.

f

a) retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik :
— retsakter, der direkte eller indirekte har hjemmel i
Traktatens artikel 43, med undtagelse af Den Fælles
Toldtarif og andre toldforskrifter, som gælder for
såvel landbrugsprodukter som industrivarer
(3) EFT nr. L 140 af 5. 6. 1980, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2066/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7.
1992, s. 49).
(4) 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).
O EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 85.
(6) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 91 .
O EFT nr. L 215 af 30 . 7. 1992, s. 96.
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Artikel 3

— retsakter vedrørende varer, som er fremstillet ved

forarbejdning af landbrugsprodukter og omfattet af
særlige handelsordninger

b) — faste valutaer : valutaer, der i Det Europæiske
Monetære System holdes inden for en a vista
margen på højst 2,25 % i forhold til hinanden
— flydende valutaer : andre valutaer i medlemssta
terne eller i tredjelande
c) justeringsfaktor : en koefficient, der :

1 . Landbrugsomregningskursen fastsættes af Kommis
sionen på grundlag af den repræsentative markedskurs og
i overensstemmelse med artikel 4, jf. dog de undtagelser,
der er nævnt i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel.
Landbrugsomregningskursen er indledningsvis for de faste
valutaer lig med den repræsentative markedskurs, der
anvendes den 1 . januar 1993 ; for flydende valutaer
fastsættes den under hensyn til den repræsentative
markedskurs for en referenceperiode i måneden forud for
denne dato.

— den 1 . januar 1993 er lig med den i forordning
(EØF) nr. 1677/85 definerede og finder anvendelse
pr. 31 . december 1992
— fra dette tidspunkt ændres af Kommissionen ved
hver justering inden for Det Europæiske Monetære
System i forhold til opskrivningen af centralkurser
for den af de faste valutaer, som opskrives mest i
forhold til ecu

d) repræsentativ markedskurs :
— for alle faste valutaer den pågældende valutas
centralkurs over for ecu, som fastsat i forbindelse

med Det Europæiske Monetære System, multipli
ceret med justeringsfaktoren

— for alle flydende valutaer den pågældende valutas
gennemsnitlige vekselkurs over for ecu, som
konstateret over en referenceperiode, der fastlægges
efter fremgangsmåden i artikel 12, og multipliceret
med justeringsfaktoren
e) landbrugsomregningskurs : den kurs, der i forbindelse
med retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik
anvendes ved omregning :
— af beløb udtrykt i ecu til en medlemsstats nationale
valuta

— af beløb udtrykt i en medlemsstats nationale valuta
til ecu

afvigelse :
f) monetær
den
procentdel
af
landbrugsomregningskursen, som svarer til differencen
mellem denne kurs og den repræsentative markeds
kurs.

Artikel 2

1 . Den regningsenhed, der anvendes i retsakterne
vedrørende den fælles landbrugspolitik, er den ecu, der er
defineret i forordning (EØF) nr. 3180/78 .

2. Det kan efter fremgangsmåden i artikel 12 bestem
mens, at de pågældende priser og beløb udtrykkes i ecu
og eventuelt i national valuta i de vigtigste administrative
dokumenter, som Fællesskabet og medlemsstaterne udar
bejder vedrørende anvendelse af de i stk. 1 nævnte retsak
ter.

2. I forbindelse med foranstaltninger, hvor fællesskabs
finansieringen via EUGFL udelukkende foregår via
EUGFL, Udviklingssektionen, er landbrugsomregnings
kursen lig den kurs, der anvendes ved bogføringen af
udgifter på De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget.
3. Der kan på grund af justeringsfaktoren efter frem
gangsmåden i artikel 12 fastsættes en specifik land
brugsomregningskurs, der ligger tæt op ad de faktiske
økonomiske forhold, eller om nødvendigt nærmere regler
for fastsættelsen af en sådan kurs, med henblik på at
undgå en risiko for markedsforvridning, der skyldes
monetære forhold, og navnlig :
— ikke at overskride den signifikante monetære afvigelse
i tendensen for den repræsentative markedskurs på
tidspunktet for fastlæggelsen af landbrugsomreg
ningskursen

— at omregne beløb, der har forbindelse med forholdene
på verdensmarkedet, og som er udtrykt i en medlems
stats nationale valuta, til ecu.

4. Såfremt der fastsættes en budgetmæssig grænse, kan
landbrugsomregningskursen fastsættes på et niveau
svarende til den kurs, der anvendes ved bogføringen af
udgifter på De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget, efter samme fremgangsmåde som blev anvendt, da
grænsen blev fastlagt.
Artikel 4

1 . Landbrugsomregningskursen for en flydende valuta
ændres, når den monetære afvigelse for den sidste referen
ceperiode i en måned overstiger 2 point. I så fald fast
sættes den nye landbrugsomregningskurs på grundlag af
en reduktion af den pågældende monetære afvigelse med
halvdelen, uden at dette berører anvendelsen af stk. 3, og
den får virkning fra begyndelsen af den følgende måned.
2.

Hvis en kursjustering medfører, at de for medlems

stater med faste valutaer fastsatte centralkurser ændres,

tilpasses landbrugsomregningskurserne straks som følger :
— de monetære afvigelser for faste valutaer afskaffes, og
— de monetære afvigelser for flydende valutaer reduceres
med halvdelen, såfremt de overstiger 2 point i en rele
vant referenceperiode, jf. dog stk. 3.

Hvis en kursjustering medfører, at der for en fast valuta
opstår en monetær afvigelse på :
— 0,5 point eller derunder, afvikles afvigelsen senest fra
begyndelsen af det følgende produktionsår
— over 4 point, reduceres afvigelsen straks til 2 point.
Den resterende afvigelse afvikles over en periode på
højst tolv måneder fra datoen for justeringen.
De i andet afsnit omhandlede tilpasninger af
landbrugsomregningskursen foretages af Kommissionen
efter fremgangsmåden i artikel 12.
3.

Når den absolutte værdi af forskellen mellem afvi

gelserne mellem to medlemsstaters valutaer i en referen
ceperiode overstiger 4 point, skal de monetære afvigelser
for de pågældende medlemsstater, som overstiger 2 point,
straks reduceres til 2 point. Denne tilpasning skal fore
tages efter enhver tilpasning, som er omhandlet i stk. 1 og
2.

Artikel 5

1.
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Den repræsentative markedskurs for et tredjelands

nationale valuta anvendes i forbindelse med retsakter

For beløb, som i forvejen er fastsat i ecu, og for beløb,
som fastsættes i ecu efter en udbudsprocedure, kan
landbrugsomregningskursen fastsættes for en periode, som
kan vare indtil udgangen af den tredje måned efter den
måned, hvori forudfastsættelsen er sket. I så fald er

landbrugsomregningskursen den kurs, der var gældende
henholdsvis på datoen for forudfastsættelsen eller på
datoen for udbudsfristens udløb .

2. Hvis den i stk. 1 omhandlede udløsende begivenhed
skal fastlægges nærmere eller ikke kan lægges til grund
som følge af særlige forhold i forbindelse med mar
kedsordningen eller det pågældende beløb, skal der fast
lægges en specifik udløsende begivenhed efter fremgangs
måden i artikel 12 under hensyntagen til følgende krite
rier :

a) faktisk mulighed for anvendelse af ændringerne af
landbrugsomregningskursen så hurtigt som muligt

b) ensartede udløsende begivenheder for tilsvarende
transaktioner under de forskellige markedsordninger
c) indbyrdes overensstemmelse mellem de udløsende
begivenheder for de forskellige priser og beløb under
én og samme markedsordning

d) muligheden for en effektiv kontrol med anvendelsen af
korrekte landbrugsomregningskurser.

vedrørende den fælles landbrugspolitik ved omregning :
3.

— af beløb udtrykt i ecu til det pågældende tredjelands
nationale valuta

— af beløb udtrykt i det pågældende tredjelands natio
nale valuta til ecu.

Beløb, som Rådet har fastsat som led i støtteordnin

ger, hvis fællesskabsfinansiering henhører under EUGFL,
Udviklingssektionen, omregnes til national valuta ved
hjælp af den landbrugsomregningskurs, der gælder den 1 .
januar i det år, hvor beslutningen om ydelse af støtte træf
fes.

2. På grund af justeringsfaktoren kan Kommissionen,
for at undgå risikoen for markedsforvridning som følge af
monetære forhold inden for de beføjelser, der er tillagt
denne i medfør af retsakter vedrørende den fælles land

brugspolitik i hvert enkelt tilfælde, fravige stk. 1 , så det
bliver muligt at anvende omregningskurser, der i højere
grad afspejler de faktiske økonomiske forhold.
3. De nærmere regler for fastsættelsen af en specifik
omregningskurs, der ligger tæt op ad de faktiske økono
miske forhold, kan fastlægges efter fremgangsmåden i
artikel 1 2 med henblik på omregning af beløb udtrykt i et
tredjelands nationale valuta til en medlemsstats nationale
valuta.

Hvis støtteudbetalingen ifølge fællesskabsforskrifterne er
opdelt over flere år, omregnes støttetrancherne ved hjælp
af den landbrugsomregningskurs, som har den laveste
værdi blandt dem, der har været gældende den 1 . januar i
hvert af de år, der løber fra året for beslutningen om
ydelse af støtte indtil det år, for hvilket den pågældende
tranche udbetales.

Artikel 7

Hvis den landbrugsomregningskurs, der gælder for
— en bestemt fast støtte pr. hektar eller pr. storkreaturen
hed, eller

— en udligningspræmie pr. moderfår eller ged, eller
Artikel 6

— et beløb af strukturel eller miljømæssig art
1 . Den udløsende begivenhed for landbrugsomregnin
gskursen er :

— afslutningen af toldformaliteterne ved henholdsvis
indførsel eller udførsel for så vidt angår de beløb, der
opkræves eller ydes i forbindelse med samhandelen
med tredjelande
— i alle øvrige tilfælde den begivenhed, hvorved det
økonomiske mål for den pågældende transaktion nås.

er lavere end den tidligere gældende, forhøjes den pågæl
dende støtte eller de pågældende beløb i ecu efter
framgangsmåden i artikel 12.

De i stk. 1 omhandlede beløb forhøjes på en sådan måde,
at det undgås, at de kommer ned under beløbet i national
valuta i den medlemsstat, hvis omregningskurs er faldet
mest, blandt de medlemsstater, der har anmodet om
anvendelse af denne artikel .

Artikel 8

1.

ændres om nødvendigt på en passende made.

Medlemsstater med flydende valutakurser kan yde

landbrugere udligningsstøtte i tre år, når den gennemsnit
lige landbrugsomregningskurs i løbet af de seneste tolv
måneder ligger under den gennemsnitlige landbrugsom
regningskurs for de forudgående tolv måneder. De perio
der, der lægges til grund for ydelse af støtte, kan ikke
lægges til grund for ydelse af en ny støtte.
2. Størrelsen af den første årlige rate af støtten fast
sættes på grundlag af den nedgang i den gennemsnitlige
landbrugsindkomst i den pågældende medlemsstat, der
skyldes faldet i landbrugsomregningskursen. Størrelsen af
hver årlig rate nedsættes med mindst en tredjedel af det
beløb, der blev udbetalt det første år.

Udligningsstøtten kan ikke ydes i form af et beløb pr.
produceret mængdeenhed.
3.
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Fællesskabet deltager i finansieringen af udlignings

Artikel 10

I tilfælde af en valutåkursjustering inden for Det Europæ
iske Monetære System eller en pludselig og mærkbar
ændring af vekselkursen mellem ecu og visse tredjelandes
nationale valutaer kan følgende beløb :
— importafgifter
— eksportafgifter
— eksportrestitutioner
— slusepriser

— støtte, der fastsættes efter forholdene på verdensmar
kedet

— importtilskud

støtten

— med 75% af de beløb, der faktisk ydes til bedrifter

beliggende i en region, som henhører under mål nr. 1
som omhandlet i artikel 1 i forordning (EØF) nr.
2052/88

— med 50 % af de beløb, der faktisk ydes i andre

der er fastsat i retsakter vedrørende den fælles land

brugspolitik, i fornødent omfang fastsættes på ny af
Kommissionen under anvendelse af de nye landbrugsom
regningskurser og efter de metoder, der finder anvendelse
i de enkelte tilfælde, samt eventuelt under hensyntagen til
udviklingen i markedssituationen.

tilfælde.

Dette bidrag betragtes, for så vidt angår finansieringen af
den fælles landbrugspolitik, som en intervention til regu
lering af landbrugsmarkederne.
4. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på
forslag af Kommissionen, fastsætter de maksimumsbeløb,
der kan ydes i støtte pr. rate, forudsat at minimumsgræn
serne er nået.

Artikel 11

1 . Indtræder der ekstraordinære monetære begivenhe
der, som vil kunne bringe anvendelsen af retsakterne
vedrørende den fælles landbrugspolitik i fare, træffer
Kommissionen afgørelse om passende beskyttelsesforan
staltninger, som eventuelt kan udgøre fravigelser af
gældende retsakter vedrørende den fælles landbrugspoli
tik.

Artikel 9

1 . Hvis justeringsfaktoren forhøjes, nedsættes de priser,
der er fastsat i ecu som led i den fælles landbrugspolitik,
ved begyndelsen af det følgende produktionsår efter frem
gangsmåden i artikel 12 med 25 % af ændringen af juste

ringsfaktoren.
2. De medlemsstater, hvor priserne i national valuta
falder som følge af anvendelsen af stk. 1 , bemyndiges efter
nærmere regler, der skal fastlægges af Rådet, som træffer
afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissio
nen, til at yde national udligningsstøtte. Denne støtte skal
have sociostrukturelt sigte og må ikke være knyttet
sammen med produktionen.
3.

De beløb, der er fastsat i ecu som led i den fælles

landbrugspolitik, bortset fra dem, der er omhandlet :
— i forordning (EØF) nr. 1765/92

De i første afsnit omhandlede foranstaltninger meddeles
straks Rådet og medlemsstaterne.

Enhver medlemsstat kan inden for en frist på tre arbejds
dage efter den dato, på hvilken den har fået meddelelse
om beskyttelsesforanstaltningerne, indbringe Kommissio
nens afgørelse for Rådet.
Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgø
relse inden for en frist på en måned fra meddelelsen af de
pågældende foranstaltninger.
2. Indtræder der ekstraordinære monetære begivenhe
der, som vil kunne bringe anvendelsen af retsakterne
vedrørende den fælles landbrugspolitik i fare, kan
Kommissionen inden for de beføjelser, der er tillagt den i
medfør af disse retsakter i hvert enkelt tilfælde, træffe

— i forordning (EØF) nr. 1357/90 og i artikel 4a i forord
ning (EØF) nr. 805/68

foranstaltninger, hvorved denne forordning fraviges,
navnlig hvis et land :

— i forordning (EØF) nr. 2078/92, (EØF) nr. 2079/92 og
(EØF) nr. 2080/92

— anvender unormale former for vekselteknik som f.eks.

multiple valutakurser, eller anvender clearing-aftaler
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— har en valuta, der ikke noteres på de officielle valuta
markeder, eller for hvilken udviklingen vil kunne
medføre forstyrrelser i samhandelen.

af Kommissionen efter fremgangsmaden i artikel 12, og
de gælder i den tid, der er strengt nødvendig for at lette
indførelsen af den nye ordning.

Artikel 12

2. Justeringsfaktoren og de elementer i denne forord
ning, som har forbindelse med den, anvendes i en
periode, som ikke kan være længere end to år fra denne
forordnings ikrafttræden. Inden udløbet af denne periode
forelægger Kommissionen Rådet en rapport om
ordningen i denne forordning ledsaget af relevante
forslag, således at Rådet, der træffer afgørelse med kvalifi
ceret flertal, kan træffe afgørelse om den fremtidige
politik på dette område.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning

vedtages efter fremgangsmåden i :
a) artikel 26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75 af 29 .
oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), eller
b) den tilsvarende artikel i de øvrige forordninger om de
fælles markedsordninger for landbrugsprodukter og
fiskerivarer, eller

c) den tilsvarende artikel i andre fællesskabsbestemmelser
om indførelse af en tilsvarende fremgangsmåde.

3 . Forordning (EØF) nr. 1676/85, (EØF) nr. 1677/85,
(EØF) nr. 1678/85 og (EØF) nr. 129/78 ophæves.

Artikel 13

1 . Bliver det nødvendigt at træffe overgangsforanstalt
ninger for at lette den første anvendelse af bestemmel
serne i denne forordning, træffes sådanne foranstaltninger

Artikel 14

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 1992.
På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand

(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 1738/92 (EFT nr. L 180 af 1 . 7.
1992, s. 1 ).
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3814/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 1785/81 og om anvendelse i Spanien af de
sukkerpriser, der er fastsat i forordningen
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

fornødne strukturtilpasninger i den spanske sukkerindu

FÆLLESSKABER HAR —

stri —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 42 og
43,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 70, stk. 3, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Artikel 1

1.

Den i tiltrædelsesaktens artikel 70 omhandlede

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

tilnærmelse af de priser for sukker og sukkerroer, der
anvendes i Spanien, gennemføres pr. 1 . januar 1993 som

og

anført i stk. 2.

ud fra følgende betragtninger :

2. De i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1749/
92 (3) fastsatte priser erstattes for sukker og sukkerroer,
som afsættes i perioden 1 . januar 1993 til 30. juni 1993, af

Gennemførelsen af det indre marked den 1 . januar 1993

gør det ønskeligt, at hindringerne for samhandelen fjer
nes, ikke kun mellem medlemsstaterne i Fællesskabet i

følgende priser :

dets sammensætning pr. 31 . december 1985, men også så
vidt muligt mellem disse medlemsstater og de nye

a) interventionsprisen for hvidt sukker : 54,41 ECU/ 100
kg

medlemsstater ;

b) sukkerroepriserne :
— basisprisen : 41,82 ECU/ton
— minimumsprisen for A-sukkerroer : 41,02 ECU/ton
— minimumsprisen for B-sukkerroer : 29,02 ECU/

for sukker anvendes der tiltrædelsesudligningsbeløb i
samhandelen mellem Spanien og de øvrige medlemsstater
indtil slutningen af produktionsåret 1994/95, eftersom
Rådets forordning (EØF) nr. 1716/91 af 13 . juni 1991 om
tilnærmelse af de i Spanien, gældende priser for sukker og
sukkerroer til de fælles priser (2) fastsætter, at tilnærmelsen
af de spanske priser til de fælles priser skal være gennem

1

ton, med forbehold af anvendelse af artikel 28,

stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1785/81 (4).

ført inden denne dato ;

uden at dette i øvrigt foregriber de foranstaltninger, der
skal træffes i forbindelse med den nye produktionsord
ning for sukker eller de foranstaltninger, der træffes som
følge af de særlige konsekvenser, som Fællesskabets inter
nationale aftaler får for Spanien, er det muligt at gennem
føre en tilnærmelse af priserne allerede den 1 . januar 1993
og dermed fra denne dato at afskaffe alle tiltrædelsesudlig

ningsbeløb, ved at de spanske sukkerroeproducenter får
en indkomstkompensation i form af en overgangsstøtte,
som nedsættes gradvis, og hvis begyndelsesbeløb baseres
på den eksisterende forskel i sukkerroepriserne ; hvis pris
nedgangen for sukkerroer får følger for markedet for
sukkerrør produceret i Spanien, kan der indføres en tilsva
rende støtte for sukkerrørsproducenter ;
på baggrund af markedssituationen i Spanien bør der
anvendes de priser, der er fastsat i nærværende forord
ning ;
den fremskyndede pristilnærmelse gør det hensigtsmæs
sigt, at der vedtages foranstaltninger, som kan lette de
(') Udtalelse afgivet den 18. december 1992 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
(2) EFT nr. L 162 af 26. 6. 1991 , s. 18.

Artikel 2

1 . Der ydes støtte til sukkerroeproducenterne i Spanien
for produktionsårene 1993/94 og 1994/95. Støtten fast
sættes til 2,84 ECU pr. ton for det første af disse produk
tionsår og nedsættes med halvdelen i det andet produk
tionsår.

Endvidere ydes der en støtte på 4,26 ECU pr. ton til de
samme producenter for de mængder sukkerroer, de
leverer mellem 1 . januar 1993 og 30. juni 1993 i henhold
til kontrakter, der er afsluttet på grundlag af de priser,
som er fastsat i artikel 1 , stk. 2, litra b).
2. Der ydes støtte til sukkerrørsproducenterne i
Spanien for produktionsårene 1993/94 og 1994/95.
Støtten fastsættes til 2,27 ECU pr. ton sukkerrør for det
første af disse produktionsår og nedsættes med halvdelen i
det andet produktionsår.

Endvidere ydes der en støtte på 3,41 ECU pr. ton til de
samme producenter for de mængder sukkerrør, der forar
(') EFT nr. L 150 af 1 . 7. 1992, s. 14.
(4) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4. Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 61 /92 (EFT nr. L 6 af 11 . 1 .
1992, s. 19).
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bejdes til sukker mellem 1 . januar 1993 og 30. juni 1993 i
henhold til kontrakter, der er afsluttet på grundlag af de
priser, som er fastsat i artikel 1 , stk. 2, litra b).

nen . Støtten begrænses til 37,8 mio landbrugsecu for
den i første afsnit nævnte periode.

3 . Der ydes en støtte på 5,16 ECU pr. 100 kg sukker
udtrykt i hvidt sukker for produkter under kvoterne, som
ved midnat den 31 . december 1992 befinder sig på lager,
bortset fra mindstelageret, hos dem, der er berettiget til
refusion af lageromkostninger for disse lagre i henhold til
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/91 .

sieres

4.

Den i stk. 1 , 2 og 3 fastsatte støtte betragtes som en

intervention i henhold til artikel 1 , stk. 2, i Rådets forord

ning (EØF) nr. 729/70 (').
Artikel 3

I artikel 46 i forordning (EØF) nr. 1785/81 indsættes som

50 % af den støtte, som ydes pr. produktionsår, finan
af Fællesskabet som

interventionsforanstalt

ning.«
Artikel 4

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fast
sættes efter fremgangsmåden i artikel 41 i forordning
(EØF) nr. 1785/81 .

Efter samme fremgangsmåde vedtages de overgangsfor
anstaltninger, der er nødvendige for at sikre en harmonisk
overgang fra ordningen i forordning (EØF) nr. 1716/91 til
ordningen i nærværende forordning.

stk. 8 :

»8. Spanien bemyndiges til på nedenstående betin
gelser at yde en tilpasningsstøtte til sukkerproduce
rende virksomheder i produktionsårene 1993/94,
1994/95 og 1995/96.
Støtten kan kun ydes for A- og B-sukker som defi
neret i artikel 24, stk. la, og i forbindelse med
omstruktureringsplaner, der skal rationalisere sukker
industrien i Spanien. Planerne meddeles Kommissio

Artikel 5

Forordning (EØF) nr. 1716/91 ophæves med virkning fra
den 1 . januar 1993.
Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand

(') 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 ).
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3815/92
af 28 . december 1992

om anvendelse af den fælles interventionspris for olivenolie i Spanien
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 89, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

produktionsstøtten og forbrugerstøtten opretholdes pa det
niveau, der er fastsat i tiltrædelsesakten, på grund af den
genoprettelse af ligevægten, der er fastsat i Rådets forord
ning (EØF) nr. 2047/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse
for produktionsåret 1992/93 af priserne, støtten og tilba
geholdelsen for olivenolie (2) —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Gennemførelsen af det indre marked den 1 . januar 1993
gør det ønskeligt, at hindringerne for samhandelen fjer
nes, ikke kun mellem medlemsstaterne i Fællesskabet i

dets sammensætning pr. 31 . december 1985, men også så
vidt muligt mellem disse medlemsstater og de nye
medlemsstater ;

i henhold til tiltrædelsesakten tilpasses priserne på
olivenolie fra de nye medlemsstater gradvis til den fælles
pris indtil begyndelsen af produktionsåret 1995/96 ; der
anvendes
derfor
tiltrædelsesudligningsbeløb
i
samhandelen mellem disse lande og de øvrige medlems

Den fælles interventionspris for olivenolie anvendes i
Spanien fra den 1 . januar 1993 .
Artikel 2

De overgangsforanstaltninger, der er nødvendige for at
sikre en harmonisk overgang fra ordningen i tiltrædelses
aktens artikel 92 til ordningen i denne forordning,

navnlig foranstaltninger, som skal medvirke til at undgå
fordrejninger i samhandelen mellem Spanien og de øvrige
medlemsstater, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 38
i forordning nr. 136/66/EØF (3).

stater indtil denne dato ;
Artikel 3

det er dog muligt at tilpasse de spanske priser til den
fælles pris allerede den 1 . januar 1993, samtidig med at

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand

(z) EFT nr. L 215 at 30. 7. 1992, s. 3.
[l) Udtalelse argivet den lo . december lyjl (endnu ikice onent

liggjort i Tidende).

(3) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2046/92 (EFT nr. L 215 af
30 . 7. 1992, s. 1 ).
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3816/92
af 28 . december 1992

om afskaffelse i sektoren for frugt og grønsager af udligningsmekanismen i
samhandelen mellem Spanien og de øvrige medlemsstater og af dermed
forbundne foranstaltninger
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 89, stk. 2,

Artikel 1

Den mekanisme, der blev indført ved artikel 152, stk. 1 , i

akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse, og
bestemmelserne i stk. 3 i nævnte artikel 152 anvendes

ikke længere.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Artikel 2

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

1.

og

ud fra følgende betragtninger :

program for en periode på tre år, som forelægges og
gennemføres af henholdsvis de franske, italienske og
græske myndigheder, og som for sektoren for frugt og

Gennemførelsen af det indre marked den 1 . januar 1993
gør det ønskeligt, at hindringerne for samhandelen fjer

grønsager er bestemt til omstrukturering af de sektorer for
frugt og grønsager, der rammes hårdest af afskaffelsen af
overgangsforanstaltningerne.

nes, ikke kun mellem medlemsstaterne i Fællesskabet i

dets sammensætning pr. 31 . december 1985, men også så
vidt muligt mellem disse medlemsstater og de nye

Fællesskabet deltager i finansieringen af et aktions

medlemsstater ;

2. Det i stk. 1 omhandlede program forelægges
Kommissionen inden den 31 . marts 1993 og godkendes
af denne inden det gennemføres.

i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december
1985 kan markedsbeskyttelsen sikres ved, at den supple
rende mekanisme for samhandelen opretholdes for de

3. Fællesskabets deltagelse i de i stk. 1 nævnte aktioner
sker som interventionsforanstaltning
— med op til 75 % af de udgifter, medlemsstaterne har

mest følsomme produkter fra Spanien ; tilpasningen af de

afholdt hertil

mest sårbare strukturer i denne medlemsstat kan frem

skyndes ved iværksættelse af specifikke aktionsprogram
mer ; derfor bør den udligningsmekanisme for frugt og
grønsager, der blev indført ved tiltrædelsesaktens
artikel 152, stk. 1 , og hvis anvendelse og tilhørende
kontrol i øvrigt ville give anledning til store vanskelighe
der, opgives, når Fællesskabets indre grænser ikke længere
eksisterer ;

erfaringen har vist, at de foranstaltninger til beskyttelse af
det spanske marked, der blev indført ved tiltrædelsesak
tens artikel 152, stk. 3, ikke er blevet anvendt i praksis ;
derfor bør anvendelsen af ovennævnte foranstaltninger

opgives, og af klarhedshensyn bør Rådets forordning
(EØF) nr. 3709/89 af 4. december 1989 om generelle
gennemførelsesbestemmelser for akten vedrørende
Spaniens og Portugals tiltrædelse for så vidt angår udlig
ningsmekanismen ved indførsel af frugt og grønsager fra
Spanien (2) ophæves ;

— i en periode på tre år regnet fra programmets godken
delse

— inden for et samlet beløb på 100 mio. ECU

— såfremt de pågældende aktioner ikke samtidig
modtager støtte fra andre fællesskabsforanstaltninger.
4. Eventuelle gennemførelsesbestemmelser til denne
forordning vedtages efter fremgangsmåden i artikel 33 i
Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om
den fælles markedsordning for frugt og grønsager (3).
Artikel 3

Fra 1 . januar 1993 anvendes de fælles basispriser og købs
priser i Spanien.
Artikel 4

Forordning (EØF) nr. 3709/89 ophæves.

på grund af den udstrakte integration af det spanske
marked i fællesskabsmarkedet, som således er gennemført,
bør det fælles niveau for de officielt fastsatte priser
anvendes i Spanien —

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

(') Udtalelse afgivet den 18. december 1992 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
O EFT nr. L 363 af 13. 12. 1989, s. 3.

v ') EFT nr. L 1 18 af 20. 5. 1972, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 1156/92 (EFT nr. L 122 af 7. 5.
1992, s. 3).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3817/92
af 28 . december 1992

om de almindelige gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for produktleverancer til Spanien undtagen leverancer af frugt og grøn
sager

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 89, stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ('),
og

pa grund af alle disse forhold bør, for så vidt angår
Spanien, den ordning, der er fastsat ved forordning (EØF)
nr. 569/86, ændres og forordning (EØF) nr. 569/86
erstattes af en ny forordning ; af hensyn til klarheden bør
der ved denne lejlighed fastsættes en ordning for Spanien,
som er uafhængig af ordningen i nævnte forordning, og
som ligeledes tager hensyn til de ændringer, der siden
1986 er foretaget i forvaltningen af SMS, og til den
omstændighed, at som følge af begrænsningen af listen
over varer, der er omfattet af denne mekanisme, og at der
anvendes specifikke regler i sektoren for frugt og grønsa
ger, vil denne ordning for fremtiden kun finde anvendelse
på beskyttelsen af det spanske marked —

ud fra følgende betragtninger :

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 569/86 af 25. februar
1989 (2) blev der fastlagt almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

delen ;

i henhold til forordningen finder kontrollen med
samhandelen sted ved grænsen på grundlag af en ordning
med certifikater ; gennemførelsen den 1 . januar 1993 af
det indre marked uden indre grænser, som Spanien i vid
udstrækning er integreret i, gør det påkrævet, at der
indføres en ny ordning, hvor kontrollen gennemføres i
bestemmelseslandet ;

forpligtelsen til at anføre nummeret på det anvendte
SMS-certifikåt på forretningspapireme for de produkter,
som leveres til Spanien fra andre medlemsstater, og
gennemførelse i dette land af kontrol på stedet og andre
foranstaltninger, som det efter omstændighederne måtte
finde egnede, samt anvendelse af afskrækkende sanktio
ner, hvis bestemmelserne ikke overholdes, kan muliggøre

en passende anvendelse af SMS ; kontrollen på stedet kan
navnlig lettes ved, at angivelserne om oprindelse og afsen
delsessted som fastsat i fællesskabsforskrifterne anføres på
de produkter, der er omfattet af SMS, eller på deres
emballage ; ordningen kan blive mere effektiv, hvis afsen
delsesmedlemsstaterne medvirker ;

i de tilfælde, hvor alvorlige forstyrrelser af markederne
vedvarer, selv om der anvendes foranstaltninger i henhold
til tiltrædelsesaktens artikel 85, stk. 2 og 3, bør der kunne
iværksættes yderligere foranstaltninger for lokale eller
regionale markeder, i givet fald som undtagelse fra dem,
der er fastsat i bestemmelserne om de fælles markedsord

ninger ;
(') Udtalelse afgivet den 18. december 1992 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
(2) EFT nr. L 55 af 1.3. 1986, s. 106. Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (EFT nr. L 293 af 27.
10 . 1988 , s. 7).

Forvaltning af SMS
Artikel 1

1.

Når produkter fra en medlemsstat, undtagen

produkter, der henhører under forordning (EØF)
nr. 1035/72 ('), er omfattet af den supplerende mekanisme
for samhandelen, i det følgende benævnt »SMS«, når de
føres ind i Spanien, kan de kun omsættes i Spanien og
overgå til frit forbrug i denne medlemsstat, hvis der frem
lægges et SMS-certifikat.

Bestemmelserne i første afsnit om omsætning i Spanien
finder ikke anvendelse, hvis ihændehaveren af produk
terne kan bevise, at de ikke er bestemt for det spanske
marked .

2.

SMS-certifikatet udstedes til enhver, der ansøger

derom, uanset hvor han er etableret i Fællesskabet.

3. Udstedelsen af SMS-certifikatet kan være betinget af,
at der stilles en sikkerhed som garanti for, at forpligtelsen
til at lade produktet overgå til frit forbrug i SMS-certifika
tets gyldighedsperiode overholdes, og sikkerheden
fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke gennem
føres inden for denne frist eller kun gennemføres delvis.
4.

SMS-certifikatet kan kun udstedes af en medlems

stat, som ikke er identisk med den medlemsstat, hvor

produktet overgår til frit forbrug.
(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 1754/92 (EFT nr. L 180 af 1.7.
1992, s. 23).
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medlemsstater og tredjelande, enten i uforarbejdet
stand eller efter forarbejdning.

Artikel 2

1 . Når produkter fra tredjelande overgår til fri omsæt
ning i den medlemsstat, hvor SMS anvendes, kan over
gangen til fri omsætning kun ske, hvis der fremlægges en
SMS-importlicens, SMS-importlicensen gælder kun i den

2. På grundlag af de i stk. 1 nævnte forhold foretages
der ligeledes en vurdering af situationen i de forskellige
områder eller forskellige markeder i den medlemsstat,

medlemsstat, hvor SMS anvendes.

hvor SMS anvendes .

2. Stk. 1 gælder kun for produkter henhørende under
de toldpositioner, på hvilke artikel 1 anvendes.

3. Opstår der alvorlige forstyrrelser af markederne, og
vedvarer disse forstyrrelser trods anvendelse af de foran
staltninger, der er omhandlet i tiltrædelsesaktens
artikel 85, stk. 3, andet afsnit, litra b), kan der efter frem
gangsmåden i denne artikel vedtages relevante foranstalt

3.

Stk. 1 anvendes ikke på produkter fra tredjelande,

der er

omfattet

af

kvantitative

restriktioner

i

den

medlemsstat, hvor SMS anvendes.

4.

SMS-importlicensen

udstedes

til

enhver,

der

anmoder derom, uanset hvor han er etableret i Fællesska
bet.

5. Udstedelsen af SMS-importlicensen kan være
betinget af, at der stilles en sikkerhed som garanti for, at
forpligtelsen til at lade produktet overgå til fri omsætning
i licensens gyldighedsperiode overholdes, og sikkerheden
fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke gennem
føres inden for denne frist eller kun gennemføres delvis.

6.

De pågældende foranstaltninger kan indebære, at bestem
melserne om den fælles markedsordning fraviges f6r
lokale eller regionale markeder.

AFSNIT II

Kontrol og sanktioner

SMS-importlicensen udstedes af enhver medlemsstat.

7. Medmindre andet er udtrykkeligt fastsat, træder
SMS-importlicensen i stedet for den importlicens, der
ifølge fællesskabsbestemmelserne kræves for visse produk
ter.

Artikel 3

1.

ninger, der afviger fra de i nævnte artikel fastsatte, og som
supplerer disse.

Udstedelsen af SMS-certifikater og SMS-importli

censer kan :

Artikel 6

Bortset fra fakturaer og papirer, som udfærdiges i detail
leddet, skal salgsfakturaer og andre handelspapirer, der
skal fastlægges nærmere, når de vedrører produkter, som
er omhandlet i denne forordning, og som fra de andre
medlemsstater føres ind i Spanien, være påført nummeret
på det SMS-certifikat, der blev anvendt ved produkternes
overgang til frit forbrug i dette land, samt andre fornødne
oplysninger.

— begrænses til visse produkter i en sektor
— spredes over hele året.
2.

Der kan fastsættes en frist for udstedelse af SMS

certifikater og SMS-importlicenser.
Artikel 4

Når markedssituationen nødvendiggør en begrænsning
eller en suspension af indførslen til den pågældende
1 medlemsstats marked, kan udstedelsen af SMS-certifikater

begrænses eller suspenderes.

Artikel 7

1 . De spanske myndigheder gennemfører kontrol på
stedet hos alle virksomheder, der er etableret på deres
område, bortset fra virksomheder i detailleddet, og som
ligger inde med produkter, for hvilke der skal anvendes et
certifikat som omhandlet i artikel 1 , når produkterne føres
ind i Spanien fra andre medlemsstater ; kontrollen har til
formål på grundlag af de i artikel 6 nævnte forretningspa
pirer og angivelserne på emballagen at efterprøve, om de
pågældende produkter fra andre medlemsstater, som virk
somheden ligger inde med, er indført under anvendelse af
et SMS-certifikat.

Artikel 5

1 . Ved vurderingen af markedssituationen i en
medlemsstat, hvor SMS anvendes, tages der navnlig
hensyn til følgende forhold :

— udviklingen i de interne priser i den pågældende
medlemsstat

— udviklingen i den interne efterspørgsel i den pågæl
dende medlemsstat

— de mængder produkter, der indgår i samhandelen
mellem den pågældende medlemsstat og de øvrige

2. For at sikre, at SMS-ordningen overholdes, kan de
spanske og portugisiske myndigheder udbygge den i
stk. 1 nævnte kontrol med andre foranstaltninger.
De kan således navnlig fastsætte :
— at de i stk. 1 nævnte virksomheder, som køber eller

sælger de pågældende produkter, fører et lagerregn
skab, som navnlig udviser leverandørernes navn og
etableringssted
— at andre virksomheder til enhver til skal kunne angive,
hvem de pågældende produkter tilhører.

3.
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Myndighederne i de andre medlemsstater yder i

overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1468/81 (')

ikke være mindre end to gange værdien af de produkter,
der er bragt på markedet uden SMS-certifikat.

de spanske myndigheder det fornødne samarbejde,
navnlig hvis den i stk. 1 og 2 nævnte kontrol viser, at der
påhviler virksomheder, der er etableret på deres område,
et ansvar. Med henblik herpå kan de også bestemme, at
virksomhederne i de pågældende sektorer skal føre et
passende regnskab.

AFSNIT III

Almindelige og afsluttende bestemmelser
Artikel 9

4. Kontrollen i medfør af stk. 1 , 2 og 3 kan ikke finde
sted ved grænserne mellem medlemsstaterne.

Artikel 8

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fast
sættes efter fremgangsmåden i artikel 27 i Rådets forord
ning (EØF) nr. 805/68 af 28. juni 1968 om den fælles
markedsordning for oksekød (2) eller efter omstændighe
derne i de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om
fælles markedsordninger for landbrugsprodukter.

Er bestemmelserne i denne forordning eller gennemførel

Artikel 10

sesbestemmelserne hertil ikke overholdt, anvender de

spanske myndigheder og myndighederne i de øvrige
medlemsstater sanktioner, der står i forhold til overtrædel

sernes grovhed.

Forordning (EØF) nr. 569/86 anvendes ikke længere på
leverancer til Spanien af produkter, der er omfattet af
SMS.

For erhvervsdrivende, der har bragt produkter, som

Artikel 1 1

kon^mer fra andre medlemsstater og er undergivet SMS,
på markedet uden et SMS-certifikat, kan sanktionerne

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Rådets vegne
J. GUMMER
Formand

(') EFT nr. L 144 af 2. 6. 1981 , s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 945/87 (EFT nr. L 90 af 2. 4.
1987, s. 3).

(2) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2068/92 (EFT nr. L 215 af
30 . 7. 1992, s. 58).
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3818/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3210/89 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår
friske frugter og grønsager
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

der er fastsat i bestemmelserne om de fælles markedsord

FÆLLESSKABER HAR —

ninger ;

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

på grund af alle disse forhold bør forordning (EØF)

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 89, stk. 1 ,

nr. 3210/90 ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

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

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3210/89 foretages følgende
ændringer :
1 ) I artikel 7 :
— bliver den nuværende tekst stk. 1

I Rådets forordning (EØF) nr. 3210/89 af 23. oktober
1989 (2) er det fastsat, at forvaltningen af den supplerende
mekanisme for samhandelen i de følsomme og meget

— indsættes som stk. 2 :

følsomme perioder sker ved hjælp af udførselsdokumen
tet, der udstedes af de spanske myndigheder for al forsen
delse af frugt og grønsager til medlemsstaterne i Fælles
skabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 ;

»2. Opstår der i periode III alvorlige forstyrrel
ser, og vedvarer disse forstyrrelser trods anvendelse
af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6,
kan der efter fremgangsmåden i tiltrædelsesaktens
artikel 85 vedtages relevante foranstaltninger, der

kontrollen . med overholdelsen af denne ordning er hidtil

afviger fra de i artikel 6 fastsatte, og som supplerer
disse. De pågældende foranstaltninger kan navnlig

sket ved grænsen ; gennemførelsen den 1 . januar 1993 af
det indre marked uden indre grænser gør det påkrævet, at
der indføres en ny ordning, hvor kontrollen i vidt omfang
gennemføres i bestemmelseslandet ;
forpligtelsen til at anføre nummeret på det anvendte
udførselsdokument på forretningspapirerne for de
produkter, der forsendes fra Spanien til medlemsstaterne i
Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december
1985 og gennemførelse i disse lande af kontrol på stedet
og af andre foranstaltninger, som de efter omstændighe
derne måtte finde egnede, samt anvendelse af sanktioner,
såfremt bestemmelserne ikke overholdes, kan muliggøre
en passende anvendelse af den supplerende mekanisme
for samhandelen ; kontrollen på stedet kan navnlig lettes
ved, at angivelserne om oprindelse og afsendelsessted som
fastsat i fællesskabsforskrifterne anføres på emballagen for
de produkter, der er omfattet af den supplerende meka
nisme for samhandelen ;

indebære,

at

bestemmelserne

om

den

fælles

markedsordning fraviges for lokale eller regionale
markeder.«

2) Følgende artikler indsættes :
»Artikel 8a

1 . Bortset fra fakturaer og papirer, som udfærdiges i
detailleddet, skal salgsfakturaer og andre forretningspa
pirer, der skal fastlægges næmere, når de vedrører
produkter, der forsendes fra Spanien til de øvrige
medlemsstater i periode II og III, være påført
nummeret på det udførselsdokument, der blev anvendt
ved forsendelsen, samt andre fornødne oplysninger.
Enhver ihændehaver af de omhandlede produkter i en
medlemsstat, bortset fra Spanien, skal til enhver tid
kunne fremvise disse dokumenter.

i de tilfælde, hvor de alvorlige forstyrrelser af markederne
vedvarer, selv om der anvendes foranstaltninger i henhold
til artikel 6 i forordning (EØF) nr. 3210/89, bør der kunne
iværksættes yderligere foranstaltninger for lokale eller

2. Myndighederne i medlemsstaterne i Fællesskabet
i dets sammensætning pr. 31 . december 1985 gennem
fører, navnlig på engrosmarkederne, kontrol på stedet
med det formål på grundlag af de i stk. 1 nævnte
forretningspapirer og angivelserne på emballagen at
efterprøve, om det i artikel 5 nævnte dokument er

regionale markeder, i givet fald som undtagelse fra dem,

blevet forelagt i forbindelse med forsendelse af

(') Udtalelse afgivet den 18 . december 1992 (endnu ikke offent
liggjort i Tidende).
(2) EFT nr. L 312 af 27. 10. 1989, s. 6.

produkter fra Spanien i periode II og III. Disse
myndigheder kan supplere den nævnte kontrol med
anvendelse af andre foranstaltninger. I den forbindelse
kan de navnlig fastsætte :

Artikel 8b

— at erhvervsdrivende, som køber eller sælger de

pågældende produkter, fører et lagerregnskab, som
navnlig udviser leverandørernes navn og etable

1 . Er bestemmelserne i denne forordning eller
gennemførelsesbestemmelserne hertil ikke overholdt,
anvender de spanske myndigheder og myndighederne
i de øvrige medlemsstater sanktioner, der står i forhold
til overtrædelsernes grovhed. For erhvervsdrivende, der
i periode II og III fra Spanien har forsendt produkter,

ringssted
— at andre erhvervsdrivende til enhver tid skal kunne

angive, hvem de pågældende produkter tilhører.

som er omfattet af SMS, uden at have det i artikel 5
nævnte dokument, kan sanktionerne ikke være mindre

3. De spanske myndigheder samarbejder i fornø
dent omfang med medlemsstaterne i Fællesskabet i

end to gange værdien af de produkter, der er blevet

dets sammensætning pr. 31 . december 1985 for at
afsløre og bekæmpe uregelmæssigheder.
4.
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forsendt uden udførselsdokumenter.«
Artikel 2

Kontrollen i medfør af stk. 1 til 3 kan ikke finde

sted ved grænserne mellem medlemsstaterne.

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
Pa Rådets vegne
J. GUMMER
Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3819/92
af 28 . december 1992

om fastsættelse og anvendelse af de omregningskurser, der skal anvendes i land
brugssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), særlig artikel 1 , litra c), artikel 3, stk. 3,
artikel 5, stk. 3, og artikel 10, og

grundlag af hvilken den er beregnet, sa risikoen for
markedsfordrejninger og for uberettiget økonomisk profit
undgås ; den landbrugsomregningskurs, der anvendes i
begyndelsen af en måned, bør tilpasses for at tage hensyn
til udviklingen i den repræsentative markedskurs i
tilfælde af væsentlige monetære bevægelser ;

verdensmarkedsnoteringerne bør beregnes i ecu med
korte intervaller og med stor nøjagtighed ; for de noterin
ger, der udtrykkes i medlemsstaternes nationale valutaer,
bør der derfor anvendes en landbrugsomregningskurs
svarende til den repræsentative mrkedskurs ;

ud fra følgende betragtninger :

De repræsentative markedskurser, der er defineret i
artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3813/92, anvendes til at
omregne beløb udtrykt i tredjelandes valuta og tjener som
grundlag
for
fastsættelsen
af
landbrugsom
regningskurserne for medlemsstaternes valutaer ; det er
nødvendigt at præcisere de nærmere regler for bereg
ningen af de repræsenttative markedskurser for de
flydende valutaer og navnlig for de tredjelandes valutær,
hvis værdi i ecu ikke offentliggøres i De Europæiske

i henhold til artikel 6, stk. 1 , andet led, i forordning (EØF)
nr. 3813/92 er det nødvendigt, at der etableres en nær
sammenhæng mellem ansøgningen om forudfastsættelse
af landbrugsomregningskursen og ansøgningen om det
pågældende beløb i ecu ; for at undgå risiko for spekula
tion er det nødvendigt at begrænse gyldigheden af en
licens med forudfastsættelse al landbrugsomregnings
kursen til kun at omfatte den medlemsstats område, som

den pågældende har angivet ;

Fællesskaberts Tidende ;

for sammensatte produkter og navnlig varer, der henhører
under Rådets forordning (EØF) nr. 3035/80 af
11 . november 1980 om fastsættelse af almindelige regler
for ydelse af eksportrestitution og om fastlæggelse af krite

det vil være hensigtsmæssigt at foretage en systematisk
justering af de repræsentative markedskurser efter hver
tidagesperiode ; for at lette underretningen af de
erhvervsdrivende og for at undgå risikoen for markeds
fordrejninger bør de repræsentative markedskurser ændres
på faste datoer, der ligge lige efter afslutningen af de
enkelte referenceperioder ; i tilfælde af væsentlige mone
tære bevægelser er det imidlertid vigtigt, at de repræsenta
tive markedskurser hurtigt fastsættes på grundlag af en
kort referenceperiode ;

brugsprodukter, der udføres i form
omfattes af Traktatens bilag II (4),
forordning (EØF) nr. 338.1 /90 (5), bør
de pågældende beløb i ecu omfatte
basislandbrugsprodukterne, for at
gskursen kan forudfastsættes ;

for at sikre en ensartet fremgangsmåde i hele Fællesskabet
og for at forenkle administrationen af samhandelsord
ningen skal medlemsstaterne ved direkte omregning til
deres nationale valuta af beløb udtrykt i trejdelandes

det er nødvendigt at fastsætte, hvilke angivelser pa Fælles
skabets forskellige sprog der skal anføres i de relevante
dokumenter til oplysning om forudfastsættelsen af
landbrugsomregningskursen ;

valuta anvende de kurser, der er fastsat i Kommissionens

rierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse land

af varer, som ikke
senest ændret ved
forudfastsættelsen af
en væsentlig del af
landbrugsomregnin

forordning (EØF) nr. 1766/85 af 27. juni 1985 om de
valutakurser, der skal anvendes ved fastsættelse af toldvær

dien (2), senest
nr. 593/91 (3) ;

ændret

ved

forordning

(EØF)

landbrugsomregningskursen bør finde anvendelse så
hurtigt som muligt efter den referenceperiode, på
(') Se side 1 i denne Tidende.
(2) EFT nr. L 168 af 26. 6. 1985, s. 21 .
(3) EFT nr. L 66 af 13. 3. 1991 , s. 14.

fastsættelsen af landbrugsomregningskursen for flydende
valutaer foretages efter meget faste bestemmelser, der
giver mulighed for, at virkningerne til en vis grad kan
forudsiges inden hver kursfastsættelse ; for at undgå risiko
for spekulation bør der ske en ændring af den land
brugsomregningskurs, der blev forudfastsat i den referen
ceperiode, som giver anledning til en kursændring ;
o EFT nr. L 323 af 29. 11 . 1980, s. 27.
5 EFT nr. L 327 af 27. 11 . 1990, s. 4.
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ifølge forordning (EØF) nr. 3813/92 ma der ikke over
skrides en nærmere fastsat monetær afvigelse for herved at
undgå større markedsforvridninger ; det er derfor nødven
digt at justere forudfastsættelsen af en landbrugsomreg
ningskurs, der indebærer en stor monetær afvigelse fra de
pågældende kurser ;
forudfastsættelse af landbrugsomregningskurserne kan
indebære risiko for spekulation i tilfælde af store kursud
sving ; der må derfor åbnes mulighed for, at forudfastsæt
telsen om fornødent kan suspenderes ved en hurtig
procedure ;
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nes, er de dagliger kurser i ecu, som offentliggøres i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven.
2.

Hvis kursen for ecu i forhold til et tredjelands valuta

ikke offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende, beregnes den repræsentative markedskurs for
den pågældende valuta under hensyntagen til de valuta
kurser, der så virkelighedsnært som muligt afspejler den
aktuelle værdi af den pågældende valuta i forbindelse med
handelstransaktioner.

for at forenkle bestemmelserne bør artikel 1 , stk. 1 , i

Kommissionens forordning (EØF) nr. 653/92 af 16. marts
1992 om den regningsenhed og den landbrugsomreg
ningskurs, der skal anvendes ved bud, som indgives i
forbindelse med en licitation ('), optages i nærværende
forordning, og nævnte forordning bør ophæves ;
det er nødvendigt at angive de nærmere regler for afrun
ding
af
de
værdier,
som
beregnes
for
omregningskurserne ;
for at tydeliggøre EF-reglerne bør der ske en ophævelse af
gennemførelsesbestemmelserne til den agromonetæré
ordning, der gælder indtil den 31 . december 1992, og som
er fastsat i forordning (EØF) nr. 3152/85 (2), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3237/90 (3), forordning (EØF)
nr. 3153/85 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3672/89 0, forordning (EØF) nr. 3154/85 (6), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1 546/89 f), forordning
(EØF) nr. 3155/85 (8), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3247/89 (9), forordning (EØF) nr. 3156/85 (10), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3521 /88 ("), forordning
(EØF) nr. 3578/88 (12), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3137/91 (u), forordning (EØF) nr. 1641 /91 (H), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3756/92 (ls), og forord
ning (EØF) nr. 3757/92 (16) ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko

Artikel 2

1 . Den repræsentative markedskurs for en flydende
valuta beregnes på grundlag af basisregerenceperioder.
Ved basisreferenceperioder forstås perioderne fra den 1 . til
den 10., fra den 1 1 . til den 20. og fra den 21 . til den sidste
dag i hver måned, eventuelt reduceret ifølge stk. 2.
Den sidste basisreferenceperiode i hvert år går dog fra den
21 . til den 30. december.

2.

Uanset stk. 1 gælder følgende, såfremt, den absolutte

værdi af forskellen mellem to medlemsstaters monetære

afvigelser, der ér beregnet ud fra gennemsnittet af
kurserne for ecu i tre arbejdsdage i træk, overstiger seks
point :
— de repræsentative markedskurser for de pågældende
valutaer justeres på grundlag af de pågældende tre
arbejdsdage og
— den pågældende basisreferenceperiode begynder dagen
efter disse tre arbejdsdage ; periodens afslutning
berøres ikke heraf.

mitéer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

Repræsentative markedskurser
Artikel 1

1 . De omregningskurser, på grundlag af hvilke den
repræsentative markedskurs for en flydende valuta bereg
')
2)
3)
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

70 af 17. 3. 1992, s. 6 .
310 af 21 . 11 . 1985, s. 1 .
310 af 9. 11 . 1990, s. 18.
310 af 21 . 11 . 1985, s. 4.

Artikel 3

Den repræsentative markedskurs anvendes fra dagen efter
den periode, på grundlag af hvilken kursen blev beregnet,
indtil udgangen af den følgende periode, for hvilken der
kan beregnes en ny repræsentativ markedskurs.
Den repræsentative markedskurs, der er baseret på den
sidste referenceperiode i et år, anvedes dog fra den første
dag i det følgende år.

^ EFT nr. L 358 af 8. 12. 1989, s. 28.

Artikel 4

6) EFT nr. L 310 af 21 . 11 . 1985, s. 9.
EFT nr. L 151 af 3. 6. 1989, s. 24.

8) EFT nr. L 310 af 21 . 11 . 1985, s. 22.
') EFT nr. L 314 af 28. 10. 1989, s. 51 .
,0) EFT nr. L 310 af 21 . 11 . 1985, s. 27.
") EFT nr. L 307 af 12. 11 . 1988, s. 28 .
12) EFT nr. L 312 af 17. 11 . 1988, s. 16.
n) EFT nr. L 297 af 29 . 10. 1991 , s. 17.
H) EFT nr. L 153 af 17. 6. 1991 , s. 1 .
,s) EFT nr. L 382 af 28. 12. 1992, s. 1 .
,é) EFT nr. L 382 af 28. 12. 1992, s. 45.

Som en undtagelse fra anvendelsen af den repræsentative
markedskurs gælder i forbindelse med samhandelsordnin
gen, at omregningen til en medlemsstats nationale valuta
af et beløb udtrykt i et tredjelands nationale valuta af den
pågældende medlemsstat skal foretages ved hjælp af den
omregningskurs, der skal anvendes ved fastsættelse af
toldværdien .
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AFSNIT II

Hvis der er tale om licitation, ansøges der om forudfast
sættelse af landbrugsomregningskursen med forbehold for
hel eller delvis antagelse af buddet.

Landbrugsomregningskurser
Artikel 5

1 . Landbrugsomregningskurserne for de flydende valu
taer fastlægges ifølge artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 3813/92 ved udgangen af hver måned på grundlag af
den i artikel 2 i nærværende forordning omhandlede
sidste referenceperiode i måneden.
2. De landbrugsomregningskurser, der er beregnet i
overensstemmelse med stk. 1 , justeres ifølge bestemmel
serne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 3813/92
afhængigt af de monetære afvigelser fra de repræsentative
markedskurser, der er baseret på de i artikel 2 i nærvæ
rende forordning omhandlede referenceperioder.
Artikel 6

2. Gyldighedsperioden for forudfastsættelsen af
landbrugsomregningskursen er lig med gyldighedsperio
den for forudfastsættelsen af det pågældende beløb i ECU
eller gyldighedsperioden for tildelingen af buddet.
Gyldighedsperioden begrænses dog til udgangen af den
tredje måned efter måneden for forudfastsættelsen af
omregningskursen.

Når perioden for gyldigheden af forudfastsættelsen af
landbrugsomregningskursen er udløbet, er den udløbende

begivenhed for den landbrugsomregningskurs, der gælder
for det pågældende beløb, den begivenhed, der er fastsat i
artikel 6, stk. 1 , første afsnit, i forordning (EØF) nr. 3813/
92.

3.

Hvis landbrugsomregningskursen er forudfastsat, er

licensen eller det tilsvarende dokument kun gyldig i én
medlemsstat, som anføres af ansøgeren, når han indgiver
ansøgningen om forudfastsættelse af landbrugsomreg
ningskursen.

Landbrugsomregningskursen for en flydende valuta
gælder fra den første dag efter den referenceperiode, på
grundlag af hvilken den er fastsat.
Den landbrugsomregningskurs, der er baseret på den
sidste referenceperiode i et år, gælder dog fra den første
dag i det følgende år.
Artikel 7

Beløb, der vedrører verdensmarkedsnoteringer, og som
udtrykkes i en medlemsstats nationale valuta, omregnes til
ECU ved hjælp af en særlig landbrugsomregningkurs,
som er lig med den repræsentative markedskurs.

AFSNIT III

Artikel 9

1.

For de produkter, der henhører under KN-kode

0402 10 91 , 0402 10 99, 0402 29, 0402 99,
0403 10 14,
0403 10 16,
0403 10 32,
0403 10 36,
0403 90 31 ,
0403 90 33, ,
0403 90 61 ,
0403 90 63,
0403 90 69,

0403 10 12,
0403 10 34,
0403 90 39,
0404 90 51 ,

0404 90 53, 0404 90 59, 0404 90 91 , 0404 90 93 og
0404 90 99, kan landbrugsomregningskursen kun forud
fastsættes, hvis eksportrestitutionen er forudfastsat for alle
produktets bestandddele.
2. For de varer, der er omfattet af forordning (EØF) nr.
3035/80, kan landbrugsomregningskursen kun forudfast
sættes, hvis der for mindst et af basisprodukterne er
udstedt en eller flere licenser med forudfastsættelse af

restitution for den samlede mængde, som der kan ydes
eksportrestitution for.

Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen

Ved anvendelsen af første afsnit tages der kun hensyn til
de basisprodukter, hvis vægt udgør mindst 10 % af varens
vægt.

Artikel 8

Forelægges en eller flere af de i første afsnit omhandlede

1 . Landbrugsomregningskursen forudfastsættes på de
betingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1 , andet led, i
forordning (EØF) nr. 3813/92, efter ansøgning, såfremt
denne indgives samtidig med :
— ansøgningen om licens eller et tilsvarende dokument

med forudfastsættelse af det pågældende beløb i ECU
eller eventuelt

— indgivelsen af bud i forbindelse med en licitation
undtagen tilbud om køb, der indgives til interven
tionsorganet.

licenser i forbindelse med udførsel af varer, og kan land
brugsomregingskursen ikke forudfastsættes for varen, fordi

de i første afsnit omhandlede betingelser ikke er opfyldt,
accepterer myndighederne ikke denne eller disse licenser.
Forelægges flere af de i første afsnit omhandlede licenser i

forbindelse med afslutningen af toldformaliteterne, tages
kun den ældste licens i betragtning, når det fastsættes,
hvilken dato der skal lægges til grund ved beregningen af
landbrugsomregningskursen. I dette tilfælde tages der kun
hensyn til licenserne for det eller de basisprodukter, hvis
samlede mængde er omfattet af licenserne.

Titolo valido in . . . (Stato membro designato dal richi
endente)

Artikel 10

1 . Ansøges der om forudfastsættelse af landbrugsom
regningskurser, skal ansøgningen om licens eller et tilsva
rende dokument eller buddet forsynes med en af følgende
angivelser :

— Fijación anticipada del tipo de conversión agrario
— Forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen
— Vorausfestsetzung des landwirtschaftlichen Umrech
nungskurses
— Προκαθορισμός της γεωργικής ισοτιμίας
— Advance fixing of the agricultural conversion rate
—
—
—
—

Fixation à 1 avance du taux de conversion agricole
Fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo
Vaststelling vooraf van de landbouwomrekeningskoers
Fixação antecipada da taxa de conversão agrícola

Ansøgningen indeholder desuden oplysning om den
medlemsstat, hvor licensen vil blive anvendt.
2.

Licensen eller et tilsvarende dokument eller erklæ

ringen om tildeling af buddet skal forsynes med en af
følgende angivelser :
— Tipo de conversión agrario fijado por anticipado el . . .
(fecha de la fijación previa), el cual se ajustará eventu
almente.

— Landbouwomrekeningskoers vooraf vastgesteld op . . .
(datum van de vaststelling vooraf), eventueel aan te
passen .

Certificaat geldig in . . . (door de aanvrager aangegeven
Lid-Staat)

— Taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente em
. . . (data de prefixação) a ajustar eventualmente.
Certificado válido em . . . (Estado-membro designado
pelo requerente)
Artikel 11

1 . Hvis landbrugsomregningskursen for en flydende
valuta ændres, justeres den kurs, der blev forudfastsat for
den pågældende valuta i den referenceperiode, på
grundlag af hvilken den nye omregningskurs blev fastsat,
så at den kan erstattes af denne nye omregningskurs.

2. Når den absolutte værdi af den afvigelse mellem den
forudfastsatte landbrugsomregningskurs og den landbrug
somregningskurs, der er i kraft på tidspunktet for den i
artikel 6, stk. 1 , første afsnit, i forordning (EØF) nr.
3813/92 omhandlede udløsende begivenhed, overstiger
fire point, justeres den forudfastsatte landbrugsomreg
ningskurs, så at den kan tilnærmes den gældende kurs
indtil afvigelsen fra sidstnævnte kurs kun udgør fire point.

Certificado válido en . . . (estado miembro designado
por el solicitante)

— Landbrugsomregningskurs forudfastsat den . . . (dato
for forudfastsættelsen) justeres i påkommende tilfælde.
Licens gyldig i . . . (medlemsstat, der er angivet af
ansøgeren)
— Am . . . (Vorausfestsetzungsdatum) im voraus festge
setzter landwirtschaftlicher Umrechnungskurs ; muß
gegebenenfalls angepaßt werden.
Lizenz gilt in ... (vom Antragssteiler angegebener
Mitgliedstaat)
— Γεωργική
ισοτιμία
προκαθοριζόμενη
στις
. . . (ημερομηνία προκαθορισμού), που ενδέχεται
να αναπροσαρμοστεί ·
Πιστοποιητικό που ισχύει στο . . . (κράτος μέλος
υποδεικνυόμενο από τον αιτούντα)

— Agricultural conversion rate fixed in advance on . . .
(date of advance fixing), to be adjusted as appropriate.
Certificate valid in . . . (Member State designated by
the applicant)

— Taux de conversion agricole fixé à 1 avance le . . . (date
de préfixation), à ajuster éventuellement.

Certificat valable en . . . (État membre désigné par le
demandeur)
— Tasso di conversione agricolo fissato in anticipo il . . .
(data della fissazione anticipata), da modificarsi se del
caso .
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Artikel 12

1 . Konstateres der ved en undersøgelse af valutasitua
tionen eller markedssituationen vanskeligheder, som
skyldes anvendelsen af bestemmelserne vedrørende forud
fastsættelse af landbrugsomregningskursen, eller er der
fare for, at sådanne vanskeligheder opstår, kan der træffes
beslutning om at suspendere anvendelsen af disse bestem
melser for de berørte produkter ifølge proceduren i artikel
12 i forordning (EØF) nr. 3813/92.

2. I uopsættelige tilfælde kan Kommissionen efter at
have undersøgt situationen på grundlag af alle de oplys
ninger, den har, beslutte at suspendere forudfastsættelsen
af landbrugsomregningskursen i indtil tre arbejdsdage.
3 . Så længe forudfastsættelsen af landbrugsomreg
ningskursen er suspenderet, afvises ansøgninger om
forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen.
Ansøgninger om forudfastsættelse af landbrugsomreg
ningskursen, der indgives inden forudfastsættelsen
suspenderes, berøres ikke af beslutningen om suspension.
4.

I en medlemsstat, hvor den i stk. 3 omhandlede

suspension anvendes, kan der indgives en ansøgning om
forudfastsættelse af landbrugsomregningskursen i syv dage
efter udgangen af suspensionsperioden, for så vidt angår
de beløb, der er forudfastsat i ecu i denne periode.
5. Bestemmelserne i denne artikel vedrører ikke ansøg
ninger om licenser eller tilsvarende dokumenter eller bud
med forudfastsættelse af de pågældende beløb i ecu.
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AFSNIT IV

Almindelige bestemmelser
Artikel 13

I denne forordning forstås ved arbejdsdag enhver dag,
hvor Kommissionen fastsætter en kurs for ECU.

Artikel 14

Bud, der indgives i forbindelse med en licitation, der
gennemføres i henhold til en retsakt vedrørende den
fælles landbrugspolitik, bortset fra bud, hvis EF-finansie
ring henhører under EUGFL, Udviklingssektionen,
udtrykkes i ecu.

De repræsentative markedskurser og landbrugsomreg
ningskurserne beregnes med seks betydende cifre, idet det
sjette ciffer afrundes.
2.

I denne artikel forstås ved betydende cifre :

— alle cifre, når tallets absolutte værdi er større end eller

lig med 1 , eller
— i øvrige tilfælde alle decimaler fra og med den første,
som er forskellig fra nul.
De i denne artikel omhandlede afrundinger foretages ved
at forhøje det pågældende ciffer med 1 i de tilfælde, hvor
det følgende ciffer er større end eller lig med 5, og yed at
lade det være uændret i de øvrige tilfælde.
Artikel 16

Forordning (EØF) nr. 3152/85, (EØF) nr. 3153/85, (EØF)
nr. 3154/85, (EØF) nr. 3155/85, (EØF) nr. 3156/85, (EØF)
nr. 3578/88, (EØF) nr. 653/92, (EØF) nr. 1641 /91 og
(EØF) nr. 3757/92 ophæves.

Artikel 15

1 . De monetære afvigelser udtrykkes med tre decima
ler, idet den tredje decimal afrundes.

Artikel 1 7

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3820/92
af 28 . december 1992

om overgangsforanstaltninger for anvendelsen af de agromonetære bestem
melser i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (•), særlig artikel 11 , stk. 2, og

markedsforvridninger ; som følge heraf skal den brutto
støtte, der er forudfastsat i ecu, omregnes direkte til
national valuta ved hjælp af landbrugsomregningskursen i
den medlemsstat, hvor produkterne forarbejdes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko
mitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

Ved forordning (EØF) nr. 3813/92 ophæves pr. 1 . januar
1993 Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (3) ; for at lette
overgangen mellem de agromonetære foranstaltninger, der
gælder indtil og efter den 31 . december 1992, bør det
midlertidigt sikres, at bestemmelserne i disse ordninger
svarer til hinanden, især med hensyn til de udløsende
begivenheder for landbrugsomregningskurserne ;

Indtil udgangen af produktionsåret 1992/93 og udgangen
af produktionsåret 1993/94 for fåre- og gedekød, fiskeriva
rer, tomater, agurker, courgetter og auberginer anvendes
de bestemmelser, der henviser til forordning (EØF)
nr. 1676/85, med de fornødne ændringer som om de
henviste til forordning (EØF) nr. 3813/92.
Artikel 2

i artikel 26a i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3540/85 af 5. december 1985 om gennemførelsesbe
stemmelser til særforanstaltningerne for ærter, bønner,
hestebønner og sødlupiner (4), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1 734/92 Q, fastsættes, at bruttostøtten i
ecu samt den forudfastsatte støtte indtil den 30. juni 1993
multipliceres med det monetære differencebeløb og
dernæst omregnes til den endelige støtte i den medlems
stats valuta, hvor produkterne er høstet, ved hjælp af
samme medlemsstats landbrugsomregningskurs ;

1.

De monetære differencebeløb for ærter, bønner,

hestebønner og sødlupiner, som identificeres fra den
1 . januar 1993, fastsættes til nul.

2. Uanset artikel 26a i forordning (EØF) nr. 3540/85
gælder følgende :
a) Kommissionen offentliggør i De Europæiske Falles
skabers Tidende, L-udgaven, udelukkende den brutto
støtte i ecu, der skal ydes for 1 00 kg produkter, så snart
dette beløb er fastsat

på grund af bestemmelserne for fastsættelsen af
landbrugsomregningskursen fra den 1 . januar 1993 og
franchisen på 5 point, der gælder for det monetære diffe
rencebeløb, er værdien af sidstnævnte altid nul ; brutto

støtten i ecu skal derfor omregnes direkte til national
valuta ved hjælp af landbrugsomregningskursen i den
medlemsstat, hvor produkterne forarbejdes ;
den støtte, der er forudfastsat i 1992, og som anvendes for
produkter, der identificeres i 1993, skal tilpasses under

hensyntagen til1 den landbrugsomregningskurs, der gælder
på tidspunktet for identificeringen ; i disse tilfælde bør de
monetære differencebeløb annulleres for at undgå

b) den endelige støtte, der skal ydes, er lig med brutto
støtten i ecu eller eventuelt den forudfastsatte støtte i

ecu, omregnet til national valuta i den medlemsstat,
hvor produkterne forarbejdes, ved hjælp af den land
brugsomregningskurs, der gælder for denne medlems

stat på dagen for identificeringen.
3. Såfremt en støtte er forudfastsat i 1992 for produkter,
der identificeres i 1993, er den endelige støtte, der skal
ydes, lig med den forudfastsatte bruttostøtte i ecu
omregnet til national valuta i den medlemsstat, hvor
produkterne forarbejdes, ved hjælp af den landbrugsom
regningskurs, der gælder for denne medlemsstat på dagen
for identificeringen.

(') Se side 1 i denne Tidende.

I1) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 1 .

(J) EFT nr. L 201 af 31 . 7. 1990, s. 9.
(4) EFT nr. L 342 af 19. 12. 1985, s. 1 .
O EFT nrv L 179 af 30. 6. 1992, s. 120.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

Nr. L 387/23

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 12. 92

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

V
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3821/92
af 28 . december 1992

om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3294/86 og ændring af forordning (EØF)
nr. 1393/76, (EØF) nr. 1780/89, (EØF) nr. 2053/89, (EØF) nr. 2054/89, (EØF) nr.
209/88 og nr. 163/67/EØF med henblik på at ophæve undtagelsen fra anvendelse
af landbrugsomregningskursen for de pågældende beløb
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december ,1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), særlig artikel 10, og

franko grænse omregnes til national valuta ved hjælp af
den repræsentative markedskurs ;
i artikel 34 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1780/89 af 21 . juni 1989 om gennemførelsesbestem
melser for afsætning af alkohol, der er fremstillet i
henhold til de i artikel 35, 36 og 39 i forordning (EØF)
nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som interven
tionsorganerne ligger inde med (8), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2864/92 (9), fastsættes, at den repræ
sentative markedskurs anvendes ved omregning af de
pågældende betalinger og sikkerheder ;

ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF) nr. 3813/92 ophæver med virkning fra
1 . januar 1993 Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85 (2),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (3) ; i
medfør af artikel 2, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1676/85

findes der pr. 31 . december 1992 undtagelser fra anven
delse af landbrugsomregningskursen for visse beløb, som
gør det muligt at anvende kurser, der i højere grad svarer
til de faktiske økonomiske forhold og undgå monetære
forvridninger ; disse undtagelser er ikke berettigede i
forbindelse med den agromonetære ordning, der gælder
fra den 1 . januar 1993, og indførelsen af landbrugsomreg
ningskurser, der i vidt omfang svarer til de faktiske
økonomiske forhold ; de pågældende bestemmelser bør
derfor ophæves ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3294/86 af
29. oktober 1986 om fastsættelse af den omregningskurs,
der skal anvendes ved omregning af importafgifter og
restitutioner i rissektoren (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3119/89 (*), fastsættes, at der anvendes en særlig
omregningskurs for visse omregninger til national valuta i
rissektoren :

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1393/76 af
17. juni 1976 om fastsættelse af nærmere bestemmelser
for indførsel af produkter fra vinsektoren med oprindelse
i visse tredjelande (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3671 /89 Q, fastsættes i artikel la, at referencepriserne
(')
(2)
(3)
(4)
H

Se side 1 i denne
EFT nr. L 164 af
EFT nr. L 201 af
EFT nr. L 304 af
EFT nr. L 300 af

Tidende.
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
30. 10. 1986, s. 25.
18. 10. 1989, s. 14.

(j EFT nr. L 157 af 18. 6. 1976, s. 20.

O EFT nr. L 358 af 8. 12. 1989, s. 26.

i artikel 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2053/
89 (10) og (EØF) nr. 2054/89 (") om gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med minimumsimportpris for
visse former for forarbejdede kirsebær og tørrede druer,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3390/89 (12), fast
sættes, at den repræsentative markedskurs anvendes ved
omregning til national valuta af minimumsimportprisen ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 209/88 af
26. januar 1988 om fastsættelse af tillægsbeløb ved
indførsel af svinekød fra tredjelande (13), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 31 17/89 (l4), fastsættes i artikel 1 ,
stk. 2, at tilbudsprisen udtrykkes i ecu efter omregning af
de priser, der konstateres i national valuta, til ecu ved
hjælp af den repræsentative markedskurs ;
i Kommissionens forordning nr. 163/67/EØF af 26. juni
1 967 om fastsættelse af tillægsafgifter ved indførsel af fjer
kræavlens produkter fra tredjelande (15), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 3116/89 (16), fastsættes i artikel 1 ,
stk. 3, at tilbudsprisen udtrykkes i ecu efter omregning af
de priser, der konstateres i national valuta, til ecu ved
hjælp af den repræsentative markedskurs ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko
mitéer —

8) EFT nr. L 178 af 24. 6. 1989, s. 1 .
») EFT nr. L 268 af 1 . 10. 1992, s. 48 .
I0) EFT nr. L 195 af 11 . 7. 1989, s. 11 .
") EFT nr. L 195 af 11 . 7. 1989, s. 14.
< 2) EFT nr. L 326 af 11 . 11 . 1989, s. 27.

'j EFT nr. L 21 af 27. 1 . 1988, s. 5.
'j EFT nr. L 300 af 18. 10. 1989, s. 11 .

15) EFT nr. 129 af 28. 6. 1967, s. 2577/67.
") EFT nr. L 300 af 18 . 10 . 1989, s. 10.
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stk. 2, andet led, artikel 24, stk. 2, andet led, og
artikel 26, stk. 2, og som fer udtrykt i ecu pr. hekto

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

liter alkohol 100 % vol

Artikel 1

— betalingen for de i artikel 31 , stk. 1 , omhandlede
prøver, som er udtrykt i ecu.«

Forordning (EØF) nr. 3294/86 ophæves.

Artikel 4

Artikel 2

Artikel la i forordning (EØF) nr. 1393/76 affattes således :

Artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2053/89 og (EØF)
nr. 2054/89 affattes således :

»Artikel la

»Artikel 3

Med henblik på sammenligning af tilbudspriser og
referencepriser franko grænse omregnes sidstnævnte
priser til national valuta ved hjælp af den landbrugs
omregningskurs, som gælder på den eksportdato, der
er anført i det i artikel 3, stk. 1 , i denne forordning

Minimumsimportprisen omregnes til national valuta i
den medlemsstat, hvor varen overgår til fri omsætning,
ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der
gælder på datoen for antagelsen af angivelsen om
overgang til fri omsætning.«

omhandlede certifikat.

I andre end de i artikel 3, stk. 1 , i denne forordning
omhandlede tilfælde anvendes som landbrugsomreg
ningskurs ved den i stk. 1 nævnte sammenligning den
kurs, der gælder på datoen for afslutningen af toldfor
maliteterne ved overgang til fri omsætning.«

Artikel 5

Artikel 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 209/88 affattes
således :

»Tilbudsprisen udtrykkes i ecu på grundlag af de i
stk. 1 omhandlede priser, der konstateres i den pågæl
dende medlemsstats nationale valuta og omregnes til
ecu ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, som
gælder den dag, hvor de pågældende priser konstate

Artikel 3

Artikel 34 i forordning (EØF) nr. 1780/89 affattes således :

res .«

»Artikel 34

Den landbrugsomregningskurs, der gælder dagen før
offentliggørelsen
af
licitationsbekendtgørelsen,
anvendes ved omregning til national valuta af

Artikel 6

Artikel 1 , stk. 3, første afsnit, i forordning nr. 163/67/EØF
affattes således :

— de beløb, der betales inden udstedelsen af de i

»3. Tilbudsprisen udtrykkes i ecu på grundlag af de
i stk. 2 omhandlede priser, der konstateres i den
pågældende medlemsstats nationale valuta, og
omregnes til ecu ved hjælp af den landbrugsomreg
ningskurs, som gælder den dag, hvor de pågældende

artikel 9, stk. 2, artikel 17, stk. 3, og artikel 28,
stk. 1 , omhandlede overtagelsesbeviser, og som i
buddet er udtrykt i ecu
— de deltagelsessikkerheder, der er omhandlet i
artikel 6, stk. 2, artikel 14, stk. 2, og artikel 22,
stk. 2, og som er udtrykt i ecu pr. hektoliter

priser konstateres.«

alkohol 100 % vol

Artikel 7

— den sikkerhed for korrekt opfyldelse, der er
omhandlet i artikel 8, stk. 2, andet led, artikel 16,

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3822/92
af 28. december 1992

om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne
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. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), særlig artikel 1 , litra c) og artikel 3, stk. 1 ,

Artikel 1

Landbrugsomregningskurserne

48,5563

og

8,97989

ud fra følgende betragtninger :

2,35418
310,351
166,075

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 fastsættes
landbrugsomregningskurserne indledningsvis på samme
niveau som den repræsentative kurs for faste valutaer og
på grundlag af denne kurs for flydende valutaer for en
referenceperiode i december 1 992 ;
for hver flydende valuta bør anvendes den repræsentative
markedskurs, der er lig med gennemsnittet af de ecu
kurser, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesska
bers Tidende, C-udgaven, i perioden 21 . til 30. december
1992, og de pågældende landbrugsomregningskurser bør
fastsættes på et niveau, hvor de højst afviger 2 point fra
disse repræsentative markedskurser ;

fastsættes

saledes,

1 ECU =

7,89563

0,878776
2 087,00

belgiske og luxembourgske francs
danske kroner

tyske mark
græske drakmer
spanske pesetas
franske francs

irske pund
italienske lire

2,65256
209,523
0,939052

nederlandske gylden
portugisiske escudos
pund sterling

Artikel 2

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

mitéer —

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') Se side 1 i denne Tidende.

at
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Nr. L 387/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3823/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3016/78 om fastsættelse af visse regler for
omregningskurser inden for sukker- og isoglucosesektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3484/

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3814/92 af
28 . december 1992 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1785/81 og om anvendelse i Spanien af de sukkerpri
ser, der er fastsat i nævnte forordning (*), ydes der støtte,
hvis beløb er fastsat i ecu ; det er derfor nødvendigt ved
omregningen til spanske pesetas at fastlægge den land
brugsomregningskurs, der skal anvendes ud fra den udlø
sende begivenhed, dvs. det forhold, hvorved det økono
miske mål med den operation, som støtten tager sigte på,
nås ; Kommissionens forordning (EØF) nr. 3016/78 af
20. december 1978 om fastsættelse af visse regler for
anvendelse af omregningskurser inden for sukker- og
isoglucosesektoren (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 680/89 f), bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed ;

92 (2),

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og om de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2205/90 (4), særlig artikel 12, og

Sukker —

ild fra følgende betragtning :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1

I bilaget til forordning (EØF) nr. 3016/78 indsættes som punkt XX :
Omhandlede beløb

Omregningskurs

»XX. Støtte i henhold til forordning (EØF)
nr. 3814/92 :

a) støtte til sukkerroeproducenter og
sukkerrørsproducenter
som
omhandlet i artikel 2, stk. 1 og 2
b) støtte til lagrene pr. 31 . 12. 1992 som
omhandlet i artikel 2, stk. 3

Den
landbrugsomregningskurs, der er
gældende den dag, hvor de pågældende
sukkerroer og sukkerrør forarbejdes til sukker
Den landbrugsomregningskurs, der er
gældende den dag, hvor det pågældende sukker
afsættes som omhandlet i artikel 12 i forord

ning (EØF) nr. 1998/78.«

Artikel 2

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

(>)
O
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
353
164
201

af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
3. 12. 1992, s. 8.
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.

O Se side 7 i denne Tidende.
(6) EFT nr. L 359 af 22. 12. 1978, s. 11 .
O EFT nr. L 164 af 15. 6. 1989, s. 15.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 1992.
Pa Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3824/92
af 28 . december 1992

om ændring af de priser og beløb, der er fastsat i ecu, som følge af de monetære
justeringer i september og november 1992
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1677/85
af 11 . juni 1985 om monetære udligningsbeløb i land
brugssektoren ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2205/90 (2), særlig artikel 6, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1677/85 er der
fastsat en automatisk og gradvis afvikling af de negative
monetære afvigelser, der opstår mellem to justeringer af
det europæiske monetære system ; denne afvikling
omfatter bl. a. en tilpasning af landbrugsomregningskur
serne, hvorved 25 % af de nyopståede overførte monetære
afvigelser ophæves ; den pågældende tilpasning af
landbrugsomregningskursen indtræder den 1 . januar 1993,
for så vidt angår de afvigelser, der opstod ved
justeringerne i september og november 1992 ; ifølge
nævnte artikels stk. 3 og 4 nedsættes de priser og om
nødvendigt de beløb, der fastsættes i ecu som led i den
fælles landbrugspolitik i løbet af den pågældende afvik
lingsetape, således at den forhøjelse af priserne i national
valuta, der er sket efter ændringen af landbrugsomkost
ningerne, opvejes ;

for at tage hensyn til de bestemmelser, der er fastsat for
den agromonetære ordning fra 1993, bør nedsættelser
foretages i begyndelsen af produktionsåret 1993/94 ;

priserne i ecu skal nedsættes med den nedsættelseskoeffi
cient for landbrugspriser, der er omhandlet i artikel 5 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3578/88 af
17. november 1988 om gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med automatisk afvikling af negative
monetære udligningsbeløb (3), ændret ved forordning
(EØF) nr. 3137/91 (4) ; denne koefficient blev fastsat ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3387/92 (*); en
tilsvarende ændring trænger sig på for visse beløb, der er
fastsat i ecu i henhold til artikel 6, stk. 4, litra b), i forord
(')
(2)
o
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

164
201
312
297
344

af
af
af
af
af

24.
31 .
18 .
29.
26.

6. 1985, s. 6.
7. 1990, s. 9.
11 . 1988, s. 16.
10. 1991 , s. 17.
11 . 1992, s. 27.

ning (EØF) nr. 1677/85 ; for at undgå markedsforvrid
ninger bør der tages hensyn til fællesskabsreglerne for så
vidt angår beregningen af de pågældende priser og beløb ;
de priser og beløb i ecu, der afhænger direkte af andre
priser i ecu, påvirkes direkte eller indirekte af faldet i
sidstnævnte ; for ikke at forstyrre markedsordningerne bør
forholdet mellem disse priser eller beløb opretholdes ;
de priser og beløb i ecu, der fastlægges ud fra de priser,
der konstateres på markedet, påvirkes enten indirekte af
følgerne af faldet i de øvrige priser i ecu eller afhænger
direkte af situationen på verdensmarkedet ; for at undgå
uberettigede fald og sikre disse priser eller beløb deres
repræsentativitet i forhold til markedet bør de ikke tages i
betragtning som priser i ecu som omhandlet i artikel 6,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1677/85, og disse priser og
beløb bør ikke multipliceres med nedsættelseskoeffici
enten for landbrugspriser ;
nedsættelseskoefficienten for landbrugspriser bør ikke
anvendes på kompensationen, der besluttes i forbindelse
med reformen af den fælles landbrugspolitik ;

de i artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1677/85 fast
satte foranstaltninger er bl. a. motiveret af ønsket om at
sikre ligevægt på landbrugsmarkederne ; for at forenkle
den administrative gennemførelse af ordningen for auto
matisk afvikling bør de beløb i ecu, der ved deres art eller
værdi ikke har nogen særlig direkte indvirkning på
produktionen, især beløb der fastsættes i forbindelse med
landbrugsstrukturpolitikken, beløb, der vedrører opla
gringsomkostninger, samt tekniske eller administrative
beløb, ikke multipliceres med nedsætteseskoefficienten
for landbrugspriser ;
for at lette den administrative forvaltning bør listen over
de pågældende priser og beløb vedtages i tide ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko
mitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Priserne og beløbene for sektorerne i bilaget divideres
med den koefficient, der er omhandlet i artikel 2 i forord
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Artikel 3

ning (EØF) nr, 3387/92, og tilpasses eventuelt for at over
holde fællesskabsbestemmelserne for deres beregning.

31 . 12. 92

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

Artikel 2

De priser og beløb, der følger af de i artikel 1
omhandlede ændringer, fastsættes med virkning fra den
dato, hvor nævnte artikel anvendes, efter fremgangsmåden
i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 1677/85.

Artikel 1 anvendes dog fra begyndelsen af produktionsåret
1993/94 for hvert berørt produkt. For de produkter, der
ikke findes noget produktionsår for, anvendes den fra
begyndelsen af produktionsåret for mælk og mejeripro
dukter.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

1.

KORN

Korn

1.1 .

Interventionspris, indikativpris og tærskelpris for korn i Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 1 . juli
1992 om den fælles markedsordning for korn (').

1 .2.

Tærskelpris for mel, gryn og groft mel af korn som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 1766/92.

1 .3.

Støtte, for korn som gælder i Portugal, som omhandlet i forordning (EØF) nr. 3653/90 (2).
Stivelsesprodukter

1.4

Minimumspris for kartofler efter stivelsesindhold som omhandlet i artikel 8, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1766/92 .

1.5

Præmie til kartoffelstivelsesfabrikanter som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1766/
92.

Ris

1.6.

Interventionspris for uafskallet ris og indikativpris for afskallet ris som omhandlet i artikel 3. stk. 1 , i
Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (4).

1.7.

Priser, der er nævnt i punkt 1.6. og som gælder i Portugal.

1.8 .

Tærskelpris for afskallet ris og rundkornet og langkornet sleben ris som omhandlet i artikel 14 i
forordning (EØF) nr. 1418/76.

1.9.

Tærskelpris for brudris som omhandlet i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 1418/76.

2.

SUKKER

2.1 .

Indikativpris for hvidt sukker som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
3484/92 (6).

2.2.

Interventionspris for hvidt sukker for de områder, der ikke har underskud, som omhandlet i artikel 3,
stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.3.

Interventionspris for hvidt sukker for de områder, der har underskud, som omhandlet i artikel 3, stk.
1 , litra b), i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.4.

Interventionspris for råsukker som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.5.

Basispris for sukkerroer som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.6.

Minimumspris for A-sukkerroer og B-sukkerroer som omhandlet i artikel 5 i forordning (EØF) nr.
1785/81 .

2.7.

Priser, der er nævnt i punkt 2.2, 2.5 og 2.6, og som gælder i Spanien.

2.8.

Refusion som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.9.

Tærskelpris for melasse som omhandlet i artikel 14, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.10.

Tærskelpris for hvidt sukker som omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

2.11 .

Tærskelpris for råsukker som omhandlet i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 .

O
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
362 af 27. 12. 1990, s. 28,
166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
73 af 19 . 3. 1992, s. 7.

(j EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(6) EFT nr. L 353 af 3 . 12. 1992, s. 8 .
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3.

VEGETABILSKE FEDTSTOFFER

Olivenolie

3.1 .

Indikativpris for olivenolie som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , litra a), i Rådets forordning nr. 136/66/
EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2046/92 (2).

3.2.

Interventionspris for olivenolie som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , litra a), i forordning nr. 136/66/EØF.

3.3.

Pris, der er nævnt i punkt 3.2, og som gælder i Portugal.

3.4.

Tillæg og fradrag fra interventionsprisen som omhandlet i artikel 12, stk. 1 , i forordning nr. 136/66/
EØF .

3.5.

Repræsentativ markedspris for olivenolie som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , litra b), i forordning nr.
136/66/EØF.

3.6.

Tærskelpris for olivenolie som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , litra b), i forordning nr. 136/66/EØF.

3.7.

Produktionsstøtte for olivenolie og støtte til de mindre producenter som omhandlet i artikel 5 og 5a i
forordning nr. 136/66/EØF.

3.8 .

Støtte, der er nævnt i punkt 3.7, og som gælder i Spanien og Portugal.

3.9.

Støtte til forbrug som omhandlet i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3416/90 (J), og som gælder i
Spanien og Portugal.
Hør

3.10.

Målpriser for hørfrø som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 569/76 af 15.
marts 1976 om fastsættelse af særforanstaltninger for hørfrø (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2048/92 0

3.11 .

Priser, der er nævnt i punkt 3.10, og som gælder i Spanien.

4.

FRUGT OG GRØNSAGER

Friske produkter

4.1 .

Basispris og opkøbspris efter type friske frugter eller grønsager og efter periode som omhandlet i
artikel 16 i Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for
frugt og grønsager (6), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1119/89 Q.

4.2.

Mindstepris til appelsinproducenterne efter sort som omhandlet i artikel 2 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2601 /69 af 18. december 1969 om særlige foranstaltninger med henblik på at fremme muligheden
for forarbejdning af visse appelsinsorter (8), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3848/89 (9).

43.

Udligningstilskud efter appelsinsort til de forarbejdningsvirksomheder som omhandlet i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 2601 /69.

4.4.

Minimumspris til citronproducenterne som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr.
1035/77 af 17. maj 1977 om særlige foranstaltninger til fremme af afsætningen af produkter forar
bejdet på basis af citroner (10), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 11 24/89 (").

(<) EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 1 .
(3) EFT nr. L 330 af 29. 11 . 1990, s. 6.
O EFT nr. L 67 af 15. 3. 1976, s. 29.
O EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 5.
(<) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 1 .
(*) EFT nr. L 324 af 27. 12. 1969, s. 21 .
O EFT nr. L 374 af 22. 12. 1989, s. 6.
(10) EFT nr. L 125 af 19. 5. 1977, s. 23.

("j EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 28.
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Udligningstilskud til citronforarbejdende virksomheder som omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF)
nr. 1035/77.

4.6.

Maksimale tilbagekøbspriser for visse produkter, der besluttes i henhold til artikel 18, stk. 1 , sidste
afsnit, i forordning (EØF) nr. 1035/72.

4.7.

Referencepriser efter type friske frugter eller grønsager og efter periode som omhandlet i artikel 23 i
forordning (EØF) nr. 1035/72.

4.8.

Fællesskabets tilbudspriser som omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 318.
Forarbejdede produkter

43.

Producentstøtte for frugter og grønsager til forarbejdning til tørrede druer, tomatkoncentrat, hele
flåede tomater i konserves, tomatsaft, tørrede figner, svesker, ferskner i sukkeropløsning eller
Williams- og Rochapærer i sukkeropløsning og i frugtsaft som omhandlet i artikel 2 i Rådets forord
ning (EØF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på
basis af frugt og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1125/89 (2).

4.10

Producentstøtte for forarbejdning til ananaskonserves som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning
(EØF) nr. 525/77 af 14. marts 1977 om indførelse af en producentstøtteordning for ananaskon
serves (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 699/85 (4).

4.11 . Minimumspris til producenter af tørrede druer, tomater, figner, Enteblommer, ferskner, Williams- og
Rochapærer til forarbejdning som omhandlet i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 426/86.
4.12. Minimumspris til producenter af ananas, der er beregnet til forarbejdning, som omhandlet i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 525/77.
4.13. Mindstepris for importen som omhandlet i artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 426/86.

5.

VIN

5.1 .

Orienteringspris for hver type bordvin som omhandlet i artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EØF)
nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (% senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1756/92 (é).

5.2.

Støtte til destillerier efter type fremstillet produkt, støtte til virksomheder, der fremstiller vin, tilsat
alkohol, bestemt for destillation, opkøbspris efter type neutral alkohol, der leveres til intervention, og
nedsættelse for råalkohol, EUGFL, Garantisektionens, medfinansiering af interventionsudgifterne i
forbindelse med destillation af biprodukter som omhandlet i artikel 35 i forordning (EØF) nr. 822/87.

5.3.

Støtte til destillerier efter type fremstillet produkt, støtte til virksomheder, der fremstiller vin, tilsat
alkohol, bestemt for destillation, opkøbspris for neutral alkohol, der leveres til intervention, og
nedsættelse for råalkohol, EUGFL, Garantisektionens, medfinansiering af interventionsudgifterne i
forbindelse med destillation af anden vin end bordvin som omhandlet i artikel 36 i forordning (EØF)
nr. 822/87.

5.4.

Støtte til destillerier efter type destilleret vin og efter type fremstillet produkt, støtte til virksomheder,
der fremstiller vin, tilsat alkohol, bestemt for destillation, efter type behandlet vin i forbindelse med
den forebyggende destillation af bordvin som omhandlet i artikel 38 i forordning (EØF) nr. 822/87.

5.5.

Støtte til destillerier efter type destilleret vin og efter type fremstillet produkt, støtte til virksomheder,
der fremstiller vin, tilsat alkohol, bestemt for destillation, efter type behandlet vin i forbindelse med
støttedestillation af bordvin som omhandlet i artikel 41 i forordning (EØF) nr. 822/87.

5.6.

Støtte til destillerier efter type destilleret vin og efter type fremstillet produkt, støtte til virksomheder,
der fremstiller vin, tilsat alkohol, bestemt for destillation, efter type behandlet vin i forbindelse med
destillation af bordvin med udnyttelsesgaranti som omhandlet i artikel 42 i forordning (EØF) nr.
822/87.

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
118 af 29 . 4. 1989, s. 29 .
73 af 21 . 3. 1977, s. 48 .
163 af 22. 6. 1985, s. 12.
84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
180 af 1 . 7. 1992, s. 27.
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5.7.

Støtte til anvendelse af druemost til vinfremstilling og foder som omhandlet i artikel 45 i forordning
(EØF) nr. 822/87.

5.8.

Støtte til anvendelse af druemost til fremstilling af visse produkter i Irland og Det Forenede Konge

rige, støtte til anvendelse af druer og druemost til fremstilling af druesaft som omhandlet i artikel 46 i
forordning (EØF) nr. 822/87.
5.9.

Nedsættelse af opkøbsprisen for vin, der leveres til destillation, som omhandlet i artikel 44 i forord
ning (EØF) nr. 822/87.

5.10. Referencepris pr. type vin, druesaft eller druemost som omhandlet i artikel 53, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 822/87.
5.1 1 . Referencepriser franko grænse efter type vin, druesaft eller druemost og efter tredjeland, der følger af
priserne i punkt 5.10.

6.

TEKSTILER

Hør og hamp

6.1 .

Støtte for hør, der er beregnet til produktion af fibre på den ene side, og for hamp på den anden side
som omhandlet i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70 af 29. juni 1970 om den fælles
markedsordning for hør og hamp ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2057/92 (2).

6.2.

Beløb, der skal tilbageholdes i støtten med henblik på fremme af afsætningen af hørprodukter, som
omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1308/70.
Silkeorme

6.3.

Støtte til silkeorme som omhandlet i artikel 2, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 845172 af 24. april
1972 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormelarver (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2059/92 (4).
Bomuld

6.4.

Målpris for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2169/81
af 27. juli 1981 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld 0, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2053/92 (6).

6.5.

Minimumspris for ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF)nr. 2169/81 .

6.6.

Støtte for mindre producenter som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 52/90 Q,
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2054/92 (8).

7.

ANDRE VEGETABILSKE PRODUKTER

Frø

7.1 .

Støtte til fremstilling af frø efter art eller sortsgruppe for det pågældende produktionsår som
omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles
markedsordning for frø (9), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1740/91 (10).

7.2.

Støtte, der er nævnt i punkt 7.1 , og som gælder i Spanien og Portugal.

. 7.3.

Referencepriser for hybridmajs og hybridsorghum til udsæd som omhandlet i artikel 6 i forordning
(EØF) nr. 2358/71 .

O EFT nr. L 146 af 4. 7. 1970, s. 1 .
(2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 16.
(3) EFT nr. L 100 af 27. 4. 1972, s. 1 .
(4) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 19.
O EFT nr. L 211 af 31 . 7. 1981 , s. 2.
(«) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 12.
O EFT nr. L 116 af 8 . 5. 1990, s. 1 .
(8) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 13.
(9) EFT nr. L 246 af 5. 11 . 1971 , s. 1 .
(10) EFT nr. L 163 af 26. 6. 1991 , s. 39.

f
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Tobak

7.4.

Målpris efter sort som omhandlet i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21 . april 1970.
om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
860/92 (2).

7.5.

Interventionspris og afledt interventionspris for tobak i baller efter sort som omhandlet i artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 727/70.

7.6.

Præmie efter sort som omhandlet i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 727/70.

Hampefrø

7.7.

Støtte for hampefrø som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3698/88 af 24. november
1988 om fastsættelse af særforanstaltninger for hampefrø (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2050/92 (4).

Blomsterdyrkning

7.8 .

Mindstepriser for eksporten som omhandlet i artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27.
februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende planter og blomsterdyrkningens
produkter (5), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3991 /87 (6).

Humle

7.9.

Støtte til humleproducenter efter grupper af aromatiske, bitre og andre sorter som omhandlet i artikel

12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1696/71 af 26. juli 1971 om den fælles markedsordning for
humle Q, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3124/92 (8).

Tørret foder

7.10.

Malpris for tørret foder som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 17/78 af 22.
maj 1978 om den fælles markedsordning for tørret foder f), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2275/89 (l0).

7.11 .

Forskel mellem støtten til kunsttørret foder og støtten til foder tørret pa anden made som omhandlet
i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 1117/78.

Ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner

7.12.

Malpris for ærter, bønner og hestebønner som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra b), i Rådets forord
ning (EØF) nr. 1431 /82 af 18. maj 1982 om fastsættelse af særforanstaltninger for ærter, bønner,
hestebønner og sødlupiner ("), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 104/88 (l2).

7.13. Tærskelpris for udløsning af støtten for ærter, bønner og hestebønner på den ene side og for sødlu
piner på den anden side som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , litra a), i forordning (EØF) nr. 1431 /82.

7.14. Støtte for linser, kikærter og vikker som omhandlet i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 762/89 af
20. marts 1989 om indførelse af en særlig støtte for visse bælgplanter (IJ).
') EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1 .
2) EFT nr. L 91 af 7. 4. 1992, s. 1 .
3) EFT nr. L 325 af 29. 11 . 1988, s. 2.
4) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 8.
0 EFT nr. L 55 af 2. 3. 1968 , s. 1 .
6) EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1987, s. 19.
?) EFT nr. L 175 af 4. 8 . 1971 , s. 1 .
8) EFT nr. L 313 af 30. 10. 1992, s. 1 .
9) EFT nr. L 142 af 30 . 5 . 1978, s. 1 .
,0) EFT nr. L 218 af 28 . 7. 1989, s. 1 .
") EFT nr. L 162 af 12. 6. 1982, s. 28 .
12) EFT nr. L 110 af 29. 4. 1988, s. 16.
13) EFT nr. L 80 af 23. 3 . 1989, s. 76.
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8.

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER
Mælk og Mejeriprodukter

8.1 .

Indikativpris for mælk som omhandlet i artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2071 /92 (2).

8.2.

Interventionspriser for smør, skummetmælkspulver samt oste af typen Grana-padano og Parmiggiano
reggiano som omhandlet i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 804/68 .

8.3.

De i punkt 8.2 nævnte interventionspriser for skummetmælkspulver for Portugal.

8.4.

Tærskelpris for visse mejeriprodukter som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 804/68.

8.5.

Beløb til justering af tærskelpriserne for produkter, der indgår i produktgruppe nr. 11 , som omhandlet
i artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 2915/79 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3798/
91 (4).

8.6.

Værdier franko grænse for visse oste som omhandlet i bilag I til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1767/82 (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1502/90 (6).

8.7.

Særlig afgift på newzealandsk smør som omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2967/
89 0, senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3841 /92 (8).

8.8.

Støtte til skummetmælk, der forarbejdes til kasein og kaseinater, som omhandlet i artikel 11 i forord
ning (EØF) nr. 804/68 .

8.9.

Gaffel for støtten for skummetmælkspulver til foder som omhandlet i artikel 2a, stk. 3, i Rådets
forordning (EØF) nr. 986/68 (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 11 15/89 (l0).

8.10.

Støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foder som omhandlet i artikel 10 i forordning
(EØF) nr. 804/68 .

8.11 .

Støtte til smør, som købes af institutioner eller samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje, som
omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2191 /81 ("), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1497/91 (,2).

8.12.

Støtte til smør, der købes af personer, der får socialhjælp, som omhandlet i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2990/82 (13), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3917/90 (14).

9.

ANDRE ANIMALSKE PRODUKTER

Oksekød

9.1 .

Orienteringspris som omhandlet i artikel 3, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni
1968 om den fælles markedsordning for oksekød (,5), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2066/
92 (lé).

9.2.

Interventionspris som omhandlet i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 805/68 .

') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968, s. 13.
2) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 64.
3) EFT nr. L 329 af 24. 12. 1979, s. 1 .
4) EFT nr. L 357 af 28 . 12. 1991 , s. 3.
*) EFT nr. L 196 af 5. 7. 1982, s. 1 .
6) EFT nr. L 141 af 2. 6. 1990, s. 5.
0 EFT nr. L 281 af 30 . 9. 1989, s. 114.
8) EFT nr. L 390 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
») EFT nr. L 169 af 18. 7. 1968, s. 4.
10) EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 7.
") EFT nr. L 213 af 1 . 8. 1981 , s. 20 .
12) EFT nr. L 140 af 4. 6. 1991 , s. 19.
13) EFT nr. L 314 af 10 . 11 . 1982, s. 26.
14) EFT nr. L 375 af 31 . 12. 1990, s. 12.
15) EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
lé) EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 49.
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Fare- og gedekød

9.3.

Basispriser ferske eller kølede fårekroppe, og sæsonbestemte basispriser som omhandlet i artikel 3 i
Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for fåre
og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2069/92 (2).
Svinekød

9.4.

Basispris for slagtet svin som omhandlet i artikel 4, stk. 1 , i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1249/89 (4).

10 .

FISKERIVARER

Sektoren for fiskerivarer

10.1 .

Orienteringspris efter produkt og periode som omhandlet i artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr.
3759/92 af 17. december 1992 om den fælles markedsordning for fiskerivarer Q.

10.2.

EF-tilbagetagelsespris og EF-salgspris som omhandlet i artikel og 13 i forordning (EØF) nr. 3759/92.

10.3.

Fast værdi, der trækkes fra udligningstilskuddet, som omhandlet i artikel 13, stk. 5, i forordning (EØF)
nr. 3759/92.

10.4.

EF-producentpris for tun som omhandlet i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3759/92.

10.5.

Garanteret minimumspris som omhandlet i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 3117/85 af 4.
november 1985 om fastsættelse af generelle regler for ydélse af udligningsgodtgørelse for sardiner (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3940/87 Q.

10.6.

Udligningsgodtgørelse for middelhavssardiner som omhandlet i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 31 17/
85.

10.7.

Referencepriser som omhandlet i artikel 22 og 23 i forordning (EØF) nr. 3759/92.

11 .

For anstaltninger som omhandlet i forordning (EØF) nr. 3763/91 (8), i forordning (EØF) nr. 1600/
92 (9), og i forordning (EØF) nr. 1 601 /92

(') EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
O EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 59.
(3) EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 19.
O EFT nr. L 129 af 11 . 5. 1989, s. 12.
O EFT nr. L 388 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(6) EFT nr. L 297 af 9. 11 . 1985, s. 1 .
O EFT nr. L 373 af 31 . 12. 1987, s. 6.
(8) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991 , s. 1 .
O EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 1 .
(,0) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3825/92
af 28 . december 1992

om fastsættelse af kontingenterne for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter
fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

Spanien af visse landbrugsprodukter fra tredjelande ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 32 96/88 (2), særlig
artikel 1 , stk. 3, og artikel 3, og

som den supplerende mekanisme for samhandelen finder
anvendelse på inden for sektoren for friske frugter og
grønsager, og om fastlæggelse af de produkter, der med
hensyn til leverance til Spanien fortsat er underlagt
nævnte mekanisme (4), blev anvendelsen af SMS i sektoren
for oksekød begrænset til levende kvæg ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

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

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

Artikel 1

1 . Kontingenterne for 1993 for de i bilag III til forord
ning (EØF) nr. 491 /86 omhandlede oksekødsprodukter
for indførsel til Spanien fra tredjelande, og på hvilke den
supplerende mekanisme for samhandelen finder anven
delse, fastsættes i bilaget til denne forordning.

2.

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

nr. 1870/86 anvendes.

de kvantitative restriktioner for sektoren blev fastsat ved

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1870/86 (3) ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3831 /92 af
28 . december 1992 om ændring af forordning (EØF)
nr. 816/89 om fastsættelse af listen over de produkter,

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 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

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

(j EFT nr. L 162 af 18. 6. 1986, s. 16.

(4) Se side 47 i denne Tidende.
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MT. AG

Gruppe
1

KN-kode
0102 90

Varebeskrivelse

Kontingent

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

1 250
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3826/92
af 28 . december 1992

om ændring af de vejledende lofter i forordning (EØF) nr. 3810/91 i forbindelse
med den supplerende mekanisme for samhandelen med Spanien og Portugal
inden for oksekødssektoren

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, for Spanien særlig artikel 83 og for
Portugal særlig artikel 251 , og
ud fra følgende betragtninger :

hensyn til leverancer til Spanien fortsat er underlagt
nævnte mekanisme (3), blev anvendelsen af SMS i sektoren
for oksekød begrænset til levende kvæg ;
der kræves en væsentlig forhøjelse af disse lofter for 1993,
idet der tages hensyn til udviklingen på de spanske og
portugisiske markeder for at fremme deres integrering i
EF-markedet ;

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udta
lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3810/91 ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2934/92 (2), er der for
1992 fastsat nærmere bestemmelser for anvendelse af den

supplerende mekanisme for samhandelen i oksekødssek
toren, bl.a. de vejledende lofter for visse varegrupper, der
kan indføres til Spanien og Portugal fra Fællesskabet i
dets sammensætning pr. 31 . december 1985 ; ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3831 /92 af
28 . december 1992 om ændring af forordning (EØF)
nr. 816/89 om fastsættelse af listen over de produkter,
som den supplerende mekanisme for samhandelen finder
anvendelse på inden for sektoren for friske frugter og
grønsager, og om fastlæggelse af de produkter, der med

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilagene til forordning (EØF) nr. 3810/91 affattes som
anført i bilaget til nærværende forordning.
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 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 357 af 28. 12. 1991 , s. 53.
(2) EFT nr. L 293 af 9. 10. 1992, s. 10.

(J) Se side 47 i denne Tidende.
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BILAG I

Gruppe

1

KN-kode

0102 90

Varebeskrivelse

Hornkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr og dyr til
tyrefægtning (antal dyr)

Vejledende loft 1993

275 000 stk.

heraf : jan./feb. :

60 000

mar./apr. :
maj/juni :
juli/aug. :
sept./okt. :

60 000
35 000
35 000
40 000

nov./dec. :

45 000

BILAG II

Gruppe

KN-kode

Varebeskrivelse

1

ex 01 62 90

Tamkvæg, levende, bortset fra racerene avlsdyr og dyr til
tyrefægtning (antal dyr)

2

3

4
5

020 1 10
0201 20

— Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet

0201 30

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

0202 1 0
0202 20

— Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet

0202 30

— Kød af hornkvæg, frosset, udbenet (tons slagtet vægt)

Vejledende loft 1993

22 000 stk.
heraf : jan./feb. :

5 000

mar./apr. :
maj/juni :
juli/aug. :
sept./okt. :

5 000
2 000
2 000
4 000

nov./dec. :

4 000

40 000 tons
heraf : jan./feb. :
mar./apr. :
maj/juni :

7 500
7 500
5 000

juli/aug. :

5 000

sept./okt. :

7 500

nov./dec. :

7 500

5 000 tons
heraf : jan./feb. :
mar./apr. :
maj/juni :
juli/aug. :
sept./okt. :
nov./dec. :

900
900
800
800
800
800
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3827/92
af 28 . december 1992

om ændring af 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 og Portugal
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 83, stk. 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3817/92
af 28 . december 1992 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
deler, der gælder for leverancer til Spanien af andre
produkter, end frugt og grønsager ('), særlig artikel 9,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3792/85
af 20. december 1985 om fastlæggelse af den ordning, der
skal anvendes i samhandelen med landbrugsprodukter
mellem Spanien og Portugal (2), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3296/88 (3), særlig artikel 5, stk. 1 , første
afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 606/86 foretages følgende ændrin
ger :

1 ) I artikel 1 , stk. 1 , ændres året 1992 til 1993.

2) Artikel 2, stk. 2 og 3, udgår.
3) Artikel 2a udgår.

4) Artikel 3, stk. 1 , andet afsnit, udgår.
5) Artikel 4 affattes således :
»Artikel 4

Den i artikel 1 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 569/86
omhandlede

I henhold til tiltrædelsesakten skal der for 1993 fastsættes

vejledende lofter for indførsel til Spanien fra De Ti og
Portugal ; i betragtning af mulighederne for udførsel fra
De Ti og Portugal bør nævnte lofter forhøjes med 30 %
med henblik på en fortsat gradvis åbning af det spanske
marked ; i denne forbindelse bør bilaget til Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 606/86 (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 705/92 (5), affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning ;

som følge af vedtagelsen af Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3831 /92 (6), bør visse bestemmelser i forordning
(EØF) nr. 606/86 tilpasses i overensstemmelse hermed ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

sikkerhedsstillelse

fastsættes

ikke

tilsat

sukker

eller

andre

i

6) Bilaget affattes som angivet i bilaget til nærværende
forordning.
y

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1993.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

i denne Tidende.
367 af 31 . 12. 1985, s. 7.
293 af 27. 10. 1988, s. 7.
58 af 1 . 3. 1986, s. 28.
75 af 21 . 3. 1992, s. 29.
i denne Tidende.

sødemidler

pakninger med indhold af 2 liter og derunder,
henhørende under KN-kode 0401 , 0403 og 0404«.

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

Se side 12
EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
Se side 47

i

— 4 ECU/ 100 kg for produkter, ikke koncentreret og

stat.

(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)

for de

bilaget anførte produkter til :
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BILAG

Vejledende lofter
(tons)
Mængde
KN-kode

Varebeskrivelse

De ti

og Portugal

ex 0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat
sukker eller andre sødemidler, bortset fra emballager
med et nettoindhold på ikke over 2 liter

ex 0403

Kærnemælk, koaguletet mælk og fløde, yoghurt,
kefir og anden fementeret eller syrnet mælk og
fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, ikke aromatiseret eller tilsat frugt
eller kakao, bortset fra emballager med et nettoind
hold på ikke over 2 liter

ex 0404

Valle, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler ; varer bestående af naturlige
mælkebestanddele, bortset fra emballager med et
nettoindhold på ikke over 2 liter

147 706
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3828/92
af 28 . december 1992

om ophævelse af forordning (EØF) nr. 581/86 om fastsættelse af gennemførelses
bestemmelser for tiltrædelsesudligningsbeløb og fastsættelse af disse beløb for
sukker

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 469/86
af 25. februar 1986 om fastsættelse af almindelige regler
for ordningen med tiltrædelsesudligningsbeløb for
sukker ('), særlig artikel 7, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

I artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3814/92 af
28. december 1992 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1785/81 og om anvendelse i Spanien af de priser for
sukker, der er fastsat i nævnte forordning (2), er det fastsat,

i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 72 og 240 udlignes
niveauforskellene i priserne mellem Spanien og Portugal
på den ene side og Fællesskabets øvrige område på den
anden side ved hjælp af udligningsbeløb ; disse forskelle
består ikke længere for Spanien og Portugal ; for at undgå
enhver juridisk forvirring bør Kommissionens forordning
(EØF) nr. 581 /86 af 28 . februar 1986 om fastsættelse af
disse beløb for sukker (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 800/92 (4), ophæves fra den 1 . januar 1993 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomitéen for
Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

at den i artikel 70 i tiltrædelsesakten omhandlede tilnær

melse af priserne for sukker og sukkerroer i Spanien fore
tages den 1 . januar 1993 til de niveauer, der er fastsat i
tiltrædelseakten ; med hensyn til Portugal blev de institu
tionelle priser for sukkerroer og sukker tilnærmet de
fælles priser den 1 . juli 1992 ;

Forordning (EØF) nr. 581 /86 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

o EFT nr. L 53 af 1 . 3. 1986, s. 32.

(2) Se side 7 i denne Tidende.

O EFT nr. L 57 af 1 . 3. 1986, s. 27.
O EFT nr. L 182 af 2. 7. 1992, s. 81 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3829/92
af 28 . december 1992

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne for den supplerende meka
nisme, der anvendes fra 1993 på leverancer til Spanien af andre produkter end
frugt og grønsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten om Spaniens og Portugals
tiltrædelse,

anvendelse af forordning (EØF) nr. 3817/92 mod, at der
foretages visse tilpasninger ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra alle de berørte forvalt

ningskomitéer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3817/92
af 28 , december 1992 (') om de almindelige gennemførel
sesbestemmelser for den supplerende mekanisme for
produktleverancer til Spanien undtagen leverancer af frugt
og grønsager, særlig artikel 9, og

1 . Fororordning (EØF) nr. 574/86 anvendes om
nødvendigt for den supplerende mekanisme for samhan
delen som omhandlet i forordning (EØF) nr. 3817/92

ud fra følgende betragtninger :

2. Ved anvendelsen af forordning (EØF) nr. 3817/92 og
artikel 7 i forordning (EØF) nr. 574/86 anses eksemplar

med mindre andet er fastsat i stk. 2.

nr. 4 af dokumentet for intern fællesskabsforsendelse med

Gennemførelsesbestemmelserne skal vedtages for at sikre
den korrekte anvendelse af forordning (EØF) nr. 3817/92 ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 574/86 (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (3), er der fastsat
gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for samhandelen som omhandlet i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 569/86 (4) ; disse bestemmelser tager
sigte på flere situationer, herunder den situation, der
vedrører forordning (EØF) nr. 3817/92 ; forordning (EØF)
nr. 574/86 kan derfor benyttes med henblik på

bestemmelsestoldstedets påtegning, der skal anvendes i
henhold til artikel 3, stk. 3, litra b), i Rådets forordning
(EØF) nr. 2726/90, for angivelse til overgang til frit
forbrug i Spanien.
Foregående afsnit er ikke til hinder for anvendelsen af
forenklede procedurer for fællesskabsforsendelse. De må
dog ikke give anledning til kontrol ved grænsen.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)

Se side 12
EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L

i denne Tidende.
57 af 1 . 3. 1986, s. 1 .
293 af 27. 10. 1988, s. 7.
55 af 1 . 3. 1986, s. 106.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3830/92
af 28 . december 1992

om afskaffelse af told og faste elementer i samhandelen mellem De Ti og
Spanien og om anvendelse i Spanien af tolden i Den Fælles Toldtarif i handelen
med tredjelande fra den 1 . januar 1993
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 75, stk. 4,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra alle de berørte forvalt

ningskomitéer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Ifølge tiltrædelsesakten er det muligt at afskaffe tolden og
andre elementer for landbrugsprodukter, der indgår i
samhandelen mellem Spanien og De Ti ; de samme
bestemmelser gør det muligt at fremskynde tilnærmelsen
af Spaniens toldsatser til Den Fælles Toldtarif ; i henhold
til aktens artikel 78 anvendes den samme regel for
nedsættelse af de faste elementer i Spanien, der skal
beskytte forarbejdningsindustrien ;
Spanien har indgivet anmodninger i denne forbindelse ;
gennemførelsen af enhedsmarkedet uden indre grænser
pr. 1 . januar 1993 gør det nødvendigt at afskaffe tolden og
andre elementer i samhandelen mellem De Ti og Spanien
og anvende ensartede toldsatser i handelen med tredje

1.

Fra den 1 . januar 1993 :

— afskaffer Spanien tolden og de faste elementer, der
skal beskytte forarbejdningsindustrien, for produkter,
der er omfattet af en fælles markedsordning, i
samhandelen med De Ti

— afskaffes den told og de faste elementer, der skal
beskytte forarbejdningsindustrien, og som De Ti
anvender ved indførsel fra Spanien.
2. Fra den 1 . januar 1993 anvender Spanien i handelen
med tredjelande den told, som De Ti anvender.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

lande :

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3831/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 816/89 om fastsættelse af listen over de
produkter, som den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse
på inden for sektoren for friske frugter og grønsager, og om fastsættelse af de
produkter, der med hensyn til leverancer til Spanien fortsat er omfattet af
nævnte mekanisme

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 81 , stk. 3, og

1 . Bilaget til forordning (EØF) nr. 816/89 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
2. Med hensyn til leverancer til Spanien er kun
følgende produkter fortsat omfattet af den supplerende
mekanisme for samhandelen som fastsat i artikel 81 i

akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse :
ud fra følgende betragtninger :
KN-kode

Gennemførelsen af enhedsmarkedet pr. 1 . januar 1993
forudsætter fjernelse af handelshindringer ikke blot
mellem Fællesskabets medlemsstater i dets sammensæt

ning pr. 31 . december 1985, men også så vidt muligt
mellem disse medlemsstater og de nye medlemsstater ;
med henblik herpå skal den supplerende mekanisme for

Varebeskrivelse

ex 0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat
sukker eller andre sødemidler, i emballager
med et nettoindhold på højst 2 liter

ex 0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde,
yoghurt, kefir og andet fermenteret eller syrnet
mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat

samhandelen med Spanien (SMS) afskaffes i alle de
tilfælde, hvor den ikke er absolut nødvendig ;

sukker eller andre sødemidler, ikke aromati

seret eller tilsat frugt eller kakao, i emballager

med et nettoindhold på højst 2 liter

erfaringen har vist, at i samhandelen med Spanien er
opretholdelsen af nævnte mekanisme kun nødvendig :

ex 0404

Valle, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker
eller andre sødemidler ; varer bestående af

naturlige mælkebestanddele, i emballager med
et nettoindhold på højst 2 liter

— for markedsligevægten i Fællesskabet i dets sammen
sætning pr. 31 . december 1985 for visse produkter
som fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 816/89 0)

0102 90

— for ligevægten på det spanske marked for levende
kvæg og mælk i små emballager ;

Hornkvæg, levende, undtagen racerene avlsdyr
og dyr til tyrefægtning

Artikel 2

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra ad hoc-komitéen —

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(•) EFT nr. L 86 af 31 . 3. 1989, s. 35.
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BILAG

Liste over de frugter og grønsager, der er omfattet af »SMS« ved indførsel fra Spanien til
Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31 . december 1985
KN-kode

Produkt

0702 00

tomater

0709 10 00

artiskokker

0807 10 90

meloner (undtagen vandmeloner)

0809 10 00

abrikoser

ex 0809 30 00
0810 10

ferskner (undtagen nektariner og blod
ferskner)
jordbær
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3832/92
af 28 . december 1992

om afskaffelse af sikkerheden for SMS-licenser, der fra 1 . januar 1993 anvendes
for produktleverancer til Spanien undtagen frugt og grønsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over

FÆLLESSKABER HAR —

ensstemmelse med udtalelse fra alle de berørte forvalt

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. 3817/92
af 28. december 1992 om fastsættelse af almindelige
gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for produktleverancer til Spanien undtagen frugt og
grønsager ('), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger :
I artikel 1 , stk. 3, i ovennævnte forordning er det fastsat, at
udstedelsen af SMS-licenser ikke nødvendigvis er betinget
af stillelsen af en sikkerhed ; denne mulighed blev indført
bl.a. med henblik på at lette samhandelen med de pågæl
dende produkter ; der bør gøres brug af denne mulighed,
idet det fastsættes, at der ikke skal stilles nogen sikkerhed
ved indgivelse af ansøgning om de pågældende SMS

ningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For SMS-licenser, der ansøges om fra den 1 . januar 1993
med henblik på en leverance i Spanien, anvendes
følgende bestemmelser ikke :
— bestemmelserne i artikel 8 i Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 3810/91 (2) (oksekød)
— bestemmelserne i artikel 4 i Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 606/86 (3) (mejeriprodukter).
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

licenser ;

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') Se side 12 i denne Tidende.

o EFT nr. L 357 af 28 . 12. 1991 , s. 53 .
(<) EFT nr. L 58 af 1 . 3 . 1986, s. 28 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3833/92
af 28 . december 1992

om afviklingstakten for de for Portugal gældende elementer, der inden for korn
og rissektoren skal sikre beskyttelsen af forarbejdningsindustrien, og om fastsæt
telse af beløbene for 1993

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

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

korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1738/
92 a

hensyn til denne nye forskel i de faste elementer, der skal
anvendes i Portugal ;

de faste elementer udgør i øvrigt en importbelastning,
som indgår i importafgiften ; den i Fællesskabet gældende
importafgift finder også anvendelse på Portugal fra den
1 . januar 1991 ; med henblik på overholdelse af bestem
melserne i tiltrædelsesaktens artikel 287 bør den reste

rende forskel mellem de faste elementer, der anvendes i

Portugal, og dem, der anvendes i Fællesskabet, fastsættes,
idet denne nye forskel skal lægges til den importafgift, der
i Portugal anvendes ved indførsel fra tredjelande ;
Rådets forordning (EØF) nr. 715/90 af 5. marts 1990 om

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 41 8/76

af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 806/89 (4),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3653/90
af 11 . december 1990 om overgangsbestemmelser for de
fælles markedsordninger for korn og ris i Portugal (*),
særlig artikel 10, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Ifølge forordning (EØF) nr. 3653/90 skal der inden for en
tiårsperiode fra den 1 . januar 1991 foretages en afvikling
af elementerne til beskyttelse af forarbejdningsindustrien
for korn og ris, for så vidt angår de elementer, der finder
anvendelse på Portugal i samhandelen inden for Fælles
skabet ; for rissektoren vil det imidlertid være hensigts
mæssigt fortsat at anvende den afvikling, der er
omhandlet i tiltrædelsesaktens artikel 286, stk. 3 ;

de basisbeløb, der skal tages i betragtning ved afviklingen
eller tilnærmelsen, er dem, der er fastsat ved Rådets

forordning (EØF) nr. 2744/75 af 29. oktober 1975 om
regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på
basis af korn og ris (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1906/87 (7), eller dem, der er anført i bilag XXIV til

den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og
visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprin
delse i AVS-staterne eller i de oversøiske lande og territo
rier (8), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 523/91 (9),
og Rådets forordning (EØF) nr. 3877/86 af 16. december
1986 om indførsel af langkornet, aromatisk ris af sorten
Basmati, henhørende under KN-kode 1006 10, 1006 20

og 1006 30 (l0), ændret ved forordning (EØF) nr. 3130/
91 ("), finder dog anvendelse på indførsler til Portugal af
de i nævnte forordning omhandlede produkter ;
det vil være hensigtsmæssigt at opstille en fuldstændig
tabel over de elementer, der skal sikre beskyttelsen af
forarbejdningsindustrien ;
Kommissionens

forordning

(EØF)

nr.

3778/91

af

18 . december 1991 om fastsættelse for 1992 af de for

Portugal gældende elementer, der inden for korn- og

rissektoren skal sikre beskyttelsen af forarbejdningsindu

strien (u), bør ophæves som følge af, at nærværende
forordning udstedes ;

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

tiltrædelsesakten ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ifølge tiltrædelsesaktens artikel 287 nedsættes forskellen
mellem de faste elementer, der anvendes i Portugal under
første etape af tiltrædelsen, og de elementer, der indgår i
beregningen af beslutningen ved indførsel til Fællesskabet
og anvendes for produkter fra tredjelande, den 1 . januar
1993 til 49,9 % af den tidligere forskel ; der bør tages
(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
166
177

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
25. 6. 1976, s. 1 .
24. 6. 1989, s. 1 .

(j EFT nr. L 362 af 27. 12. 1990, s. 28.
I6) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 65.
O EFT nr. L 182 af 3. 7. 1987, s. 49.

Artikel 1

Afviklingen af de i artikel 273 i tiltrædelsesakten
omhandlede faste elementer, der skal sikre beskyttelsen af
forarbejdningsindustrien, og som finder anvendelse på
samhandelen inden for Fællesskabet, foretages :
(8) EFT nr. L 84 af 30. 3. 1990, s. 85.
O EFT nr. L 58 af 5. 3. 1991 , s. 1 .
(">) EFT nr. L 361 af 20. 12. 1986, s. 1 .
(") EFT nr. L 297 af 29 . 10 . 1991 , s. 1 .
(I2) EFT nr. L 356 af 27. 12. 1991 , s. 46.
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— for afledte produkter af korn, i ti etaper på 10 % eller
derover, hvis dette er nødvendigt, for at sikre, at den
beskyttelse, der anvendes i samhandelen mellem
Portugal og de øvrige medlemsstater, ikke er større
end den, der anvendes i samhandelen mellem

Portugal og tredjelande
— for afledte produkter af ris, i overensstemmelse med
tiltrædelsesaktens artikel 286, stk. 3.

2. Den importafgift, der anvendes ved indførsel til
Portugal af de i tiltrædelsesaktens bilag XXIV
omhandlede produkter fra tredjelande, forhøjes med det
beløb, der er angivet i kolonne 4 i bilaget til denne
forordning, uden at dette dog indskrænker anvendelsen af
forordning (EØF) nr. 3877/86 og artikel 12 og 14 i forord
ning (EØF) nr. 715/90.
3. De i bilaget anførte beløb anvendes i tidsrummet
1 . januar til 31 . december 1993.

Artikel 2

1 . Ved indførsel til Portugal fra andre medlemsstater af
produkter henhørende under forordning (EØF)
nr. 2727/75 og (EØF) nr. 1418/76 opkræves der til beskyt
telse af forarbejdningsindustrien et element, hvis størrelse
fastsættes som anført i kolonne 3 i bilaget til nærværende
forordning.

Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 3778/91 ophæves.
Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 387/52

BILAG

FASTE ELEMENTER, DER ANVENDES FOR PORTUGAL I 1993
(ECU/ton)
Faste
elementer,

Beløb,
der skal

Varebeskrivelse

der anvendes
for Portugal

lægges til
importafgiften

(2)

(3)

(4)

2,11

—

28 kg, enten friske eller hele, eller frosne og uden skræl, også snittede

—

—

Andre

2,11

—

KN-kode

(1 )

)714

'

Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, søde kartofler og lignende rødder og rod
knolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske eller tørrede, hele eller snittede,

også i form af pellets ; marv af sagopalmer :
)714 10

— Maniokrod :

)714 10 10

— — Pellets af mel og gryn
— — Andre varer :

37141091
571410 99

— — — Af den art, der anvendes til menneskeføde i pakninger af nettovægt ikke over

3714 90

— Andre tilfælde :

3714 90 11

— — Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort indhold af stivelse :
— — — Af den art, der anvendes til menneskeføde, i pakninger af nettovægt ikke over
28 kg, enten friske og hele, eller frosne og uden skræl, også snittede

—

—

3714 90 19

— — — I andre tilfælde

2,11

—

1 006 30

— Delvis sleben ris, også poleret eller glaceret :
— — Delvis sleben ris :
— — — Skoldet :

1006 30 21

— — — — Rundkornet

13,97

7,46

1006 30 23

— — — — Middelkornet

13,97

7,50

1006 30 25

— — — — Langkornet :
_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under
13,97

7,50

13,97

7,50

3

1006 30 27

_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
— — — Andre varer :

1 006 30 42

— — — — Rundkornet

1 3,97

7,46

1006 30 44

— — — — Middelkornet

13,97

7,50

1006 30 46

— — — — Langkornet :
_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under
13,97

7,50

1 3,97

7,50

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

14,97

8,03

3

1 006 30 48

_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
— — Sleben ris :
— — — Skoldet :

1006 30 61
1006 30 63

1006 30 65

— — — — Rundkornet
Middelkornet

— — — — Langkornet :
_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, menm
under 3

1006 30 67

— — — — — Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
— — — Andre varer :

1006 30 92
1006 30 94

— — — — Rundkornet
Middelkornet

— — — — Langkornet :

1006 30 96

_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på over 2, men under
3

1006 30 98

_____ Med et forhold mellem kornets længde og bredde på mindst 3
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(ECU/ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

101 00 00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug (')

21,00

3,66

102
102 10 00
102 20
10220 10

Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug ('):
- Rugmel

21,00

3,66

— Majsmel :
— — Med et fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder

4,23

—

102 20 90

— — I andre tilfælde

2,11

—

102 30 00

— Rugmel

1,51

—

4,23

—

il02 90

[ 10290 10

— Andre varer :

Bygmel

. 102 90 30

— — Havremel

4,23

—

. 102 90 90

— — Andre varer

2,11

—

. 103

Gryn og groft mel samt pellets af korn (') :
— Gryn og groft mel

21,00
21,00
22,40

3,66
3,66
4,66

4,23

—

103 11

Af hvede :
— — — Af hård hvede :

103 11 30
103 11 50
103 11 90

Gryn
— — — — Groft mel

103 12 00

— — Af havre

103 13

— — Af majs :
— — — Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder :
— — — — Til brug i bryggerier

1 03 1 3 1 1

— — — Af blød hvede og blandsæd af hvede + rug

4,23

—

4,23

—

2,11

—

1,51

—

Af rug
Af byg

4,23
4,23

—
—

Af andre konsorter

2,11

—

4,23

—

103 13 19
103 1390

I andre tilfælde
I andre tilfælde

103 14 00

Af ris

103 19

Af andre konsorter :

103 19 10
103 19 30
103 1990

— Pellets :

103 21 00

— — Af hvede

1 03 29

— — Af andre konsorter :

103 29 10
103 29 20

Af rug
Af byg

4,23
4,23

—
—

103 29 30

Af havre

4,23

—

103 29 40

Af majs

4,23

—

103 29 50

Af ris

1,51

—

2,11

—

103 29 90

— — — Af andre konsorter

104

Korn, bearbejdet på anden måde (f.eks. afskallet, valset i flager, afrandet, skåret eller
knust), undtagen ris henhørende under KN-kode 1006 ; kim af korn, hel, valset, i flager
eller formalet (') :
— Korn, valset eller i flager :
— — Af byg :

104 11
104 1110

Valset

2,11

—

10411 90

Flager

4,23

—

10412

Af havre :

10412 10

Valset

2,11

—

104 1290

— — — Flager

4,23

—

10419

— — Af andre konsorter :

4,23

—

104 19 10

Af hvede
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(ECU/ton)

(1 )

110419 30
110419 50

(2)

Af rug
— — — Af majs

(3)

(4)

4,23
4,23

—
—

— — — I andre tilfælde :

110419 91

— — — — Flager af ris

3,01

—

1104 19 99

— — — — Andre varer

4,23

—

— Andet bearbejdet korn (f.eks. afskallet, afrundet, skåret eller knust) :
1104 21

Af byg :

1104 21 10

— — — Kun afskallet

2,11

—

1104 21 30
1104 21 50

— — — Afskallet og skåret eller knust
— — — Afrundet (perlegryn)

2,11
4,23

—
—

2,11

—

2,11

—

2,11
2,11

—
—

2,11

—

2,11
2,11

—
—

2,11

—

1104 21 90

Kun knust

1 1 04 22

— — Af havre :

110422 10

—

1104 22 30
1104 22 50

— — — Afskallet og skåret eller knust
— — — Afrundet (perlegryn)

Kun afskallet

1104 22 90

1 1 04 23 110423 10
1104 23 30

Kun knust

— — Af majs :
— — — Afskallet, også skåret eller knust
— — — Afrundet (perlegryn)

1104 23 90
1104 29

Kun knust
— — Af andre konsorter :

— — — Afskallet også skåret eller knust :
1104 29 11

Af hvede

2,11

—

1104 29 15

Af rug

2,11

—

110429 19

Af andre konsorter

2,11

—

Af hvede

2,11

—

1104 29 35

Af rug

2,11

—

11042939

— — — — Af andre konsorter

2,11

—

Af hvede

2,11

—

1104 29 95

Af rug

2,11

—

1104 29 99

— — — — Af andre konsorter

2,11

—

4,23
4,23

—
—

2,11

—

14,39

—

14,39

—

15,40
15,40

5,55
5,55

15,40
15,40
14,00

5,55
5,55
4,55

— — — Afrundet (perlegryn) :
1104 29 31

— — — Kun knust :

1104 2991

1 1 04 30

— Kim af korn, hel, valset, i flager eller formalet :

110430 10
1104 30 90

Af hvede
— — Af andre konsorter

1106
1 1 06 20

Mel af tørrede bælgfrugter henhørende under KN-kode 0713 ; mel af marv af sago
palmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under KN-kode 0714 ; mel og
pulver af frugter henhørende under kapitel 8 :
— Mel af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under KN-kode

110620 10

— — Denatureret

0714 :

— — I andre tilfælde :

11062091
1106 20 99

1107
110710

— — — Til fremstilling af stivelse
I andre tilfælde

Malt også brændt :
— Ikke brændt :
— — Af hvede :

1107 10 11
11071019

Formalet
— — — I andre tilfælde

1107 1091
1107 1099
1107 20 00

— — — Formalet
I andre tilfælde
- Brændt

— — Af andre konsorter :

Nr. L 387/55
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(ECU/ton)

(1)

(3)

(4)

— — Hvedestivelse

14,39

—

1108 1200

— — Majsstivelse

14,39

—

1108 1300

— — Kartoffelstivelse

14,39

—

1108 1400

— — Maniokstivelse

14,39

—

110819

— — Anden stivelse :

1108

(2)
Stivelse ; inulin :
— Stivelse :

1108 11 00

1108 1910

— — — Risstivelse

15,39

—

1108 1990

— — — Anden stivelse

14,39

—

1109 00 00

Hvedegluten også tørret

126,94

—

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form ;
sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestof
fer ; kunsthonning, også blandet med naturlig honning ; karamel :

1702 30

— Glucose og glucosesirup, uden indhold af fructose eller med et fructoseindhold i tør
tilstand på mindre end 20 vægtprocent :

72,10
63,00

3,13
11,73

63,00

11,73

63,00

11,73

72,10
63,00

3,13
11,73

58,10

8,24

4,20
4,20

—
—

4,20
4,20

—
—

4,20

—

— — Andre varer :
— — — I andre tilfælde :

1702 30 91
1702 30 99

— — — — I form af hvidt krystallinsk pulver, også agglomereret
I andre tilfælde

1702 40

— Glucose og glucosesirup, med et fructoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent og
derover, men under 50 vægtprocent :

1702 40 90

— — Andre varer

1702 90

— Andre varer, herunder invertsukker :

1702 90 50

— — Maltodekstrin og maltodekstrinsirup
— — Karamel :
— — — I andre tilfælde :

1702 90 75
1702 90 79

— —

I form af pulver, også agglomereret
I andre tilfælde

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet :

2106 90

— Andre varer :

— — Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
— — — I andre tilfælde :

2106 90 55

2302

— — — — Af glucose eller maltodekstrin

Klid og andre restprodukter, også i form af piller (pellets), fra sigtning, formaling eller
anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter :

2302 10

— Af majs :

2302 10 10
2302 1 0 90

— — Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder
— — I andre tilfælde

2302 20

- Af ris :

2302 20 10
2302 20 90

— — Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og derunder
— — I andre tilfælde

2302 30

- Af hvede :

2302 30 10

— — Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10
vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm,
eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at aske
indholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover
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(ECU/ton)

(1 )
>302 30 90
1302 40

»302 40 10

(2)
— — I andre tilfælde
- Af andre konsorter :

(3)

(4)

4,20
4,20

—

4,20

—

4,20

—

1 26,94

—■

Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og derunder, forudsat at ikke over 10

vægtprocent af varen passerer gennem en sigte med en maskevidde på 0,2 mm,
eller såfremt mere end 10 vægtprocent af varen passerer gennem sigten, at aske

indholdet i det sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover
>302 40 90

— — I andre tilfælde

£303

Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter, roeaffald, bagasse
og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme og andre restpro

1303 10

2303 10 11
2309
2309 10

dukter fra øl eller alkoholfremstilling, også i form af piller (pellets) :
— Restprodukter fra stivelsesfremstilling samt lignende restprodukter :
— — Restprodukter fra stivelsesfremstilling af majsstivelse (bortset fra koncentreret
majsstøbevand), med proteinindhold, beregnet på grundlag af tørstofindholdet
På :
— — — Over 40 vægtprocent
Tilberedt dyrefoder :
— Hunde og kattefoder, i detailemballage :
— — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup andre glucoseopløsninger, malto
dekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger henhørende under KN-kode
1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælkepro
dukter :

— — — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger,
maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger :
— — — — Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtprocent
eller derunder :

2309 10 11
2309 1013

_____ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på under 10 vægtprocent
_____ Med indhold af mælkeprodukter på 1 0 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
— — — — Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægt

7,62

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

procent :

2309 1031
2309 10 33

2309 1051
2309 10 53
2309 90

_____ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på over 10 vægtprocent
_____ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
— — — — Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent :
_____ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkeprodukter
på under 10 vægtprocent
_____ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
- Andre varer :
— — Andre varer :

2309 90 31
2309 90 33

— — — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger,
maltodekstrin, maltodekstrin-opløsninger henhørende under KN-kode
1702 30 51 til 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 og 2106 90 55 eller mælke
produkter :
— — — — Med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseopløsninger
eller maltodekstrin, maltodekstrinsirup og andre maltodekstrin
opløsninger :
— — — — — Uden indhold af stivelse eller med indhold af stivelse på 10 vægtpro
cent og derunder :
______ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkepro
dukter på under 10 vægtprocent
______ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
_____ Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, men ikke over 30 vægt
procent :
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(ECU/ton)

(1 )

(2)

2309 90 41

Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkepro
dukter på under 10 vægtprocent

2309 90 43

______ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent
— — — — — Med indhold af stivelse på over 30 vægtprocent :

2309 90 51
2309 90 53

______ Uden indhold af mælkeprodukter eller med indhold af mælkepro
dukter på under 10 vægtprocent
______ Med indhold af mælkeprodukter på 10 vægtprocent og derover, men
under 50 vægtprocent

(3)

(4)

7,62

—

7,62

—

7,62

—

7,62

—

(') Der skelnes mellem produkter henhørende under dels KN-kode 1101 00 00, 1102, 1103 og 1104 og dels KN-kode 2302 10 til 2302 40, idet følgende
produkter henhører under KN-kode 1101 00 00, 1102, 1103 og 1104, såfremt de har :
— et stivelsesindhold (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode), der overstiger 45 vægtprocent på grundlag af tørsubstansen
— et askeindhold (efter fradrag for eventuelle tilsatte mineralske stoffer), der ikke overstiger, 1,6 % for ris, 2,5 % for hvede og rug, 3 % for byg, 4 % for
boghvede, 5 % for havre og 2 % for de andre kornsorter beregnet på grundlag af tørsubstansen.
Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet, henhører altid under KN-kode 1101 00 00 og 1102.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3834/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3816/90 om fastsættelse af nærmere bestem
melser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen for så
vidt angår visse svinekødprodukter til Portugal
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25. februar 1986 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (2),
særlig artikel 7, stk. 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3792/SS
af 20. december 1985 om fastlæggelse af den ordning, der
skal anvendes i samhandelen med landbrugsprodukter
mellem Spanien og Portugal (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3296/88, særlig artikel 13, og
ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3816/90 af

for samhandelen for så vidt angar visse svinekødprodukter
til Portugal (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3772/91 (*), er der fastsat vejledende lofter for import
til Portugal af visse svinekødprodukter i 1992 ; der bør
fastsættes vejledende lofter for 1993 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3816/90 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

19 . december 1990 om fastsættelse af nærmere bestem

melser for anvendelsen af den supplerende mekanisme

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 55 af 1 . 3. 1986, s. 106.
(2) EFT nr. L 293 af 27. 10. 1988, s. 7.
P) EFT nr. L 367 af 31 . 12. 1985, s. 7.

(4) EFT nr. L 366 af 29. 12. 1990, s. 33.
(5) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991 , s. 32.
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BILAG

(tons)

Kategori

1

0103

ex 0103 91
0103 91 10

ex 0103 92

Vejledende loft

Varebeskrivelse

KN-kode

for 1993

Svin, levende :

'

— — Af vægt under 50 kg :
— — — Tamsvin

.

I alt : 2 500

- - Af vægt 50 kg og derover :

l (levende vægt),

— — — Tamsvin :

0103 92 11

2

heraf 625 pr.
kvartal

Søer, som har faret mindst en gang, og
som vejer 160 kg eller derover

0103 92 19

— — — — Andre varer

>

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset :

-

v'

— Fersk eller kølet :

ex 0203 11
0203 1110

ex 0203 12

— — Hele og halve kroppe :
__ _ Af tamsvin

— — Skinke og bov samt stykker deraf, ikke
udbenet :
— — — Af tamsvin :

0203 12 11
0203 12 19
ex 0203 19

— — — — Skinke og stykker deraf
— — — — Bov og stykker deraf
— — Andre varer :
— — — Af tamsvin :

0203 19 11

— — — — Forende og stykker deraf

0203 1913

— Kam og stykker deraf, ikke udbenet
— — — — Brystflæsk og stykker deraf

0203 19 15

— — — — Andre varer :

0203 19 55

0203 19 59

Udbenet

I alt : 41 500

I andre tilfælde

J1"3*
j1 0. . 375 pr"
kvartal (')

— Frosset :

ex 0203 21
0203 21 10

ex 0203 22

— — Hele og halve kroppe :
— — — Af tamsvin

— — Skinke og bov samt stykker deraf, ikke
udbenet :

— — — Af tamsvin :

0203 22 1 1
0203 22 19
ex 0203 29

— — — — Skinke og stykker deraf
— — — — Bov og stykker deraf
— — Andre varer :
— — — Af tamsvin :

0203 29 1 1

— — — — Forende og stykker deraf

0203 29 13

— — — — Kam og stykker deraf

0203 29 1 5

— — — — Brystflæsk og stykker deraf
— — — — Andre varer :

0203 29 55
0203 29 59

-

Udbenet
I andre tilfælde

(') Hvis den samlede mængde, for hvilken der er indgivet ansøgninger for et kvartal, er mindre end den for samme kvartal
disponible mængde, lægges restmængden til den for det følgende kvartal disponible mængde.
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Nr. L 387/60

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3835/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3817/90 om fastsættelse af nærmere bestem
melser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen for så
vidt angår visse æg- og fjerkrækødprodukter til Portugal
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

for at lette handelen med konsumæg med Portugal skal
de maksimale mængder, som den samme erhvervsdri
vende kan anmode om per uge, forhøjes ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3792/85
af 20. december 1985 om fastlæggelse af den ordning, der
skal anvendes i samhandelen med landbrugsprodukter
mellem Spanien og Portugal (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3296/88, særlig artikel 13, og

Forordning (EØF) nr. 3817/90 ændres som følger :

ud fra følgende betragtninger :

1 ) I artikel 5, første led, erstattes angivelsen »20 tons« af

Artikel 1

»60 tons«.

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3817/90 af
19 . december 1990 om fastsættelse af nærmere bestem

melser for anvendelse af den supplerende mekanisme for
samhandelen for så vidt angår visse æg- og fjerkrækødpro
dukter til Portugal (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3773/91 (*), er der fastsat vejledende lofter for import
til Portugal af visse æg- og fjerkrækødprodukter i 1 992 ;
der bør fastsættes vejledende lofter for 1993 ;

2) Bilaget affattes som angivet i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY
Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

55 af 1 . 3.
293 af 27.
367 af 31 .
366 af 29.
356 af 24.

1986, s. 106.
10. 1988, s. 7.
12. 1985, s. 7.
12. 1990, s. 36.
12. 1991 , s. 34.
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BILAG

Kategori/

,

Underkategori

Varebeskrivelse

^N-kode

1

2 a)

Vejledende loft

Varebeskrivelse

for 1993(1)

0407 00 30

Æg, bortset fra æg til udrugning

7 000 tons, heraf 1 750
tons pr. kvartal

0105 11

Høns af arten Gallus domesticus, levende, af vægt 185 g og derunder

7 mio. stk. (2), heraf 1,75

2

mio. pr. kvartal

2 b)

ex 0407 00 19

Æg til udrugning, af høns af arten Gallus domesticus

3 a)

0105 19 10

Gæs og kalkuner, levende, af vægt 185 g og derunder

3

;

3

:

3 b)

0407 00 1 1

Æg til udrugning, af kalkuner eller gæs

4 a)

0105 91 00

Høns af arten Gallus domesticus, levende, af vægt over 185 g

4

;

4 b)

mio.

stk. (J),

herai

750 000 pr. kvartal

:

0207 10 15

Høns af arten Gallus domesticus, ikke udskåret, ferske, kølede eller

0207 10 19

frosne, såkaldte »70 %-høns«, »65 %-høns« eller i anden form

13 000 tons (4), heraf 3 250
tons pr. kvartal

0207 21 10
0207 21 90

5 a)

5

0207 39 13
0207 41 1 1

Høns af arten Gallus domesticus, halve og kvarte stykker, ferske, kølede
elier frosne

0105 99 30

Kalkuner, levende af vægt over 185 g

0207 10 31

Kalkuner,

0207 10 39

»80 % -kalkuner«, »73 % -kalkuner« eller i anden form

2 100 tons O, heraf 525
tons pr. kvartal

;

5 b)

ikke

udskåret,

ferske,

kølede

eller

frosne, såkaldte

0207 22 10
0207 22 90

0207 39 33

Kalkuner, halve og kvarte stykker, ferske, kølede eller frosne

0207 42 1 1

(') Hvis den samlede mængde, for hvilken der er indgivet ansøgninger for et kvartal, er mindre end den for samme kvartal disponible mængde, lægges rest
mængden til den for det følgende kvartal disponible mængde.
(2)
(3)
(")
f5)

Rugeægsækvivalent : 1
Rugeægsækvivalent : 1
Slagtekropsækvivalent :
Slagtekropsækvivalent :

hønekylling = 1 ,25 rugeæg.
kalkunkylling = 1 ,4 rugeæg.
1 00 kg levende høns = 70 kg slagtet vægt.
100 kg levende kalkuner = 75 kg slagtet vægt.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3836/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 641/86 om gennemførelsesbestemmelser til
den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår produkter forar
bejdet på basis af frugt og grønsager, der indføres til Portugal og er omhandlet i
bilag XXII til tiltrædelsesakten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 251 , stk. 1 ,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3792/85
af 20. december 1985 om fastlæggelse af den ordning, der
skal anvendes i samhandelen med landbrugsprodukter
mellem Spanien og Portugal (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 3296/88 , særlig artikel 5, stk. 1 , og

der er udarbejdet foreløbige opgørelser for disse produkter
efter fremgangsmåden i artikel 22 i Rådets forordning
(EØF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den fælles
markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt
og grønsager Q, senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 569/92 (8) ;
ud fra disse opgørelser kan de vejledende lofter for de
pågældende produkter fastsættes for 1993 ; i henhold til
tiltrædelsaktens artikel 251 , stk. 2, skal disse lofter udvise

en vis progression i forhold til de traditionelle handels

strømme, således at der sikres en harmonisk og gradvis
åbning af markedet ; med henblik herpå bør de vejle
dende lofter for 1993 forhøjes med 40 % ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grønsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 574/86 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88, fast
sættes gennemførelsesbestemmelser til den supplerende

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 641 /86 foretages følgende ændrin
ger :

mekanisme for samhandelen ;

1 ) Artikel 1 , stk. 1 , affattes således :
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 641 /86 af
28 . februar 1986 om gennemførelsesbestemmelser til den
supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager, der
indføres til Portugal og er omhandlet i bilag XXII til
tiltrædelsesakten 0, ændret ved forordning (EØF)
nr. 3428/92 (6), fastsættes der vejledende lofter, der er

»1 .

De vejledende lofter, der er omhandlet i

artikel 251 , stk. 1 , i tiltrædelsesakten, fastsættes i

bilaget for perioden 1 . januar til 31 . december 1993 .«

2) Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.

omhandlet i artikel 251 , stk. 1 , i tiltrædelsakten, for visse

produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager for
perioden 1 . januar til 31 . december 1992 ;
(')
O
O
(4)
O
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

55 af 1 . 3.
293 af 27.
367 af 31 .
57 af 1 . 3.
60 af 1 . 3.
347 af 28.

1986, s. 106.
10. 1988, s. 7.
12. 1985, s. 7.
1986, s. 1 .
1986, s. 34.
11 . 1992, s. 42.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.
O EFT nr. L 49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
f) EFT nr. L 166 af 20. 6. 1992, s. 5.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 12. 92

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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BILAG

(tons

KN-kode

Varebeskrivelse

Vejledende

(1)

(2)

(3)

1812

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (f.eks. med svovldioxidgas eller i
saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke
tilberedte til umiddelbar fortæring :

>812 10 00

— Kirsebær

1812 20 00

— Jordbær

1812 90 50

— — Solbær

>812 90 60

— — Hindbær

> 812 90 90

2 031

Andre varer

>812 90 10

— — Abrikoser

1007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller
nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat
sukker eller andre sødemidler

►008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på
anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andet
steds tariferet :

1008
•008
1008
1008

20 91
20 99
30 51
30 55

1008 30 59

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

4,5 kg og derover
Under 4,5 kg
Dele af grapefrugter
Mandariner (herunder tangeringer og satsumas), klementiner,
wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter
Andre

1008 30 71
1008 30 75

— — — — Dele af grapefrugter
— — — — Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner,

1008 30 79

— — — — Andre varer

»008 30 91
>008 30 99

— — — — 4,5 kg og derover
Under 4,5 kg

wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter

>008 40 59

I andre tilfælde

1008 40 91
1008 40 99
1008 50 61

— — — — 4,5 kg og derover
— — — — Under 4,5 kg
— — — — Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent

1008 50 69

— — — — I andre tilfælde

1008 50 71

— — — — Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent

1008 50 79

— — — — I andre tilfælde

1008 50 91
1008 50 99
1008 60 71

— — — — 4,5 kg og derover
Under 4,5 kg
_____ Surkirsebær (Prunus cerasus)

1008 60 79

_____ Andre varer

1008 60 91

_____ Surkirsebær (Prunus cerasus)

1008 60 99

_____ Andre varer

1008 70 69

— — — — I andre tilfælde

1008 70 91
1008 70 99
1008 80 50

— — — — 4,5 kg og derover
Under 4,5 kg
— — — Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg

150

2 169
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(tons

KN-kode

(1)

Varebeskrivelse

Vejledende

(2)

(3)

_

2008 80 70

— — — Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

2008 80 91

— — — — 4,5 kg og derover

2008 80 99

Under 4,5 kg

2008 92 50

— — — — — I pakninger af nettovægt over 1 kg

2008 92 71

______ Frugtblandinger, der indeholder højst 50 vægtprocent af
en enkelt frugt (beregnet af frugternes vægt)

2008 92 79

______ i andre tilfælde

2008 92 91

— — — — — 4,5 kg og derover

2008 92 99

Under 4,5 kg

2008 99 41

Ingefær

2008 99 43

Druer

2008 99 45

Blommer

2008 99 48

_____ Andre varer

2008 99 51

_____ Ingefær

2008 99 53

Druer

2008 99 55

— Blommer

2008 99 61

_____ Andre varer

2008 99 71

— — — — — — 4,5 kg og derover

2008 99 79

Under 4,5 kg

2008 99 99

_____ Andre varer

2009

Frugt- og grønsager (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol,
også tilsat sukker eller andre sødemidler :

2009 20 11

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder

2009 20 19

— — — I andre tilfælde

2009 20 91

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder og med
indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 20 99

— — — I andre tilfælde

2009 30 11

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder

2009 30 19

— — — I andre tilfælde

2009 30 31

' — — — — Tilsat sukker

2009 30 39

2009 30 91

I andre tilfælde

— — — — — Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 30 95

_____ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 30 99

_____ ikke tilsat sukker

2009 40 11

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder

2009 40 19

^ 6 Q49

I andre tilfælde

2009 40 30

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 ECU og tilsat sukker

2009 40 91

— — — — Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 40 93

— — — — Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 40 99

— — — — Ikke tilsat sukker

2009 70 11

— — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 ECU og derunder

2009 70 19 I — — — I andre tilfælde

'
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(tons

KN-kode

Varebeskrivelse

^''loft" *

(1)

(2)

(3)

2009 70 30

Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 ECU, tilsat sukker

2009 70 91

Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 70 93

— — — — Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 70 99

— — — — Ikke tilsat sukker

2009 80 11

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 ECU og derunder

2009 80 19

___ _i andre tilfælde

2009 80 32

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder

2009 80 39

— — — — I andre tilfælde

2009 80 50

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 ECU, tilsat sukker

2009 80 61

— — — — — Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 80 63

_____ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 80 69

_____ ikke tilsat sukker

2009 80 80

Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 ECU, tilsat sukker

2009 80 83

— — — — — Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 80 93

_____ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og derunder

2009 80 95

______ Safter og frugter af arten Vaccinium macrocarpon

2009 80 99

Andre varer

2009 90 11

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 ECU og derunder

2009 90 19

— — — — I andre tilfælde

2009 90 21

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 ECU og derunder

2009 90 29

— — — — I andre tilfælde

2009 90 31

— — — — Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 ECU og derunder, og med
indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 90 39

I andre tilfælde

2009 90 41

______ Tilsat sukker

2009 90 49

______! andre tilfælde

2009 90 51

______ Tilsat sukker

2009 90 59

______ i andre tilfælde

2009 90 71

______ Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 90 73

_ —

— Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og
derunder

2009 90 79

- Ikke tilsat sukker

2009 90 91

Med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent

2009 90 93

_ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og
derunder

2009 90 99

______ ikke tilsat sukker

► 6 629
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3837/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3812/90 om fastsættelse af de nærmere
bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for mejeriproduk
ter, der indføres til Portugal fra De Ti og Spanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3812/90 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3775/91 (4), fast
sættes der et vejledende loft for 1992 for eksporten af
visse mejeriprodukter til Portugal ; under hensyn til

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 251 ,

mulighederne for eksport fra De Ti og Spanien og med
henblik på at fortsætte den gradvise åbning af det portugi
siske marked bør der fastsættes vejledende lofter for 1993,

FÆLLESSKABER HAR —

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

idet lofterne for 1992 forhøjes med 30 % ; med henblik
herpå bør bilaget til forordning (EØF) nr. 3812/90 udskif
tes ;

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte
frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3812/90 foretages følgende ændringer :
1 ) I artikel 1 , stk. 1 , ændres » 1992« til » 1993«.
2) Bilaget affattes således :
»BILAG

VEJLEDENDE LOFT
(tons)

KN-kode

Mængde
'

Varebeskrivelse

°g

Spanien
0406 90 21

Cheddar

221

0406 90 23

Edam

749

0406 90 77

Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo og

0406 90 79

samsø

749

Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin og
taleggio
,

476.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 55 af 1 . 3. 1986, s. 106.
(2) EFT nr. L 293 af 27. 10. 1988, s. 7.

(') EFT nr. L 366 af 29. 12. 1990, s. 15.
(4) EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991 , s. 41 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3838/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 643/86 om gennemførelsesbestemelser til
den supplerende mekanisme for samhandelen med levende planter og blomster
dyrkningens produkter importeret i Portugal, som omhandlet i bilag XXII til
tiltrædelsesakten vedrørende de vejledende lofter for 1993
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

produkter henhørende under KN-kode 0602, 0603 og
0604 for året 1992 ;
de i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 251 , stk. 2, fast

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 251 , stk. 1 og 2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 569/86
af 25. februar 1986 om gennemførelsesbestemmelserne til
den supplerende mekanisme for samhandelen ('), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 (2), særlig
artikel 7, stk. 1 , og

satte vejledende lofter skal omfatte en vis gradvis forhøj
else i forhold til det traditionelle handelsmønster for at

sikre en harmoniseret og gradvis åbning af markedet ;
med henblik herpå bør de vejledende lofter for 1993
forhøjes for prydplanter, roser, nelliker og Asparagus
plumosus og for rosenplanter ;
under hensyn til erfaringerne fra de syv første års anven
delse af ordningen bør der for at garantere det portugi
siske markeds stabilitet fastsættes en sæsonmæssig indde
ling af lofterne for visse af disse produkter, samt
tilpasning af lofterne til sæsonbestemte forskydninger i
den portugisiske produktion ;
de i denne forordning fastsatte forholdsregler er i overens
stemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Levende Planter og Blomsterdyrkningens Produkter —

ud fra følgende betragtninger :

Ordningen for samhandelen mellem Spanien og Portugal
er fastlagt i Rådets forordning (EØF) nr. 3792/85 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88 ; i henhold til
artikel 5, stk. 2, gælder nævnte ordning også fra den
1 . januar 1991 for de pågældende produkter, der indføres
fra Spanien ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 643/86 foretages følgende ændrin
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 574/86 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3296/88, er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til den supplerende
mekanisme for samhandelen ;

ger :

1 ) Artikel 1 , stk. 1 , affattes således :
»1 .

De vejledende lofter, der er omhandlet i

artikel 251 , stk. 1 , i tiltrædelsesakten, fastsættes for

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 643/86 (5),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3635/91 (6), blev
de i tiltrædelsesaktens artikel 251 , stk. 1 , omhandlede

tidsrummet fra 1 . januar indtil 31 . december 1993 som
angivet i bilaget.«
2) Bilaget erstattes med bilaget til denne forordning.

vejledende lofter fastsat for visse af blomsterdyrkningens
(')
0
H
(4)
O
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

55 af 1 . 3.
293 af 27.
367 af 31 .
57 af 1 . 3.
60 af 1 . 3.
344 af 14.

1986, s. 106.
10. 1988, s. 7.
12. 1985, s. 7.
1986, s. 1 .
1986, s. 39.
12. 1991 , s. 47.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 387/70
x

BILAG

Vejledende lofter for perioden fra 1 . januar indtil 31. december 1993 (artikel 251 i tiltrædelses
akten)
Vejledende loft
Varebeskrivelse

KN-kode

i stk.

i tons

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og
podekviste, mycelium :
0602 40 90

Samlet loft :
— Rosenplanter, okulerede eller podede

1 250 000

— Stueplanter :
— Andre varer :

0602 99 91

— Blomsterplanter med~knopper eller blomster,

2 938

undtagen kaktusser
0602 99 99

— Andre varer

,

Heraf:
— i perioden 1 . januar til 30. juni
— i perioden 1 . juli til 31 . december

1 250
1 688

Afskårne blomster og blomsterknopper til buketter eller
til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede
eller præparerede på anden måde :
Samlet loft :
0603 10 11

Roser, friske

1 375 000

Nelliker, friske

13 937 500

og
0603 10 51

0603 10 13
og
0603 10 53

Heraf i perioden 1 . juni til 31 . oktober :
0603 10 11

Roser

0603 10 13

Nelliker

462 500
4 650 000

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller
blomsterknopper, samt græs, mos og lav til buketter eller
til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede
eller præparerede på anden måde
ex 0604 91 90

Asparagus plumosus

4,25
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3839/92
af 28 . december 1992

om ændring af forordning (EØF) nr. 3094/92 om fastsættelse af tiltrædelsesudlig
ningsbeløb for olivenolie for produktionsåret 1992/93
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 473/86
af 25. februar 1986 om fastlæggelse af almindelige regler
for ordningen for tiltrædelsesudligningsbeløb for
olivenolie ('), særlig artikel 7, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :
Gennemførelsesbestemmelserne for tiltrædelsesudlig
ningsbeløb er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 583/86 (2), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3379/88 (3) ;
tiltrædelsesudligningsbeløbene for olivenolie er for
produktionsåret 1992/93 fastsat ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3094/92 (4) ;

i Rådets forordning (EØF) nr. 3815/92 om anvendelse af
den fælles interventionspris for olivenolie i Spanien (*) er
der fastsat anvendelse af den fælles interventionspris i
Spanien fra den 1 . januar 1933 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 3094/92 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1993 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

53 af 1 . 3.
57 af 1 . 3 .
296 af 29.
311 af 28 .

1986, s. 43.
1986, s. 31 .
10. 1988, s. 72.
10. 1992, s. 20.

(s) Se side 9 i denne Tidende.
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BILAG I

Olivenolie

(ECU/100 kg)
Tiltrædelsesudligningsbeløb, der skal opkræves (— )
eller ydes ( + ) ved indførsel fra
KN-kode

Tillægs

Tabel

kode

Portugal til
tredjelande

Noter

tredjelande
til Portugal

Fællesskabet

eller det

til Portugal

øvrige Fælleskab

1509 10 10

1
1
1

7298
7299
7314

—
—
+ 6,29

+ 3,88
+ 3,88
—

- 3,88
- 3,88
—

1509 10 90

2
2
2

7709
7713
7714

—
—
+ 6,29

+ 3,88
+ 6,29
—

- 3,88
- 6,29
—

1509 90 00

3
3
3

7717
7718
7719

—
—
+ 6,45

+ 4,04
+ 6,45
—

- 4,04
- 6,45
—

151000 10

4
4
4

7724
7729
7733

—
—
+ 4,23

+ 1,82
+ 1,82
—

- 1,82
- 1,82
—

1510 00 90

5
5
5

7734
7737
7738

—
—
+ 4,59

+ 2,18
+ 4,59
—

— 2,18
- 4,59
—

BILAG II

Produkter indeholdende olivenolie
(ECU/100 ke\

Tiltrædelsesudligningsbeløb der skal opkræves ( — )
eller ydes ( + ) i følgende samhandel
KN-kode

fra tredjelande eller fra Fællesskabet til Portugal

0709
071 1
1522
1522
2306

90
20
00
00
90

39
90
31
39
19

Bemærkning : For handel i modsat retning vendes tegnene om.

+
+
+
+
+

0,85
0,85
1,94
3,10
0,15
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 3840/92
af 28 . december 1992

om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for samhandelen (SMS) mellem Spanien og Fællesskabet i dets sammen
sætning pr. 31 . december 1985 inden for frugt- og grønsagssektoren, for så vidt
angår tomater, artiskokker og meloner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

anvendelsen af udførselsdokumentér for de spanske
forsendelser og de forskellige meddelelser fra medlemssta
terne anvendes for at sikre, at SMS kan virke ;

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

da det er nødvendigt at råde over præcise oplysninger, bør
meddelelserne til Kommissionen om det statistiske tilsyn
med samhandelen ske hyppigt ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3210/89
af 23. oktober 1989 om almindelige gennemførelsesbe
stemmelser for den supplerende mekanisme for samhan
delen for så vidt angår friske frugter c/g grønsager ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3818/92 (2), særlig
artikel 9, og

i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EØF)
nr. 1911 /91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fælles
skabsretten på De Kanariske Øer (8), skal bestemmelserne,
som er gældende for det spanske fastland, anvendes ved
eksport af produkter fra De Kanariske Øer til andre dele
af Fællesskaberne efter 1 . juli 1991 ; der skal derfor tages
hensyn til informationer om kanariske produkter ved
anvendelse af den supplerende mekanisme for samhande

ud fra følgende betragtninger :

len ;

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 816/89 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3831 /92 (4), er der fastsat
en liste over de produkter, som den supplerende meka
nisme for samhandelen finder anvendelse på inden for
frugt- og grønsagssektoren fra den 1 . januar 1990 : toma
ter, artiskokker og meloner figurerer blandt disse produk

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

ter ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3944/89 (*),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3308/91 (6), er der fastsat
gennemførelsesbestemmelser for den supplerende meka
nisme for så vidt angår samhandelen med friske frugter og
grønsager, herefter benævnt »SMS« ;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3134/92 Q er
de i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89 omhandlede
perioder fastlagt for ovennævnte produkter indtil den
31 . december 1992 ; på baggrund af prognoserne for
forsendelserne til det øvrige EF-marked, bortset fra Portu
gal, samt markedssituationen inden for Fællesskabet, bør
en periode I for de pågældende produkter bortset fra arti
skokker fastlægges ; for artiskokker bør der på grundlag af
ovennævnte kriterier fastsættes en periode II ; for at tage
hensyn til det meget følsomme marked for dette produkt
bør der for korte tidsperioder fastsættes vejledende lofter i
henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 3210/89 ;

Artikel 1

1.

For tomater og meloner henhørende under KN

koder som anført i bilaget til denne forordning, fastlægges
de i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89 omhandlede
perioder som anført i samme bilag.
2.
For artiskokker
0709 10 00 fastsættes :

EFT nr. L
Se side 15
EFT nr. L
Se side 47
EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L

312 af 27. 10. 1989,
i denne Tidende.
86 af 31 . 3. 1989, s.
i denne Tidende.
379 af 28. 12. 1989,
313 af 14. 11 . 1991 ,
313 af 30. 10. 1992,

under

KN-kode

— de i tiltrædelsesaktens artikel 83, stk. 1 , omhandlede

vejledende lofter, og
— de i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89 omhand
lede perioder

som anført i bilaget.

der bør erindres om, at bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 3944/89 om det statistiske tilsyn og
(')
0
0
0
0
0
0

henhørende

Artikel 2

s. 6.

1 . For forsendelser fra Spanien til den øvrige del af
EF-markedet, undtagen Portugal, af de i artikel 1

35.

omhandlede

s. 20.
s. 13.
s. 21 .

produkter anvendes

forordning (EØF)

nr. 3944/89, undtagen artikel 5 og 7.
0 EFT nr. L 171 af 29. 6. 1991 , s. 1 .
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Den i artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning omhandlede
meddelelse sker senest om tirsdagen for de mængder, der
er afsendt i den foregående uge.

2. De i forordning (EØF) nr. 3944/89, artikel 9, stk. 1 ,
omhandlede meddelelser, for de produkter som er anført i
nærværende forordings artikel 1 , stk. 2, og som omfattes
af en periode II eller III, tilsendes Kommissionens senest
om tirsdagen for den foregående uge.

Under anvendelse af en periode I foretages disse medde
lelser en gang om måneden senest den 5. for oplysnin
gerne for den foregående måned ; denne meddelelse
omfatter eventuelt oplysningen »nul«.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

BILAG

Fastlæggelse af de i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3210/89 omhandlede perioder og de i
tiltrædelsesaktens artikel 83 omhandlede lofter

Perioden 1 . januar til 31 . januar 1993

KN-kode

Periode

Tomater

0702 00 10

I

Meloner

0807 10 90

I

Varebeskrivelse

Varebeskrivelse
Artiskokker

KN-kode

Vejledende lofter

Periode

0709 10 00

6 000

II

(tons)

