De Europæiske Fællesskabers

Tidende
Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

ISSN 0378-6994

L 30
36. årgang
6. februar 1993

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og
kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Uet Euroj^csiske Fælles—
skab

1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 260/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af
importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
29

Kommissionens forordning (EØF) nr. 261 /93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af de
præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
31
Kommissionens forordning (EØF) nr. 262/93 af 5. februar 1993 om åbning af en
løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 25 000 tons bageegnet rug,
som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
33
Kommissionens forordning (EØF) nr. 263/93 af 5. februar 1993 om åbning af en
løbende licitation med henblik på levering til Estland af 1 2 500 tons byg, som er i
det tyske interventionsorgans besiddelse
37

Kommissionens forordning (EØF) nr. 264/93 af 5. februar 1993 om åbning af en
løbende licitation med henblik på levering til Letland af 20 000 tons bageegnet blød
hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse
41
Kommissionens forordning (EØF) nr. 265/93 af 5. februar 1993 om åbning af en
løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 27 500 tons bageegnet blød
hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse
45
Kommissionens forordning (EØF) nr. 266/93 af 5. februar 1993 om gennem
førelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92 om særlige
foranstaltninger for transport af friske frugter og grønsager med oprindelse
i Grækenland, i 1993

49

Kommissionens forordning (EØF) nr. 267/93 af 5. februar 1993 om salg til
forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til destilla
tionsindustrierne

Pris : 18 ECU

51

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begræn
set gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 268/93 af 5. februar 1993 om ændring
af forordning (EØF) nr. 1498/92 med henblik på at ophæve undtagelsen fra at
anvende landbrugsomregningskursen for de pågældende beløb
53
Kommissionens forordning (EØF) nr. 269/93 af 5. februar 1993 om den ende
lige producentstøtte for visse støtte for visse produkter forarbejdet på basis
af tomater for produktionsåret 1992/93
54

Kommissionens forordning (EØF) nr. 270/93 af 5. februar 1993 om ændring af
forordning (EØF) nr. 155/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af
friske citroner med oprindelse i Tyrkiet

56

Kommissionens forordning (EØF) nr. 271 /93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af
importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
57

Kommissionens forordning (EØF) nr. 272/93 af 5. februar 1993 om ændring af basis
beløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersek
toren

59

Kommissionens forordning (EØF) nr. 273/93 af 5. februar 1993 om fastsættelse af
støttebeløbet for bomuld

61

Kommissionens forordning (EØF) nr. 274/93 af 5. februar 1993 om ændring af
forordning (EØF) nr. 216/93 om åbning af en løbende licitation i Italien med
henblik på gratis levering af sleben middelkornet ris til Albanien
62

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

93/77/EØF :

* Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om overgangsbestemmel
ser, der kræves for at lette overgangen til den nye ordning i Rådets direktiv
91/68 /EØF

63

93/78 /EØF :

* Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om fravigelse af visse

bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF for så vidt angår indførsel af kød
bestemt til De Kanariske Øer og om fastsættelse af reglerne, der gælder efter
indførsel heraf

64

93/79/EØF :

* Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om overgangsforanstalt
ninger for at lette overgangen til den nye ordning for veterinærkontrol som
omhandlet i artikel 8 i Rådets direktiv 91/496/EØF og om ophævelse af
beslutning 92/50 l/EØF
66

6. 2. 93

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 259/93
af 1 . februar 1993

om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det
Europæiske Fællesskab
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 130 S,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

minimumskriterier, for at sikre et højt beskyttelsesniveau
for miljøet og menneskers sundhed ;
det er vigtigt at tilrettelægge overvågningen af og
kontrollen med overførsler af affald på en sådan måde, at
der tages hensyn til behovet for at bevare, beskytte og
forbedre miljøkvaliteten ;

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

i artikel 5, stk. 1 , i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli
1975 om affald (*), fastslås det, at et integreret og passende
net af affaldsbortskaffelsesanlæg, som medlemsstaterne
skal oprette ved passende foranstaltninger, hvor det er
nødvendigt eller hensigtsmæssigt i samarbejde med andre
medlemsstater, skal sætte Fællesskabet som helhed i stand

til selv at bortskaffe sit affald og gøre det muligt for de

Fællesskabet har undertegnet Basel-konventionen af
22. marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende
overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf ;
AVS/EØF-konventionen af 15. december 1989 indeholder
i artikel 39 bestemmelser om affald ;

Fællesskabet har godkendt OECD-Rådets beslutning af
30. marts 1992 om kontrol med grænseoverskridende
overførsler af affald til nyttiggørelse ;
på baggrund af ovenstående er det nødvendigt at erstatte
Rådets direktiv 84/631 /EØF (4), hvori der er fastsat foran
staltninger til overvågning af og kontrol med grænseover
skridende overførsel af farligt affald, med en forordning ;

enkelte medlemsstater hver især at nå dette mål under

hensyn til de geografiske forhold eller behovet for særlige
faciliteter til bestemte typer affald ; i artikel 7 i det
omhandlede direktiv stilles der krav om udarbejdelse af
affaldshåndteringsplaner, efter omstændighederne i
samarbejde med andre berørte medlemsstater, der skal
meddeles Kommissionen, og det fastsættes, at medlems
staterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige
for at hindre transport af affald, som ikke er i overens
stemmelse med deres planer for affaldshåndtering, og at
de skal underrette Kommissionen og de øvrige medlems
stater om sådanne foranstaltninger ;

det er nødvendigt at anvende forskellige procedurer
afhængigt af affaldets art og bestemmelse, herunder om
det er bestemt til bortskaffelse eller nyttiggørelse ;

overvågning af og kontrol med overførsler af affald inden
for en medlemsstats område hører under denne medlems

stats ansvarsområde ; det er dog nødvendigt, at en
medlemsstats nationale ordninger for overvågning af og
kontrol med affaldsoverførsler er i overensstemmelse med

O EFT nr. C 115 af 6. 5. 1992, s. 4.
(2) EFT nr. C 94 af 13. 4. 1992, s. 276, og udtalelse afgivet den
20. januar 1993 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).
(3) EFT nr. C 269 af 19. 10. 1992, s. 10.
(4) EFT nr. L 326 af 13. 12. 1984, s." 31 . Direktivet er senest æn
dret ved direktiv 91 /692/EØF (EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 ,
s. 48).

inden overførslerne finder sted, skal de anmeldes til de

kompetente myndigheder, for at disse kan blive under
rettet navnlig om affaldets art, overførsel og bortskaffelse
eller nyttiggørelse, således at disse myndigheder kan
træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af
menneskers sundhed og miljøet, herunder muligheden for
at gøre begrundet indsigelse mod overførslen ;
O EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 47. Direktivet er ændret ved
direktiv 91 / 156/EØF (EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991 , s. 32).
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medlemsstaterne bør være i stand til at iværksætte prin
cipperne om nærhed, prioritering af nyttiggørelse og
tilstrækkelig egenkapacitet på fællesskabsplan og nationalt
plan — i overensstemmelse med direktiv 75/442/EØF —
ved at træffe foranstaltninger, der er i overensstemmelse
med Traktaten, i form af et generelt eller delvist forbud
mod eller systematisk indsigelse mod overførsler af affald
til bortskaffelse, undtagen når det drejer sig om farligt
affald, der fremstilles i så små mængder i afsendelsesmed
lemsstaten, at oprettelse af nye specialiserede bortskaffel
sesanlæg inden for denne stat ville være uøkonomisk ; det
særlige problem med bortskaffelse af så små mængder
kræver et samarbejde mellem de berørte medlemsstater og
eventuelt anvendelse af en fællesskabsprocedure ;
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aftaler mellem disse lande og Fællesskabet ; medlemssta
terne skal efter denne forordnings anvendelsesdato i
særlige tilfælde kunne indgå bilaterale aftaler om
indførsel af særligt affald, så længe Fællesskabet ikke har
indgået sådanne aftaler, når der er tale om affald til nyttig
gørelse, for at forhindre enhver afbrydelse af affaldsbe
handling, og når der er tale om affald til bortskaffelse,

hvis afsenderlandet ikke har eller ikke med rimelighed
kan erhverve den tekniske kapacitet og de nødvendige
faciliteter til bortskaffelse af affaldet på en miljømæssigt
forsvarlig ' måde ;

det bør fastsættes, at affaldet skal tages tilbage, bortskaffes
eller nyttiggøres på en anden, miljømæssigt forsvarlig
måde, hvis overførslen ikke kan fuldføres i henhold til

ledsagedokumentets eller kontraktens bestemmelser ;

eksport af affald til bortskaffelse til tredjelande skal
forbydes for at beskytte miljøet i disse lande ; der skal
gælde undtagelser for eksport til EFTA-lande, der også er
parter i Basel-konventionen ;

eksport af affald til nyttiggørelse til lande, som OECD
beslutningen ikke finder anvendelse på, skal være under
lagt betingelser om miljømæssigt forsvarlig håndtering af

i tilfælde af ulovlig transport skal den person, der har
forårsaget den pågældende transport, tage affaldet tilbage
og/eller bortskaffe eller nyttiggøre det på en anden, miljø
mæssigt forsvarlig måde ; såfremt han undlader at gøre
det, skal de kompetente myndigheder på afsendelses- eller
bestemmelsesstedet, alt efter omstændighederne, selv
gribe ind ;

affald :

det er vigtigt, at der indføres en ordning med finansiel
sikkerhedsstillelse eller dertil svarende forsikring ;

aftaler eller ordninger om eksport af affald til nyttiggø
relse, der er indgået med lande, som OECD-beslutningen
ikke finder anvendelse på, skal regelmæssigt undersøges
af Kommissionen, som kan fremsætte forslag om, at de
betingelser, hvorunder denne eksport finder sted, tages op
til fornyet overvejelse og eventuelt forbydes ;

medlemsstaterne skal meddele Kommissionen oplysnin
ger, som er relevante for gennemførelsen af denne forord
ning ;

de dokumenter, der er omhandlet i denne forordning skal
udarbejdes og bilagene tilpasses efter en fællesskabsproce
dure —

overførsler af affald til nyttiggørelse, der er opført på den
grønne liste i OECD-beslutningen, skal generelt fritages
for kontrolprocedurerne i denne forordning, da sådant
affald under normale omstændigheder ikke skulle udgøre
nogen fare for miljøet, hvis det nyttiggøres på korrekt vis i
bestemmelseslandet ; det er nødvendigt med nogle undta
gelser fra denne fritagelse i overensstemmelse med fælles
skabsretten og OECD-beslutningen ; det er også nødven
digt med nogle undtagelser for at lette sporingen af
sådanne overførsler inden for Fællesskabet og for at tage
hensyn til særlige tilfælde ; dette affald skal være omfattet
af direktiv 75/442/EØF ;

eksport af affald til nyttiggørelse, der er opført på OECD s
grønne liste, til lande, som OECD-beslutningen ikke
finder anvendelse på, forudsætter, at Kommissionen
sender sagen til høring i bestemmelseslandet ; det kan i
lyset af en sådan høring være hensigtsmæssigt, at
Kommissionen fremsætter forslag for Rådet ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

eksport af affald til nyttiggørelse til lande, der ikke er
parter i Basel-konventionen, skal være omfattet af særlige

1 . Denne forordning finder anvendelse på overførsel af
affald inden for, til og fra Fællesskabet.
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Denne forordning omfatter ikke :

a) losning på land af affald opstået ved skibes og offshore
platformes normale drift, herunder spildevand og rest
stoffer, for så vidt affaldet er omfattet af en særlig,
bindende international retsakt

Nr. L 30/3

stater og begrunde deres beslutning. Kommissionen
kan efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv
75/442/EØF bekræfte dette, bl.a. ved om nødven

digt at opføre sådant affald i bilag Ila.
e) Hvis affald, der er opført i bilag II, overføres i
modstrid med denne forordning eller med direktiv

b) overførsler af affald fra civil luftfart

75/442/EØF, kan medlemsstaterne anvende de rele

c) overførsler af radioaktivt affald som defineret i artikel 2

vante bestemmelser i denrie forordnings artikel 25
og 26.

i Rådets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om

overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt
affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af
Fællesskabet (')
d) overførsler af affald, der er omfattet af artikel 2, stk. 1 ,
litra b), i direktiv 75/442/EØF, såfremt disse overførsler
allerede er omfattet af anden relevant lovgivning
e) overførsler af affald til Fællesskabet i overensstemmelse
med kravene i protokollen om miljøbeskyttelse til

Artikel 2

I denne forordning forstås ved :

a) »affald«-, affald som defineret i artikel 1 , litra a), i
direktiv 75/442/EØF

traktaten om Antarktis.

3. a) Overførsler af affald, der udelukkende er bestemt til
nyttiggørelse, og som er opført i bilag II, er heller
ikke omfattet af forordningens bestemmelser,
bortset fra bestemmelserne i litra b), c), d) og e), i
artikel 11 og i artikel 17, stk. 1 , 2 og 3 :
b) Dette affald er omfattet af samtlige bestemmelser i
direktiv 75/442/EØF. Affaldet skal navnlig :
— udelukkende være bestemt for behørigt
godkendte anlæg, der skal være godkendt i
henhold til artikel 10 og 11 i direktiv 75/442/
EØF

— være omfattet af samtlige bestemmelser i
artikel 8, 12, 13 og 14 i direktiv 75/442/EØF.
c) Visse former for affald, der er opført i bilag II, kan
dog, såfremt de bl.a. frembyder nogen af de farlige
egenskaber, der er opført i bilag III til Rådets
direktiv 91 /689/EØF af 12. december 1991 om

farligt affald (2), kontrolleres, som om de var opført i
bilag III eller IV.

Dette affald og afgørelsen, om hvilken af de to
fremgangsmåder der skal følges, skal fastlægges
efter fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 75/442/
EØF. Sådant affald skal opføres i bilag Ila.

d) I undtagelsestilfælde kan overførsler af affald, der er
opført i bilag II, af miljøgrunde eller af hensyn til
den offentlige sundhed kontrolleres af medlemssta
terne, som om det var opført i bilag III eller IV.

i

b) »kompetente myndigheder«: de kompetente myndig
heder, der er udpeget af medlemsstaterne i henhold til
artikel 36 eller af ikke-medlemsstater

c) »kompetent afsendeIsesmyndighed« : den kompetente
myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne i
henhold til artikel 36, og som er ansvarlig for det
område, hvorfra overførslen udgår, eller som er
udpeget af ikke-medlemsstater

d) »kompetent bestemmelsesmyndighed« : den kompetente
myndighed, der er udpeget af medlemsstaterne i
henhold til artikel 36, og som er ansvarlig for det
område, hvor overførslen modtages, eller hvor udskib

ning finder sted med henblik på bortskaffelse på havet,
jf. dog gældende konventioner om bortskaffelse på
havet, eller som er udpeget af ikke-medlemsstater
e) »kompetent transitmyndighed«: den ene myndighed,
som medlemsstaterne i henhold til artikel 36 har

udpeget for den stat, gennem hvilken overførslen er i
transit

f) »kontaktorgan« : det centrale organ, der er udpeget af
hver enkelt medlemsstat og Kommissionen i overens
stemmelse med artikel 37

g) »anmelder« : enhver fysisk person eller juridisk enhed,
som har anmeldepligt, dvs. nedennævnte person, som
har til hensigt at overføre affald eller lade affald over
føre :

i) den person, hvis aktivitet har produceret dette
affald (oprindelig producent)

Medlemsstater, der benytter sig af denne mulighed,
skal straks meddele Kommissionen sådanne tilfælde

og om nødvendigt underrette de øvrige medlems
(■) EFT nr. L 35 af 12. 2. 1992, s. 24.
O EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 20.

ii) hvis denne mulighed ikke foreligger : en indsam
lingsvirksomhed, som en medlemsstat har
godkendt til dette formål, eller en godkendt
forhandler eller mægler, som sørger for, at affaldet
bortskaffes eller nyttiggøres ; eller
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iii) hvis disse personer ikke er kendt eller godkendt :
den person, der er i besiddelse af eller lovligt
kontrollerer dette affald (indehaver); eller
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AFSNIT II

OVERFØRSLER

AF

AFFALD

MELLEM

MEDLEMS

STATER

iv) i tilfælde af indførsel til eller transit gennem
Fællesskabet af affald : den person, der er udpeget
efter lovene i afsenderstaten, eller, hvis ingen er

Kapitel A

udpeget, den person, der er i besiddelse af eller
lovligt kontrollerer affaldet (indehaver)

Affald til bortskaffelse

h) »modtager«: den person eller virksomhed, hvortil
affaldet overføres med henblik på nyttiggørelse eller

Artikel 3

bortskaffelse

1.

i) »bortskaffelse«: bortskaffelse som defineret i artikel 1 ,
litra e), i direktiv 75/442/EØF
j) »godkendt center« : ethvert anlæg eller enhver virksom
hed, som er godkendt eller har en tilladelse i henhold
til artikel 6 i direktiv 75/439/EØF (>), artikel 9, 10 og

Hvis en anmelder agter at overføre affald til bort

skaffelse fra en medlemsstat til en anden medlemsstat

og/eller at lade det transportere gennem en eller flere
andre medlemsstater, skal han anmelde dette til den

kompetente bestemmelsesmyndighed med en kopi til de
kompetente afsendelses- og transitmyndigheder samt til
modtageren, jf. dog artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk. 2.

11 i direktiv 75/442/EØF eller artikel 6 i direktiv 76/

2.

403/EØF (2)

elle mellemtrin fra afsendelsesstedet indtil den endelige

k) »nyttiggørelse«: nyttiggørelse som defineret i artikel 1 ,
litra f), i direktiv 75/442/EØF

Anmeldelsen skal omfatte alle overførslens eventu

bestemmelse.

3. Anmeldelsen foretages ved hjælp af det ledsagedoku
ment, der udstedes af den kompetente afsendelsesmyndig
hed.

1) »afsendelsesstat« : en stat, hvorfra en overførsel af affald
er planlagt eller finder sted

4.

m) »bestemmelsesstat«: en stat, hvortil en overførsel af
affald er planlagt eller finder sted med henblik på
bortskaffelse eller nyttiggørelse eller udskibning inden
bortskaffelse på havet, jf. dog gældende konventioner
om bortskaffelse på havet

5. Anmelderen skal på ledsagedokumentet give oplys
ninger navnlig om :

I forbindelse med anmeldelsen skal anmelderen

udfylde ledsagedokumentet og på anmodning af de
kompetente myndigheder fremlægge yderligere oplys
ninger og dokumentation.

n) »transitstat«: en stat, bortset fra afsenderstaten og
bestemmelsesstaten, hvorigennem en overførsel af
affald er planlagt eller finder sted

— oprindelse, sammensætning og mængde af det affald,
der skal bortskaffes, og ligeledes, når det drejer sig om
artikel 2, litra g), nr. ii), producentens identitet samt en
detaljeret fortegnelse over affaldet, hvis det er af
forskellig oprindelse og de oprindelige producenters

o) »ledsagedokument« : det standardledsagedokument, der
skal udfærdiges i henhold til artikel 42

— dispositioner med hensyn til ruter og forsikring vedrø
rende skade forvoldt på tredjemand

p) »Basel-konventionen« : Basel-konventionen af 22.
marts 1989 om kontrol med grænseoverskridende
overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf ;

— foranstaltninger med hensyn til transportsikkerhed,
navnlig med henblik på at transportvirksomheden
overholder de betingelser, som de berørte medlems
stater har fastsat for transport

q) »fjerde Lomé-konvention« : Lomé-konventionen af 15.
december 1989

r) »OECD-beslutningen« : beslutningen fra OECD s Råd
af 30. marts 1992 om kontrol med grænseoverskri
dende overførsler af affald til nyttiggørelse.
(') EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 31 . Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /692/EØF (EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s.

48i,

o EFT nr. L 108 af 26. 4. 1976, s. 41 .

identitet, hvis den kendes

— modtagerens identitet, bortskaffelsescentrets belig
genhed samt type og gyldighedsperiode for den
godkendelse, i henhold til hvilken centret drives.
Centret skal have den fornødne tekniske kapacitet til
at bortskaffe det pågældende affald under forhold, der
hverken er til fare for menneskers sundhed eller for

miljøet
— behandlingsmetoder, der fører til bortskaffelse som
nævnt i bilag II A til direktiv 75/442/EØF.
6. Anmelderen skal indgå en kontrakt
modtageren om bortskaffelse af affaldet.

med
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Kontrakten kan indeholde nogle af eller alle de oplysnin
ger, som er nævnt i stk. 5.

af bekræftelsen. Den kan dog træffe afgørelse tidli
gere, hvis den har de øvrige berørte kompetente
myndigheders skriftlige samtykke.

Det skal af kontrakten fremgå :
— at anmelderen i henhold til artikel 25 og artikel 26,
stk. 2, er forpligtet til at tage affaldet tilbage, hvis over
førslen ikke fuldføres som påtænkt, eller hvis den er
udført i modstrid med denne forordning

— at modtageren snarest muligt og senest 180 dage efter
modtagelsen af affaldet skal forelægge anmelderen et
bevis for, at affaldet er bortskaffet på miljømæssigt
forsvarlig vis.

På anmodning skal en kopi af kontrakten forelægges for

Den kompetente bestemmelsesmyndighed sender
sin beslutning skriftligt til anmelderen med kopi til
de øvrige berørte myndigheder.
b) De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder
kan inden for en frist på tyve dage efter afsendelsen
af bekræftelsen af modtagelsen gøre indsigelse. De
kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger.
Indsigelsen skal meddeles anmelderen skriftligt
med kopi til de øvrige berørte kompetente myndig
heder.

den kompetente myndighed.
Hvis overførslen finder sted mellem to anlæg henhørende
under samme retlige enhed, kan kontrakten erstattes med
en erklæring fra den pågældende enhed om, at denne
forpligter sig til at bortskaffe affaldet.

7. Oplysninger, som meddeles i henhold til stk. 4 til 6,
skal behandles fortroligt efter gældende nationale regler.
8 . En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter
national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted
selv vil foretage anmeldelse til den kompetente bestem
melsesmyndighed med kopi til modtageren og til den
kompetente transitmyndighe'd.

Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte ikke
at foretage nogen anmeldelse, hvis den selv har umiddel
bare indsigelser mod en overførsel i overensstemmelse
med artikel 4, stk. 3. Den meddeler straks anmelderen

disse indsigelser.

c) De i litra a) og b) omhandlede indsigelser og betin
gelser skal baseres på stk. 3.
d) De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder
har en frist på tyve dage efter afsendelsen af bekræf
telsen til at stille betingelser for overførslen af
affaldet inden for deres område.

Disse betingelser skal meddeles anmelderen skrift
ligt med kopi til de berørte kompetente myndig
heder og skal påføres ledsagedokumentet. De må
ikke være strengere end dem, der kræves for tilsva
rende overførsler, som udelukkende foretages inden
for deres område, og skal være i overensstemmelse
med gældende aftaler, navnlig internationale
konventioner på området.

3. a) i) For at iværksætte principperne om nærhed,

prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig
egenkapacitet på fællesskabsplan og på nationalt
plan i overensstemmelse med direktiv 75/442/

Artikel 4

1 . Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmel
delsen sender den kompetente bestemmelsesmyndighed
en bekræftelse af modtagelsen til anmelderen og en kopi
deraf til de øvrige berørte kompetente myndigheder og til
modtageren.

2. a) Den kompetente bestemmelsesmyndighed har en
frist på tredive dage efter afsendelse af bekræftelsen
af modtagelsen til at afgøre, om den tillader over
førslen med eller uden betingelser, eller om den
nægter at give tilladelse. Myndigheden kan ligeledes
anmode om yderligere oplysninger.

Den giver kun tilladelse til overførslen, hvis
hverken den selv eller de øvrige kompetente
myndigheder har indvendinger imod den. Tilla
delsen er betinget af, at de i litra d) omhandlede
transportbetingelser overholdes.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed træffer
sin afgørelse tidligst enogtyve dage efter afsendelsen

EØF kan medlemsstaterne i overensstemmelse

med Traktaten træffe fQranstaltninger med
henblik på helt eller delvis at nedlægge forbud
mod overførsel af affald eller systematisk at gøre
indsigelse herimod. Sådanne foranstaltninger
skal straks meddeles Kommissionen, der under

retter de øvrige medlemsstater.

ii) Hvis der er tale om farligt affald (som defineret i
artikel 1 , stk. 4, i direktiv 91 /689/EØF), som
fremstilles i så begrænsede årlige mængder i en
afsendelsesmedlemsstat, at oprettelse af nye,

specialiserede bortskaffelsesanlæg inden for
denne

stat ville være

uøkonomisk,

finder

bestemmelserne i nr. i) ikke anvendelse.

iii) Bestemmelsesmedlemsstaten samarbejder med
den afsendelsesmedlemsstat, der mener, at nr. ii)
skal anvendes, med henblik på at afklare spørgs
målet bilateralt. Hvis der ikke findes nogen
tilfredsstillende løsning, kan en af medlemssta
terne forelægge Kommissionen sagen, hvorefter
denne afgør sagen efter fremgangsmåden i
artikel 18 i direktiv 75/442/EØF.
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b) De kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyn
digheder kan under hensyntagen til geografiske
forhold eller behovet for specialanlæg til bestemte
typer affald gøre begrundet indsigelse mod den
påtænkte overførsel, hvis den ikke er i overensstem
melse med direktiv 75/442/EØF, især artikel 5 og
7 :

i) for at gennemføre princippet om tilstrækkelig
egenkapacitet på fællesskabsplan og nationalt
plan

ii) i tilfælde, hvor anlægget skal bortskaffe affald
fra en nærmere kilde, og den kompetente
myndighed har prioriteret dette affald
iii) for at sikre, at overførslerne foretages i overens
stemmelse med affaldshåndteringsplanerne.

c) Endvidere kan de kompetente afsendelses-, bestem
melses- og transitmyndigheder gøre begrundet
indsigelse mod den påtænkte overførsel :
— såfremt overførslen ikke er i overensstemmelse
med natonale love eller andre retsforskrifter om

miljøbeskyttelse,

offentlig

orden,

offentlig
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udfylder den resterende del af det og sender kopi af det til
de berørte kompetente myndigheder, senest tre arbejds
dage inden overførslen foretages.
3. En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder
forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet
med tilladelsesstemplet, skal ledsage hver overførsel.
4. Alle virksomheder, der deltager i transaktionen,
udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet,
underskriver det og beholder en kopi af det.

5. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affaldet til
bortskaffelse sender modtageren en kopi af det udfyldte
ledsagedokument, bortset fra det i stk. 6 nævnte bevis, til
anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.
6. Snarest muligt og senest 1 80 dage efter modtagelsen
af affaldet sender modtageren på sit ansvar et bevis for
bortskaffelse til anmelderen og de øvrige berørte kompe
tente myndigheder. Dette bevis skal være en del af eller
være knyttet til det ledsagedokument, der følger med
overførslen .

sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse

— såfremt anmelderen eller modtageren tidligere
har gjort sig skyldig i ulovlige overførsler.

Kapitel B

I så tilfælde kan den kompetente afsendelses
myndighed afvise alle overførsler, hvori den
pågældende person er involveret, i henhold til
den nationale lovgivning, eller

Affald til nyttiggørelse

— såfremt overførslen strider mod forpligtelser
ifølge internationale konventioner, som den
eller de berørte medlemsstater har indgået.
4. Hvis de kompetente myndigheder inden for tidsfri
sten i stk. 2 har sikret sig, at de problemer, der har givet
anledning til indsigelsen, er løst, og at overførslen vil
opfylde de stillede betingelser, underretter de omgående
skriftligt anmelderen herom med kopi til modtageren og
de øvrige berørte kompetente myndigheder.
Såfremt der senere sker en væsentlig ændring af overfør
selsbetingelserne, skal der foretages en ny anmeldelse.
5.

Den kompetente bestemmelsesmyndighed tilkende

giver sin tilladelse ved at stemple ledsagedokumentet.

Artikel 6

1 . Hvis en anmelder agter at overføre affald til nyttig
gørelse, der er opført på listen i bilag III, fra en medlems
stat til en anden medlemsstat og/eller at transportere det
gennem en eller flere andre medlemsstater, skal han
anmelde dette til den kompetente bestemmelsesmyn
dighed med en kopi til de kompetente afsendelses- og
transitmyndigheder samt til modtageren, jf. dog artikel 25,
stk. 2, og artikel 26, stk. 2.
2.

Anmeldelsen skal omfatte alle overførslens eventu

elle mellemtrin fra afsendelsesstedet indtil den endelige
bestemmelse.

Artikel 5

3. Anmeldelsen foretages ved hjælp af det ledsagedoku
ment, der udstedes af den kompetente afsendelsesmyndig

1.

Overførslen må først finde sted, når anmelderen har
fået tilladelse hertil fra den kompetente bestemmelses

hed.

myndighed.

4.

2. Når anmelderen har modtaget tilladelsen, anfører
han datoen for overførslen på ledsagedokumentet,

I forbindelse med anmeldelsen skal anmelderen

udfylde ledsagedokumentet og på anmodning af de
kompetente myndigheder forelægge yderligere oplys
ninger og dokumentation.

6. 2. 93

Nr. L 30/7

De Europæiske Fællesskabers Tidende

5. Anmelderen skal på ledsagedokumentet give oplys
ninger om navnlig :

med en erklæring fra den pågældende enhed om, at
denne forpligter sig til at nyttiggøre affaldet.

— oprindelse, sammensætning og mængde af det affald,
der skal nyttiggøres, herunder producentens identitet,
samt en detaljeret fortegnelse over affaldet, hvis det er
af forskellig oprindelse, og de oprindelige producen

7. Oplysninger, som meddeles i henhold til stk. 4 til 6,
skal behandles fortroligt efter gældende nationale regler.

ters identitet, hvis den kendes

— dispositioner med hensyn til ruter og forsikring vedrø
rende skade forvoldt på tredjemand
— foranstaltninger med hensyn til transportsikkerhed,
navnlig med henblik på at transportvirksomheden
overholder de betingelser, som de berørte medlems

8. En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter
national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted
selv vil foretage anmeldelse til den kompetente bestem
melsesmyndighed med kopi til modtageren og til den
kompetente transitmyndighed.

stater har fastsat

Artikel 7

— modtagerens identitet, nyttiggørelsescentrets belig
genhed samt type og gyldighedsperiode for den
godkendelse, i henhold til hvilken centret drives.
Centret skal have den fornødne tekniske kapacitet til
at nyttiggøre det pågældende affald under forhold, der
hverken er til fare for menneskers sundhed eller for

1 . Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmel
delsen sender den kompetente bestemmelsesmyndighed
en bekræftelse af modtagelsen til anmelderen og en kopi
deraf til de øvrige kompetente myndigheder og til modta
geren,

miljøet

— de nyttiggørelsesformer, som er nævnt i bilag II B i
direktiv 75/442/EØF

— den fastlagte metode til bortskaffelse af restaffald, efter
at nyttiggørelsen har fundet sted
— mængden af nyttiggjort materiale i forhold til
mængden af restaffald
— den anslåede værdi af det nyttiggjorte materiale.

2. De kompetente bestemmelses-, afsendelses- og
transitmyndigheder har en frist på tredive dage efter
afsendelse af bekræftelsen til at gøre indsigelse mod over
førslen. Indsigelsen baseres på stk. 4. Enhver indsigelse
forelægges skriftligt for anmelderen og for de øvrige
berørte kompetente myndigheder inden for fristen på
tredive dage.

med

De berørte kompetente myndigheder kan beslutte at give
skriftligt samtykke inden for en frist, som er kortere end
tredive dage.

Kontrakten kan indeholde nogle af eller alle de oplysnin
ger, som er nævnt i stk. 5.

Skriftligt samtykke eller skriftlig indsigelse kan frem
sendes pr. post eller pr. telefax med efterfølgende post.
Samtykket udløber efter et kalenderår, medmindre andet

6. Anmelderen skal indgå en kontrakt
modtageren om nyttiggørelse af affaldet.

er angivet.

Det skal af kontrakten fremgå :
— at anmelderen i henhold til artikel 25 og 26, stk. 2, er

forpligtet til at tage affaldet tilbage, hvis overførslen
ikke fuldføres som påtænkt, eller hvis den er udført i
modstrid med denne forordning

— at modtageren i tilfælde af videreforsendelse af affaldet
til nyttiggørelse til en anden medlemsstat eller til et
tredjeland skal underrette den oprindelige afsenderstat

3 . De kompetente afsendelses-, bestemmelses- og
transitmyndigheder har en frist på tyve dage efter afsen
delsen af bekræftelsen til at stille betingelser for over
førslen af affaldet inden for deres område.

Disse betingelser skal meddeles anmelderen skriftligt med
kopi til de berørte kompetente myndigheder og skal
påføres ledsagedokumentet. De må ikke være strengere
end dem, der kræves for tilsvarende overførsler, som

— at modtageren snarest muligt og senest 180 dage efter
modtagelsen af affaldet skal forelægge anmelderen et
bevis for, at affaldet er nyttiggjort på miljømæssigt
forsvarlig vis.
På anmodning skal en kopi heraf forelægges for den
kompetente myndighed.
Hvis overførslen finder sted mellem to anlæg henhørende
under samme juridiske enhed, kan kontrakten erstattes

udelukkende foretages inden for deres område, og skal
være i overensstemmelse med gældende aftaler, navnlig
internationale konventioner på området.
4. a) De kompetente bestemmelses- og afsendelsesmyn
digheder kan gøre begrundet indsigelse mod den
påtænkte overførsel :
— på grundlag af direktiv 75/442/EØF, særlig
artikel 7, eller
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— såfremt overførslen ikke er i overensstemmelse

med nationale love eller andre retsforskrifter om

miljøbeskyttelse, offentlig orden, offentlig
sikkerhed eller sundhedsbeskyttelse, eller
— såfremt anmelderen eller modtageren tidligere
har gjort sig skyldig i ulovlige overførsler. I så
tilfælde kan den kompetente afsendelsesmyn
dighed afvise alle overførsler, hvori den pågæl
dende person er involveret, i henhold til
national lovgivning, eller

— såfremt overførslen strider mod forpligtelser
ifølge internationale konventioner, som den
eller de berørte medlemsstater har indgået, eller
— hvis forholdet mellem det affald, der kan nyttig
gøres, og det affald, som ikke kan nyttiggøres,
den skønnede værdi af de materialer, der

endelig nyttiggøres, eller udgifterne til nyttiggø
relsen og udgifterne til bortskaffelse af den del,
der ikke kan nyttiggøres, ikke begrunder nyttig
gørelsen ud fra økonomiske og miljømæssige
betragtninger.
b) De kompetente transitmyndigheder kan gøre
begrundet indsigelse mod overførslen på grundlag
af litra a), andet, tredje og fjerde led.
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2. Anmelderen anfører datoen for overførslen på ledsa
gedokumentet, udfylder det og sender kopi af det til de
berørte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage
inden overførslen foretages.

3. En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder
forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet skal .
ledsage hver overførsel.

4. Alle virksomheder, der deltager i transaktionen,
udfylder de relevante rubrikker i ledsagedokumentet,
underskriver det og beholder en kopi af det.
5. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affald til
nyttiggørelse sender modtageren en kopi af det udfyldte
ledsagedokument, bortset fra det i stk. 6 nævnte bevis, til
anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.
6. Snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelse
af affaldet sender modtageren på sit ansvar et bevis for
nyttiggørelse af affaldet til anmelderen og de øvrige
berørte kompetente myndigheder. Dette bevis skal væré
en del af eller være knyttet til det ledsagedokument, der
følger med overførslen.

Artikel 9

5. Hvis de kompetente myndigheder inden for tidsfri
sten i stk. 2, har sikret sig, at de problemer, der har givet
anledning til indsigelsen, er løst, og at overførslen vil
opfylde de stillede betingelser, underretter de omgående
skriftligt anmelderen herom med kopi til modtageren og
de øvrige berørte kompetente myndigheder.
Såfremt der senere sker en væsentlig ændring af overfør
selsbetingelserne, skal der foretages en ny anmeldelse.
6. Foreligger der forudgående skriftligt samtykke, skal
den kompetente myndighed tilkendegive sin godkendelse
ved at stemple ledsagedokumentet.

1 . De kompetente myndigheder på et område med
særlige nyttiggørelsesanlæg kan uanset artikel 7 beslutte,
at de ikke vil gøre indsigelse i forbindelse med overførsler
af visse former for affald til et bestemt nyttiggørelsesan
læg. Sådanne afgørelser kan tidsbegrænses ; de kan imid
lertid tilbagekaldes når som helst.
2. De kompetente myndigheder, der vælger denne
mulighed, underretter Kommissionen om nyttiggørel
sesanlæggets navn, adresse, de anvendte teknologier, de
affaldstyper, der er omfattet af afgørelsen, og afgørelsens
gyldighedsperiode. Kommissionen underrettes ligeledes
om alle tilbagekaldelser.

Kommissionen sender straks disse oplysninger til de
øvrige berørte kompetente myndigheder i Fællesskabet og
Artikel 8

1 . Hvis der ikke er gjort indsigelse, kan overførslen
foretages, når fristen på tredive dage er udløbet. Stiltiende
samtykke udløber dog senest et kalenderår efter den
pågældende dato.

Hvis de kompetente myndigheder giver skriftligt
samtykke, kan overførslen foretages umiddelbart efter
modtagelsen af de nødvendige tilladelser.

til OECD's sekretariat.

3. Alle påtænkte overførsler til sådanne anlæg kræver
anmeldelse til de berørte kompetente myndigheder i
overensstemmelse med artikel 6. Denne anmeldelse skal

modtages, inden overførslen afsendes.
De kompetente myndigheder i afsendelses- og transit
medlemsstaterne kan gøre indsigelse mod alle sådanne
overførsler på grundlag af artikel 7, stk. 4 eller opstille
betingelser for transporten.
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4. Hvis kompetente myndigheder i henhold til
national lovgivning bliver nødt til at ændre den kontrakt,

b) skal den kompetente bestemmelsesmyndighed spørge
den kompetente tredjelandsmyndighed, om den
ønsker at fremsende skriftligt samtykke til den
påtænkte overførsel

som er nævnt i artikel 6, stk. 6, skal de underrette

Kommissionen herom. I så fald skal de oplysninger, som
er indeholdt i anmeldelsen, og kontrakten eller de dele
deraf, som skal ændres, modtages syv dage inden over
førslen afsendes, således at en sådan ændring kan foregå
på passende vis.

— inden 60 dage for så vidt angår parter i Basel

5.

— inden for et mellem de kompetente myndigheder
aftalt tidsrum, for så vidt angår lande, der ikke er
parter i Basel-konventionen.

konventionen, medmindre der i medfør af konven

tionen er givet afkald på retten dertil, eller

Artikel 8, stk. 2 til 6, finder anvendelse i forbindelse

med den faktiske overførsel.

Artikel 10

I begge tilfælde skal den kompetente bestemmelsesmyn
dighed, hvor dette er relevant, afvente et samtykke, før
den meddeler tilladelse.

Overførsler af affald til nyttiggørelse, der er opført på
listen i bilag IV, og affald til nyttiggørelse, som endnu
ikke er opført i hverken bilag II, III eller IV, følger proce
durerne i artikel 6 til 8, dog således at der skal foreligge
skriftligt samtykke fra de berørte kompetente myndighe
der, inden overførslen påbegyndes.

AFSNIT III

OVERFØRSLER AF AFFALD INDEN
FOR EN MEDLEMSSTAT

Artikel 1 1

1 . For at gøre det muligt at spore overførsler af affald
til nyttiggørelse, der er opført i bilag II, skal de ledsages af
følgende oplysninger, som skal være underskrevet af inde
haveren :

Artikel 13

1.

Afsnit II, VII og VIII finder ikke anvendelse på

overførsler inden for en medlemsstat.

a) indehaverens navn og adresse

c) mængden af affaldet

2. Medlemsstaterne skal dog etablere en passende
ordning for overvågning af og kontrol med overførsler af
affald inden for deres område. Denne ordning skal tilgo
dese behovet for sammenhæng med den fællesskabsord

d) modtagerens navn og adresse

ning, der indføres ved denne forordning.

e) nyttiggørelsesformer som anført i bilag II B til direktiv

3.

b) den sædvanlige handelsmæssige beskrivelse af affaldet

75/442/EØF

f) den forventede dato for overførslen.

2.

De oplysninger, som er omhandlet i stk. 1 , skal

behandles fortroligt i overensstemmelse med nationale
regler.

Medlemsstaterne

underretter

Kommissionen

om

deres ordninger for overvågning af og kontrol med over
førsel af affald. Kommissionen underretter de øvrige
medlemsstater om disse ordninger.

4. Medlemsstaterne kan anvende ordningen i afsnit II,
VII og VIII på deres område.

AFSNIT IV

Kapitel C :

UDFØRSEL AF AFFALD

Overførsel af affald til bortskaffelse og nyttiggørelse
mellem medlemsstater med transit gennem
tredjelande

Kapitel A

Artikel 12

Udførsel af affald til bortskaffelse

Ved overførsel af affald mellem medlemsstater, som inde

bærer transit gennem et eller flere tredjelande, jf. dog

Artikel 14

artikel 3 til 10

a) skal anmelderen sende en kopi af anmeldelsen til den
eller de kompetente myndigheder i tredjelandet eller
-landene

1.

Al udførsel af affald til bortskaffelse er forbudt,

bortset fra udførsel til EFTA-lande, som også er parter i
Basel-konventionen.
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2. Med forbehold af artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk.
2, er det imidlertid også forbudt at udføre affald til bort
skaffelse til et EFTA-land :

a) såfremt

EFTA-bestemmelseslandet

har

forbudt

indførsel af denne form for affald, eller det ikke skrift

ligt har givet samtykke til den pågældende indførsel af
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3. De kompetente afsendelses- og transitmyndigheder i
Fællesskabet kan inden for en frist på 60 dage efter afsen
delse af bekræftelsen af modtagelsen gøre indsigelse på
grundlag af artikel 4, stk. 3. De kan ligeledes anmode om
yderligere oplysninger. Eventuelle indsigelser skal

meddeles anmelderen skriftligt med kopi til de øvrige
berørte kompetente myndigheder.

affald

b) såfremt den kompetente afsendelsesmyndighed i
Fællesskabet har grund til at tro, at affaldet ikke vil
blive håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde i
det pågældende EFTA-bestemmelsesland.

4. Anmelderen skal sende den kompetente afsendelses
myndighed en kopi af :

3.

b) EFTA-bestemmelsesstatens bekræftelse af, at der er
indgået en kontrakt mellem anmelderen og modta

Den kompetente afsendelsesmyndighed kræver, at

det affald til bortskaffelse, der tillades udført til EFTA

lande, håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde
under hele overførslen samt i bestemmelsesstaten .

Artikel 15

1 . Anmelderen sender anmeldelsen til den kompetente
afsendelsesmyndighed ved hjælp af ledsagedokumentet i
overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, med kopi til de
øvrige berørte kompetente myndigheder og til modtage
ren. Ledsagedokumentet udstedes af den kompetente
afsendelsesmyndighed.

Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen
sender den kompetente afsendelsesmyndighed en skriftlig
bekræftelse af modtagelsen af anmeldelsen til anmelderen
med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder.
2. Den kompetente afsendelsesmyndighed har en frist
på 70 dage efter afsendelse af bekræftelsen til at afgøre
om den tillader overførslen med eller uden betingelser,
eller om den nægter at give tilladelse. Myndigheden kan
ligeledes anmode om yderligere oplysninger.
Den giver kun tilladelse til overførslen, hvis hverken den
selv eller de øvrige kompetente myndigheder har indven
dinger imod den, og hvis den har modtaget de i stk. 4
nævnte kopier fra anmelderen. Tilladelsen er efter
omstændighederne betinget af, at de i stk. 5 omhandlede
transportbetingelser overholdes.
Den kompetente afsendelsesmyndighed træffer sin beslut
ning tidligst 61 dage efter afsendelsen af bekræftelsen.
Den kan dog træffe sin beslutning tidligere, hvis den har
de øvrige kompetente myndigheders skriftlige samtykke
dertil.

Den sender en bekræftet kopi af beslutningen til de
øvrige berørte kompetente myndigheder, til Fællesskabets
udgangstoldsted og til modtageren.

a) EFTA-bestemmelsesstatens skriftlige samtykke til den
påtænkte overførsel

geren om en miljømæssigt forsvarlig håndtering af det
pågældende affald ; en kopi af kontrakten skal forevises
på forlangende.

Kontrakten

skal

ligeledes

tydeligt

kræve,

at

modtageren

— senest tre arbejdsdage efter modtagelsen af affaldet
til bortskaffelse sender en kopi af det udfyldte
ledsagedokument, bortset fra den erklæring, der er
nævnt i andet led, til anmelderen og til den berørte
kompetente myndighed
— snarest muligt og senest 180 dage efter
modtagelsen af affaldet, på sit ansvar sender et
bevis for bortskaffelse til anmelderen og til den
berørte kompetente myndighed. Dette bevis skal
være en del af det ledsagedokument, der følger
med sendingen.
Det skal desuden være fastsat i kontrakten, at hvis en

modtager udsteder et ukorrekt bevis med den konse

kvens, at den finansielle sikkerhed frigives, skal han
bære omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen
til at sende affaldet tilbage til den kompetente afsen
delsesmyndigheds område og med at bortskaffe det på
en anden, miljømæssigt forsvarlig måde.
c) skriftligt samtykke til den påtænkte overførsel fra en
anden eller andre transitstater, medmindre denne eller

disse stater er part i Basel-konventionen og har givet
afkald herpå i henhold til nævnte konventions bestem
melser.

5. De kompetente transitmyndigheder i Fællesskabet
har en frist på 60 dage efter afsendelsen af bekræftelsen til
at fastsætte betingelser for overførslen af affaldet inden for
deres område.

Disse betingelser, der skal meddeles anmelderen med
kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder, må
ikke være strengere end dem, der kræves for tilsvarende
overførsler, som udelukkende foretages inden for den
pågældende kompetente myndigheds område.
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6. Den kompetente afsendelsesmyndighed tilkende
giver sin tilladelse ved at stemple ledsagedokumentet.

Udførsel af affald til nyttiggørelse

7.

Overførslen må først finde sted, når anmelderen har
modtaget tilladelsen fra den kompetente afsendelsesmyn

dighed.
Artikel 16

8. Når anmelderen har modtaget tilladelsen, anfører
han datoen for overførslen på ledsagedokumentet,
udfylder den resterende del af det og sender, tre arbejds
dage inden overførslen foretages, kopi af det til de
kompetente myndigheder. En kopi eller, hvis myndighe
derne forlanger det, et eksemplar af ledsagedokumentet,
forsynet med tilladelsesstemplet, skal følge med hver
sending.
Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder
de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver
det og beholder en kopi af det.

1.

Al udførsel af affald med henblik på nyttiggørelse er

forbudt bortset fra udførsel til :

a) lande, der er omfattet af OECD-beslutningen
b) andre lande

— der er parter i Basel-konventionen, og/eller med
hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets
medlemsstater har indgået bilaterale, multilaterale
eller regionale aftaler eller ordninger i overens
stemmelse med artikel 11 i Basel-konventionen og
stk. 2 ; eller
— med hvilke medlemsstater forud for denne forord

Transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsage
dokumentet til sidste udgangstoldsted, når affaldet

nings anvendelsesdato har indgået bilaterale aftaler
og ordninger, når disse er forenelige med fælles

forlader Fællesskabet.

skabsretten og i overensstemmelse med artikel 1 1 i

9.

Sa snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender

Fællesskabets udgangstoldsted en kopi af ledsagedoku
mentet til den kompetente myndighed, der har udstedt
tilladelsen .

Basel-konventionen og stk. 2. Kommissionen skal
underrettes om disse aftaler og ordninger inden tre
måneder efter denne forordnings anvendelsesdato
eller efter aftalens eller ordningens anvendelsesdato
afhængigt af, hvilken dato der er den tidligste, og
udløber, når aftaler eller ordninger indgås i over
ensstemmelse med første led.

10. Såfremt den kompetente myndighed, der har
udstedt tilladelsen, 42 dage efter at affaldet har forladt
Fællesskabets område, ikke har modtaget meddelelse fra
modtageren om, at denne har modtaget affaldet, under
retter
den
straks
den
kompetente
bestemmelsesmyndighed herom.
Det samme gør sig gældende, såfremt den kompetente
myndighed, 180 dage efter at affaldet har forladt Fælles
skabet, endnu ikke fra modtageren har modtaget den i
stk. 4 omhandlede erklæring om, at affaldet er bortskaffet.
11 . En kompetent afsendelsesmyndighed kan efter
national lovgivning beslutte, at den i anmelderens sted
selv vil foretage anmeldelse med kopi til modtageren og
den kompetente transitmyndighed.

Den kompetente afsendelsesmyndighed kan beslutte ikke
at foretage nogen anmeldelse, hvis den selv har umiddel
bare indsigelser mod overførslen i overensstemmelse med
artikel 4, stk. 3. Den meddeler straks anmelderen disse

indsigelser.
12. Oplysninger, der meddeles i henhold til stk. 1 til 4,
skal behandles fortroligt i overensstemmelse med natio
nale regler.

2. De i stk. 1 , litra b), omhandlede aftaler og ordninger
skal sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering af affaldet
i overensstemmelse med Basel-konventionens artikel 11 ,

og de skal navnlig :

a) garantere, at nyttiggørelsesprocessen foregår på et
godkendt center, der opfylder kravene til en miljømæs
sigt forsvarlig håndtering
b) fastsætte betingelserne for behandlingen af de dele af
affaldet, som ikke kan nyttiggøres, samt efter omstæn
dighederne forpligte anmelderen til at tage dem tilbage

c) efter omstændighederne give mulighed for i forståelse
med de pågældende lande at undersøge på stedet, om
aftalerne overholdes

d) forelægges for Kommissionen til regelmæssig gennem
gang, første gang senest den 31 . december 1996, idet
Kommissionen herved skal tage hensyn til de
indvundne erfaringer og de berørte landes evne til at
gennemføre nyttiggørelsen på en måde, som fuldt ud
garanterer en miljømæssigt forsvarlig håndtering.
Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og
Rådet om resultaterne af denne gennemgang. Hvis det
efter en sådan gennemgang konkluderes, at de miljø
mæssige garantier ikke er tilstrækkelige, skal den fort
satte udførsel af affald på disse betingelser tages op til
fornyet overvejelse på forslag af Kommissionen,
herunder også muligheden af et forbud.
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3. Med forbehold af artikel 25, stk. 2, og artikel 26, stk.
2, er udførsel af affald med henblik på nyttiggørelse fra

sådant affald til dette land kontrol. Den udførende
medlemsstat eller Kommissionen meddeler alle sådanne

Fællesskabet til de lande, der er omhandlet i stk. 1 , imid

tilfælde til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel

lertid forbudt :

18 i direktiv 75/442/EØF ; Kommissionen bestemmer i

a) såfremt det pågældende land har forbudt al indførsel af
denne form for affald eller ikke har givet samtykke til
den pågældende indførsel af affald

b) såfremt den kompetente afsendelsesmyndighed har
grund til at tro, at affaldet ikke vil blive håndteret på
en miljømæssigt forsvarlig måde i det pågældende
land.

4. Den kompetente afsendelsesmyndighed skal kræve,
at alt affald til nyttiggørelse, der tillades udført, håndteres
på en miljømæssigt forsvarlig måde under hele
overførslen samt i bestemmelsesstaten.

samråd med bestemmelseslandet, hvilke kontrolproce
durer der skal anvendes, dvs. de procedurer, der gælder for
bilag III og IV, eller proceduren i artikel 15.

4. Når affald, der er opført i bilag III, udføres med
henblik på nyttiggørelse fra Fællesskabet til lande og
gennem lande, der er omfattet af OECD-beslutningen,
finder artikel 6, 7, 8 og artikel 9, stk. 1 , 3, 4 og 5, anven
delse, idet bestemmelserne vedrørende de kompetente
afsendelses- og transitmyndigheder kun finder anvendelse
på de kompetente myndigheder i Fællesskabet.
5. Desuden underrettes de kompetente myndigheder i
udførsels- og EF-transitlandene om den afgørelse, der er
omhandlet i artikel 9 .

Artikel 17

6. Når affald til nyttiggørelse, der er opført i bilag IV,
og affald til nyttiggørelse, som endnu ikke er opført i
hverken bilag II, III eller IV, udføres med henblik på
nyttiggørelse til lande og gennem lande, der er omfattet af

1 . For affald, der er opført i bilag II, skal Kommis
sionen inden datoen for denne forordnings anvendelse

OECD-beslutningen, finder artikel 10 tilsvarende anven

underrette alle lande, som ikke er omfattet af OECD

delse.

beslutningen, om listen over affald, der er omfattet af
dette bilag, og anmode om skriftlig bekræftelse af, at dette
affald ikke er underkastet kontrol i bestemmelseslandet,

7.

og at dette vil acceptere, at kategorier af sådant affald
overføres uden anvendelse af de kontrolprocedurer, der
gælder for bilag III eller IV, eller angive, om sådant affald
skal underkastes enten disse procedurer eller proceduren i

udføres i henhold til stk. 4 til 6 :

artikel 15.

Hvis denne bekræftelse ikke er modtaget seks måneder
inden datoen for forordningens anvendelse, skal Kommis
sionen forelægge Rådet passende forslag.
2. Når affald, der er opført i bilag II, udføres, skal det
være bestemt for nyttiggørelse i et anlæg, der driver virk
somhed i henhold til gældende national lovgivning eller
er godkendt til at drive virksomhed i indførselslandet.
Endvidere indføres der en overvågningsordning, der
bygger på forudgående automatisk udstedelse af eksportli
censer i tilfælde, der skal fastlægges i overensstemmelse
med fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF.

— transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsa
gedokumentet til det sidste udgangstoldsted, når
affaldet forlader Fællesskabet

— så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender

udgangstoldstedet en kopi af ledsagedokumentet til
den kompetente udførselsmyndighed

— såfremt den kompetente udførselsmyndighed, 42 dage
efter at affaldet har forladt Fællesskabet, ikke haf

modtaget meddelelse fra modtageren om, at denne har
modtaget affaldet, underretter den straks den kompe
tente bestemmelsesmyndighed
— det skal i kontrakten fastsættes, at hvis en modtager
udsteder et ukorrekt bevis med den konsekvens, at

den finansielle sikkerhed frigøres, skal han bære
omkostningerne i forbindelse med forpligtelsen til at
sende affaldet tilbage til den kompetente afsendelses
myndigheds område samt med at bortskaffe eller
nyttiggøre det på en anden, miljømæssigt forsvarlig

En sådan ordning skal i alle tilfælde foreskrive, at en kopi
af eksportlicensen straks skal sendes til det pågældende
lands myndigheder.
3.

Desuden gælder følgende i de tilfælde, hvor affald

måde.

Når sådant affald er underkastet kontrol i bestem

melseslandet eller på anmodning af det pågældende land i

8.

overensstemmelse med stk. 1 , eller når et bestemmelses

og IV, og affald til nyttiggørelse, som endnu ikke er
opført i hverken bilag II, III eller IV, udføres til lande og
gennem lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutnin

land i henhold til artikel 3 i Basel-konventionen har

meddelt, at det betragter visse former for affald, der er
opført i bilag II, som farligt, underkastes udførsel af

gen :

Når affald til nyttiggørelse, der er opført i bilag III
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— finder artikel 15, bortset fra stk. 3, tilsvarende anven

— med hvilke medlemsstater forud for denne forord

delse

nings anvendelsesdato og i overensstemmelse med
fællesskabsretten og artikel 1 1 i Basel
konventionen har indgået bilaterale aftaler eller
ordninger, der indeholder de samme garantier som
de ovenfor nævnte, og som sikrer, at affaldet

— kan begrundede indsigelser kun fremsættes i overens
stemmelse med artikel 7, stk. 4
medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale

stammer fra forsendelseslandet, og at bortskaffelsen
udelukkende vil blive foretaget i den medlemsstat,
som har indgået aftalen eller ordningen. Kommis

aftaler, der er indgået i overensstemmelse med artikel 16,
stk. 1 , litra b), og på grundlag af kontrolproceduren i
enten stk. 4 eller stk. 6 i denne artikel eller artikel 1 5.

sionen skal underrettes om disse aftaler eller

ordninger inden tre måneder efter forordningens
anvendelsesdato eller efter aftalens eller ordningens
anvendelsesdato afhængigt af, hvilken dato der er
den tidligste, og udløber, når aftaler eller ordninger
indgås i overensstemmelse med andet led, eller

Kapitel C
Udførsel af affald til AVS-stater

— med hvilke medlemsstater indgår bilaterale aftaler
eller ordninger efter denne forordnings anvendel
sesdato under de i stk. 2 omhandlede omstændig

Artikel 18

1.

Al udførsel af affald til AVS-stater er forbudt.

2.

Dette forbud hindrer ikke en medlemsstat, hvortil

en AVS-stat har valgt at udføre affald med henblik på
behandling, i at returnere det behandlede affald til den
AVS-stat, det stammer fra.

3. I tilfælde af genudførsel til AVS-stater skal et eksem
plar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladelsesstem
pel, ledsage hver overførsel.

AFSNIT V

INDFØRSEL AF AFFALD I FÆLLESSKABET

Kapitel A
Indførsel af affald til bortskaffelse

Nr. L 30/ 13

heder.

2. Rådet bemyndiger herved de enkelte medlemsstater
til efter denne forordnings anvendelsesdato i undtagel
sestilfælde at indgå bilaterale aftaler og ordninger med
henblik på bortskaffelse af særligt affald, når sådant affald
ikke kan håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i
afsendelseslandet. Disse aftaler og ordninger skal opfylde
betingelserne i stk. 1 , litra b), tredje led, og meddeles
Kommissionen, inden de indgås.
3. De lande, der er omhandlet i stk. 1 , litra b),
forpligtes til at forelægge den kompetente myndighed i
bestemmelsesmedlemsstaten en forhåndsanmodning, der
er behørigt begrundet med, at de ikke har og ikke på
rimelig måde kan opnå de tekniske muligheder for og de
nødvendige faciliteter til at bortskaffe affaldet på en miljø

mæssigt forsvarlig måde.
4. Den kompetente bestemmelsesmyndighed forbyder
overførsel af affald til sit .område, såfremt den har grund
til at tro, at affaldet her ikke vil blive håndteret på en
miljømæssigt forsvarlig måde.

Artikel 19

1.

Artikel 20

Al indførsel til Fællesskabet af affald med henblik

på bortskaffelse er forbudt undtagen fra :
a) EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen
b) andre lande
— som er parter i Basel-konventionen, eller
— med hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets

1.

Anmeldelse foretages til den kompetente bestem

melsesmyndighed ved hjælp af ledsagedokumentet i over

ensstemmelse med artikel 3, stk. 5, med kopi til modta
geren af affaldet og til de kompetente transitmyndigheder.
Ledsagedokumentet udstedes af den kompetente bestem
melsesmyndighed.

medlemsstater i overensstemmelse med artikel 1 1 i

Basel-konventionen har indgået bilaterale eller
multilaterale aftaler eller ordninger som sikrer, at
bortskaffelsen sker på et godkendt center og

opfylder kravene til en miljømæssigt forsvarlig
håndtering, eller

Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen
sender den kompetente bestemmelsesmyndighed en
skriftlig bekræftelse af modtagelsen til anmelderen med
kopi til de kompetente transitmyndigheder i Fællesskabet.
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En kopi eller, hvis de kompetente myndigheder forlanger
det, et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med
tilladelsesstemplet, skal ledsage hver overførsel.

herimod. Tilladelsen skal være underkastet de i stk. 5

omhandlede transportbetingelser.
3. Senest 60 dage efter afsendelse af kopien af bekræf
telsen af modtagelsen kan de kompetente bestemmelses
og transitmyndigheder i Fællesskabet gøre indsigelse på
grundlag af artikel 4, stk. 3.

Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder
de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver
det og beholder en kopi af det.
8. Senest tre arbejdsdage efter modtagelse af affaldet til
bortskaffelse sender modtageren en kopi af det udfyldte
ledsagedokument, bortset fra det i stk. 9 nævnte bevis til

anmelderen og til de berørte kompetente myndigheder.
De kan ligeledes anmode om yderligere oplysninger.
Indsigelsen skal meddeles anmelderen skriftligt med kopi
til de øvrige berørte kompetente myndigheder i Fælles
skabet.

9. Snarest muligt og senest 180 dage efter modtagelsen
af affaldet sender modtageren på sit ansvar et bevis for
bortskaffelsen til anmelderen og de øvrige berørte kompe
tente myndigheder. Dette bevis skal være en del af eller

være knyttet til det ledsagedokument, der følger med
overførslen .

4. Den kompetente bestemmelsesmyndighed har en
frist på 70 dage efter afsendelse af bekræftelsen til at
afgøre, om den tillader overførslen med eller uden betin
gelser, eller om den nægter at give tilladelse. Den kan
ligeledes anmode om yderligere oplysninger.

Kapitel B

Den sender en bekræftet kopi af afgørelsen til de kompe
tente transitmyndigheder i Fællesskabet, til modtageren
og til Fællesskabets indgangstoldsted.

Indførsel af affald til nyttiggørelse
Artikel 21

Den kompetente bestemmelsesmyndighed træffer sin
afgørelse tidligst 61 dage efter afsendelsen af bekræftelsen.
Den kan dbg træffe sin afgørelse tidligere, hvis der fore
ligger et skriftligt samtykke fra de øvrige kompetente
myndigheder.
Den kompetente bestemmelsesmyndighed tilkendegiver
sit samtykke ved at stemple ledsagedokumentet.
5. Den kompetente bestemmelses- og transitmyn
dighed i Fællesskabet har en frist på 60 dage efter afsen
delse af bekræftelsen til at fastlægge betingelser for trans
porten af affaldet. Disse betingelser, der skal meddeles
anmelderen med kopi til de berørte kompetente myndig
heder, må ikke være strengere end dem, der kræves for
tilsvarende overførsler, som udelukkende foretages inden
for den pågældende kompetente myndigheds område.
6.

Overførslen må først finde sted, når anmelderen har

fået tilladelse hertil fra den kompetente bestemmelses
myndighed.

7. Når anmelderen har modtaget tilladelsen, anfører
han datoen for overførslen på ledsagedokumentet,
udfylder den resterende del af det og sender kopi af det til
de berørte kompetente myndigheder, senest tre arbejds
dage inden overførslen foretages. Transportvirksomheden
afleverer et eksemplar af ledsagedokumentet til Fællesska
bets indgangstoldsted.

1.

Al indførsel til Fællesskabet af affald med henblik

på nyttiggørelse er forbudt undtagen fra :
a) lande, der er omfattet af OECD-beslutningen
b) andre lande
— der er parter i Basel-konventionen, og/eller med

hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets
medlemsstater har indgået bilaterale, multilaterale
eller regionale aftaler eller ordninger, der er forene
lige med fællesskabsretten og i overensstemmelse
med artikel 1 1 i Basel-konventionen, og som
sikrer, at nyttiggørelsen sker på et godkendt center
og opfylder kravene til en miljømæssigt forsvarlig
håndtering, eller
— med hvilke medlemsstater forud for denne forord

nings anvendelsesdato har indgået bilaterale aftaler
eller ordninger, når disse er forenelige med fælles

skabsretten og i overensstemmelse med artikel 1 1 i
Basel-konventionen og indeholder de samme
garantier som de ovenfor nævnte. Kommissionen
skal underrettes om disse aftaler eller ordninger
inden tre måneder efter denne forordnings anven
delsesdato eller efter aftalens eller ordningens

anvendelsesdato afhængigt af, hvilken dato der er
den tidligste, og udløber, når aftaler eller ordninger
indgås i overensstemmelse med første led, eller
— med hvilke medlemsstater indgår bilaterale aftaler
eller ordninger efter denne forordnings anvendel
sesdato under de i stk. 2 omhandlede omstændig
heder.
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2. Rådet bemyndiger herved de enkelte medlemsstater
til efter denne forordnings anvendelsesdato i undtagelses
tilfælde at indgå bilaterale aftaler og ordninger med
henblik på nyttiggørelse af særlige affaldstyper, dersom en
medlemsstat anser sådanne aftaler og ordninger for
nødvendige for at undgå afbrydelse af behandlingen, før
Fællesskabet har indgået de nævnte aftaler og ordninger.
Disse aftaler og ordninger skal ligeledes være forenelige
med fællesskabsretten og i overensstemmelse med artikel
1 1 i Basel-konventionen ; de meddeles Kommissionen,

inden de indgås, og udløber, når aftaler eller ordninger
indgås i overensstemmelse med stk. 1 , litra b), første led.
Artikel 22

Nr. L 30/ 15

teres gennem en eller flere medlemsstater, foretages

anmeldelsen ved hjælp af ledsagedokumentet til den
sidste transitmyndighed i Fællesskabet med kopi til
modtageren og de øvrige berørte kompetente myndig
heder samt til Fællesskabets indgangstoldsted og udgangs
toldsted.

2. Den sidste kompetente transitmyndighed i Fælles
skabet underretter omgående
anmelderen
om
modtagelsen af anmeldelsen. De øvrige kompetente
myndigheder i Fællesskabet meddeler i henhold til stk. 5
deres reaktioner til den sidste kompetente transitmyn
dighed i Fællesskabet, som inden for en frist på 60 dage
tager stilling i form af et skriftligt svar til anmelderen,
hvori den tillader overførslen med eller uden forbehold,

1 . Når affald indføres med henblik på nyttiggørelse fra
lande og gennem lande, der er omfattet af OECD-beslut
ningen, finder følgende kontrolprocedurer tilsvarende
anvendelse :

a) for affald, der er opført i bilag III : artikel 6, 7, 8,

artikel 9, stk. 1 , 3, 4 og 5, og artikel 17, stk. 5
b) for affald, der er opført i bilag IV, og affald, der endnu
ikke er opført i hverken bilag II, III eller IV : artikel

eller efter omstændighederne stiller betingelser som fast
lagt af de øvrige kompetente transitmyndigheder eller
nægter at give tilladelse til overførslen. Den kan også
anmode om yderligere oplysninger. Alle afslag og forbe
hold skal begrundes. Den kompetente myndighed sender
en bekræftet kopi af sin afgørelse til de berørte kompe
tente
myndigheder
samt
til
indgangstoldsted og udgangstoldsted.

Fællesskabets

10 .

3.

2. Når affald til nyttiggørelse, der er opført på listerne i
bilag III og IV, og affald, som endnu ikke er opført i
hverken bilag II, III eller IV, indføres fra og gennem
lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen :

Overførslen til Fællesskabet kan kun tillades, såfremt

anmelderen har modtaget skriftlig tilladelse fra den sidste
kompetente transitmyndighed, jf. dog artikel 25, stk. 2, og
artikel 26, stk. 2. Denne myndighed tilkendegiver sit
samtykke ved at stemple ledsagedokumentet.

— finder artikel 20 tilsvarende anvendelse

— kan begrundede indsigelser kun fremsættes i overens
stemmelse med artikel 7, stk. 4
medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale

aftaler, der er indgået i overensstemmelse med artikel 21 ,
stk. 1 , litra b), og på grundlag af kontrolprocedurerne i
enten stk. 1 i denne artikel eller artikel 20.

4. Transitmyndighederne i Fællesskabet har en frist på
tyve dage efter anmeldelsen til om nødvendigt at fast
lægge betingelser for transporten af affaldet.
Disse betingelser, der skal meddeles anmelderen med
kopi til de berørte myndigheder, må ikke være strengere
end dem, der kræves for tilsvarende overførsler, der

udelukkende foretåges inden for den berørte myndigheds
AFSNIT VI

TRANSIT AF AFFALD UDEFRA GENNEM

FÆLLESSKABETS OMRÅDE MED HENBLIK PÅ

område.

5. Ledsagedokumentet udstedes af den sidste kompe
tente transitmyndighed i Fællesskabet.

BORTSKAFFELSE ELLER NYTTIGGØRELSE UDEN
FOR FÆLLESSKABET

Kapitel A

6. Når anmelderen har modtaget tilladelsen, udfylder
han ledsagedokumentet og sender kopi af det til de
berørte kompetente myndigheder, senest tre arbejdsdage
inden overførslen foretages.

Affald til bortskaffelse og nyttiggørelse
(bortset fra transit omhandlet
i artikel 24)

Et eksemplar af ledsagedokumentet, forsynet med tilladel
sesstempel, skal ledsage hver overførsel.

Artikel 23

Transportvirksomheden afleverer et eksemplar af ledsage
1 . Når affald til bortskaffelse og affald til nyttiggørelse,
bortset fra de i artikel 24 omhandlede tilfælde, transpor

dokumentet til Fællesskabets udgangstoldsted, når affaldet
forlader Fællesskabet.

Nr. L 30/ 16
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AFSNIT VII

Alle virksomheder, der deltager i transaktionen, udfylder
de relevante rubrikker i ledsagedokumentet, underskriver
det og beholder en kopi af det.
7.
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FÆLLES BESTEMMELSER

Så snart affaldet har forladt Fællesskabet, sender

Fællesskabets udgangstoldsted en kopi af ledsagedoku
mentet til den sidste kompetente transitmyndighed i
Fællesskabet.

Artikel 25

1.

Senest 42 dage efter, at affaldet har forladt Fællesskabets
område, erklærer eller attesterer anmelderen endvidere

over for denne kompetente myndighed med kopi til de
øvrige kompetente transitmyndigheder, at affaldet er nået
frem til bestemmelsesstedet.

Såfremt en overførsel af affald, som de berørte

kompetente myndigheder har givet tilladelse til, ikke kan
gennemføres efter bestemmelserne i ledsagedokumentet
eller kontrakten i artikel 3 og 6, sørger den kompetente
afsendelsesmyndighed for, at anmelderen inden for en
frist på 90 dage efter det tidspunkt, hvor afsendelsesmyn
digheden er blevet underrettet, returnerer affaldet til
denne myndigheds område eller til et andet sted i afsen
delsesstaten, medmindre den er overbevist om, at affaldet

Kapitel B

Transit af affald til nyttiggørelse fra eller til et land,
som er omfattet af OECD-beslutningen

Artikel 24

1 . Transit gennem en eller flere medlemsstater af affald
til nyttiggørelse, der er opført i bilag III og IV, og som

kan bortskaffes eller nyttiggøres på en anden, miljømæs
sigt forsvarlig måde.
2. I de i stk. 1 omhandlede tilfælde skal der foretages
en ny anmeldelse. Ingen afsendelsesmedlemsstat eller
transitmedlemsstat kan modsætte sig returneringen af
dette affald, hvis den kompetente bestemmelsesmyn
dighed fremsætter en behørigt begrundet anmodning
derom med en redegørelse for grunden dertil.
3. Anmelderens forpligtelse og afsendelsesstatens subsi
diære forpligtelse til at tage affaldet tilbage ophører, når
modtageren har udstedt det bevis, der er omhandlet i
artikel 5 og 8 .

hidrører fra et land, der er omfattet af OECD-beslutnin

gen, og overføres til nyttiggørelse i et andet land, som er
omfattet af OECD-beslutningen, skal anmeldes til alle
kompetente transitmyndigheder i den eller de berørte
medlemsstater.

Artikel 26

1.

Overførsel af affald betragtes som ulovlig, såfremt

den :

Anmeldelsen skal ske ved hjælp af ledsagedokumen

tet.

a) foretages uden anmeldelse til alle de berørte kompe
tente myndigheder i overensstemmelse med denne
forordning, eller

3. Den eller de kompetente transitmyndigheder skal
senest tre arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelsen
sende en bekræftelse af modtagelsen til anmelderen og
modtageren.

b) foretages uden tilladelse fra de berørte kompetente
myndigheder ifølge bestemmelserne i denne forord
ning, eller

2.

4. Den eller de kompetente transitmyndigheder kan
fremsætte begrundede indsigelser mod den planlagte
overførsel baseret på artikel 7, stk. 4. Enhver indsigelse
skal inden tredive dage efter afsendelse af bekræftelsen
fremsættes skriftligt over for anmelderen og de kompe
tente transitmyndigheder i de øvrige berørte medlemssta
ter.

5. Den kompetente transitmyndighed kan beslutte at
give sit skriftlige samtykke, inden fristen på tredive dage
er udløbet.

Der skal gives skriftlig tilladelse til transit gennem en
medlemsstats område af affald, der er opført i bilag IV,
samt af affald, der hverken er opført i bilag II, III eller IV.
6.

Overførslen må kun finde sted, såfremt der ikke er

fremsat indsigelser.

c) foretages med tilladelse fra de berørte kompetente
myndigheder, opnået ved dokumentfalsk, falsk erklæ
ring eller svig, eller
d) ikke er i overensstemmelse med ledsagedokumentet,
eller

e) medfører en bortskaffelse eller nyttiggørelse i strid med
Fællesskabets eller internationale regler, eller

f) er i strid med artikel 14, 16, 19 og 21 .
2. . Såfremt anmelderen er ansvarlig for en sådan ulovlig
overførsel, sørger den kompetente afsendelsesmyndighed
for, at det pågældende affald :
' a) af anmelderen eller om nødvendigt af myndigheden
selv returneres til afsendelsesstaten eller, hvis dette
ikke er muligt

b) bortskaffes eller nyttiggøres på en miljømæssigt
forsvarlig måde
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inden for en frist pa tredive dage efter det tidspunkt, hvor
den kompetente myndighed har fået underretning om
den ulovlige overførsel, eller inden for en anden frist, som
de berørte kompetente myndigheder måtte blive enige

3.

Nr. L 30/ 17

Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke

nationale retsforskrifter den udsteder i henhold til denne

artikel. Kommissionen underretter de øvrige medlems
stater herom .

om .

I så fald skal der foretages en ny anmeldelse. Ingen afsen

Artikel 28

delsesmedlemsstat eller transitmedlemsstat kan modsætte

sig returneringen af dette affald, hvis den kompetente
bestemmelsesmyndighed
fremsætter
en
behørigt
begrundet anmodning derom med en redegørelse for
grunden dertil.

3. Såfremt modtageren er anvarlig for det ulovlige
forhold, sørger den kompetente bestemmelsesmyndighed
for, at det pågældende affald bortskaffes på en miljømæs
sigt forsvarlig måde af modtageren eller, hvis dette ikke er
muligt, af den kompetente bestemmelsesmyndighed selv
inden for en frist på tredive dage efter det tidspunkt, hvor
den har fået underretning om den ulovlige overførsel,
eller inden for en anden frist, som de berørte kompetente
myndigheder måtte blive enige om. De samarbejder i

fornødent omfang om at få affaldet bortskaffet eller
nyttiggjort på en miljømæssigt forsvarlig måde.
4. Såfremt hverken anmelderen eller modtageren er
ansvarlig for det ulovlige forhold, samarbejder de kompe

tente myndigheder om at sørge for, at det pågældende
affald bortskaffes eller nyttiggøres på en miljømæssigt
forsvarlig måde. De nærmere retningslinjer for dette
samarbejde fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 18 i
direktiv 75/442/EØF.

5. Medlemsstaterne træffer passende retlige foranstalt
ninger for at forbyde og straffe ulovlige overføreler.

Artikel 27

1.

1 . Anmelderen kan under overholdelse af de forpligtel
ser, der påhviler ham i henhold til artikel 3, 6, 9, 15, 17,
20, 22, 23 og 24, foretage en samlet anmeldelse, såfremt
der regelmæssigt overføres affald med samme fysiske og
kemiske egenskaber med henblik på bortskaffelse eller
nyttiggørelse til samme modtager ad samme rute. Hvis
denne rute på grund af uforudselige omstændigheder ikke
kan følges, underretter anmelderen de berørte kompetente
myndigheder så hurtigt som muligt, eller inden over
førslen påbegyndes, hvis behovet for at ændre ruten alle
rede er kendt på det tidspunkt.
Er ændringen af ruten kendt, inden overførslen påbegyn
des, og vedrører dette andre kompetente myndigheder
end dem, der er berørt af den samlede anmeldelse, kan

denne procedure ikke anvendes.

2. Ved anvendelse af proceduren med samlet anmel
delse kan en enkelt anmeldelse gælde for flere affalds
overførsler i et tidsrum på højst et år. Dette tidsrum kan
afkortes ved en aftale mellem de berørte kompetente
myndigheder.
3. De berørte kompetente myndigheder skal som
betingelse for samtykke til en sådan samlet anmeldelse
kræve yderligere oplysninger forelagt senere. Såfremt
affaldet ikke svarer til den sammensætning, der er
anmeldt, eller såfremt anmelderen i øvrigt ikke over
holder de betingelser, der er stillet for overførslen, tilbage
kalder myndighederne samtykket til denne procedure,
hvilket skal ske i en officiel meddelelse til anmelderen.

Kopi af denne meddelelse sendes til de øvrige berørte
kompetente myndigheder.

Ved al overførsel af affald, der er omfattet af denne

forordning, skal der stilles finansiel sikkerhed eller tilsva
rende forsikring til dækning af transportomkostningerne,

4.

Samlet anmeldelse foretages ved hjælp af ledsagedo

kumentet.

herunder de tilfælde, der er nævnt i artikel 25 og 26, og

omkostningerne ved bortskaffelse eller nyttiggørelse.
Artikel 29

2.

Sikkerhedsstillelsen tilbagebetales, når det ved hjælp

af

Affald, der er omfattet af forskellige anmeldelser, må ikke

— beviset for bortskaffelse eller nyttiggørelse dokumente
res, at affaldet er ankommet til bestemmelsesstedet og
er bortskaffet eller nyttiggjort på en miljømæssigt
forsvarlig måde

— det kontroleksemplar T5, der er omhandlet i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2823/87 ('),
dokumenteres, at affaldet i tilfælde af transit gennem
Fællesskabet har forladt Fællesskabet.

(') EFT nr. L 270 af 23. 9. 1987, s. 1 .

sammenblandes under overførslen .

Artikel 30

1 . Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstalt
ninger for at sikre, at overførsler af affald finder sted i
overensstemmelse med denne forordning. Sådanne foran
staltninger kan omfatte inspektion af anlæg og virksom
heder i henhold til artikel 13 i direktiv 75/442/EØF og
stikprøvekontrol af overførsler.

Nr. L 30/ 18

2.
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Kontrol kan specielt finde sted :

— på oprindelsesstedet og foretages hos producenten,
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— ved Fællesskabets ydre grænser
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forsvarlig måde i medfør af artikel 26, stk. 3, afholdes af
modtageren.
4. Omkostninger i forbindelse med bortskaffelse eller
nyttiggørelse, herunder eventuel overførsel i medfør af
artikel 26, stk. 4, afholdes af anmelderen og/eller modta
geren afhængigt af de involverede kompetente myndighe
ders afgørelse.

— under overførslen inden for Fællesskabet.

3. Kontrol kan også omfatte kontrol af dokumenter,
bekræftelse af identitet og i givet fald fysisk kontrol af
affaldet.

Artikel 31

1 . Ledsagedokumentet trykkes og udfyldes og eventu
elle yderligere oplysninger som omhandlet i artikel 4 og 6
afgives på et sprog, som er acceptabelt for den
kompetente
— afsendelsesmyndighed, jf. artikel 3, 7, 15 og 17, i
forbindelse med overførsel af affald inden for Fælles
skabet samt udførsel af affald

Artikel 34

1 . Med forbehold af bestemmelserne i artikel 26 og
uden at dette i øvrigt berører Fællesskabets og de natio
nale bestemmelser om civilretligt ansvar, skal
producenten af affaldet, uanset hvor dette bortskaffes eller
nyttiggøres, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at
bortskaffe eller nyttiggøre affaldet eller sørge for bortskaf
felse eller nyttiggørelse af affaldet på en sådan måde, at
miljøkvaliteten beskyttes i overensstemmelse med direktiv
75/442/EØF og direktiv 91 /689/EØF.
2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstalt
ninger for at sikre, at forpligtelserne i stk. 1 opfyldes.

— bestemmelsesmyndighed, jf. artikel 20 og 22 i forbin

Artikel 35

delse med indførsel af affald

— transitmyndighed, jf. artikel 23 og 24.
Anmelderen skal på anmodning af de øvrige berørte
kompetente myndigheder tilvejebringe en oversættelse til
et sprog, som disse kan acceptere.
2. Der kan fastlægges yderligere retningslinjer efter
fremgangsmåden i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF.
AFSNIT VIII

Alle dokumenter, der fremsendes til eller af de kompe
tente myndigheder, opbevares i Fællesskabet i mindst tre
år af de kompetente myndigheder, anmelderen og modta
geren.

Artikel 36

Bestemmelserne i de internationale transportkonventio
ner, der er nævnt i bilag I, og som medlemsstaterne er
parter i, skal overholdes, for så vidt de omhandler affald,
som er omfattet af denne forordning.

Artikel 37

1 . Medlemsstaterne og Kommissionen udpeger hver
mindst ét kontaktorgan, som skal informere og vejlede de
personer eller virksomheder, der henvender sig til det.
Kommissionens kontaktorgan sender medlemsstaternes
kontaktorganer spørgsmål rettet til det, som vedrører
medlemsstaterne, og omvendt.
2.

Artikel 33

1 . Der kan pålægges anmelderen passende administra
tive omkostninger ved iværksættelse af anmeldelses- og
overvågningsproceduren samt sædvanlige omkostninger
ved passende analyser og kontrol.

^

Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente
myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af
denne forordning. Der udpeges kun én transitmyndighed
pr. medlemsstat.

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 32

J

Hvis medlemsstaterne anmoder derom, eller hvis det

på
anden
måde
er
hensigtsmæssigt,
mødes
Kommissionen regelmæssigt med kontaktorganerne for
sammen med dem at undersøge de spørgsmål, som
gennemførelsen af denne forordning giver anledning til.
Artikel 38

2. Omkostninger i forbindelse med returneringen af
affaldet, herunder overførsel, bortskaffelse eller nyttiggø
relse af affaldet på en anden, miljømæssigt forsvarlig
måde i medfør af artikel 25, stk. 1 , og artikel 26, stk. 2,
afholdes af anmelderen eller, hvis dette ikke er muligt, af
de berørte medlemsstater.

3. Omkostninger i forbindelse med bortskaffelse eller
nyttiggørelse af affaldet på en anden, miljømæssigt

1.

Medlemsstaterne meddeler senest tre måneder inden

datoen for denne forordnings anvendelse Kommissionen

navn, adresse og telefon- samt telex-telefaxnummer på
myndighederne og kontaktorganerne tillige med myndig
hedernes stempel.
Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen om

ændringer i disse oplysninger.
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2. Kommissionen sender straks disse oplysninger til de
øvrige medlemsstater og til Basel-konventionens sekreta
riat

Nr. L 30/ 19

oplysninger i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv

91/692/EØF (').

^
Artikel 42

Kommissionen sender endvidere medlemsstaterne de

planer for håndtering af affald, der er omhandlet i artikel
7 i direktiv 75/442/EØF.
Artikel 39

1 . Medlemsstaterne kan udpege særlige ind- og
udgangstoldsteder ved Fællesskabets ydre grænser med
henblik på overførsel af affald ; de underretter Kommis
sionen herom.

1.

Kommissionen udarbejder senest tre måneder inden

datoen for denne forordnings anvendelse og tilpasser i
givet fald senere efter fremgangsmåden i artikel 18 i
direktiv 75/442/EØF standardledsagedokumentet, her
under formularen til beviset for bortskaffelse og nyttiggø
relse (som enten skal være en del af ledsagedokumentet

eller i mellemtiden knyttet til det nuværende ledsagedo
kument ifølge direktiv 84/631 /EØF), idet den navnlig
tager hensyn til :

Kommissionen offentliggør listen over disse toldsteder i
De Europæiske Fællesskabers Tidende og ajourfører i
givet fald denne liste.

— de relevante artikler i denne forordning
— de relevante internationale konventioner og aftaler.
2. Den nuværende formular til ledsagedokumentet
finder tilsvarende anvendelse, indtil det nye ledsagedoku

2.

ment er udformet. Den formular til beviset for bortskaf

Hvis medlemsstaterne beslutter at udpege toldsteder

som omhandlet i stk. 1 , kan overførsler af affald til eller

fra Fællesskabet ikke ske via andre grænseovergangssteder
i en medlemsstat.

Artikel 40

Medlemsstaterne samarbejder, når det er hensigtsmæssigt
og i det nødvendige omfang i kontakt med Kommissio
nen, med andre af Basel-konventionens parter og mellem
statslige organisationer enten direkte eller gennem Basel
konventionens sekretariat, bl.a. ved at udveksle oplysnin
ger, fremme miljømæssigt forsvarlige teknikker og
udforme passende adfærdskodekser.

felse og nyttiggørelse, der skal knyttes til det nuværende

ledsagedokument, udformes snarest muligt.
3. Med forbehold af fremgangsmåden i artikel 1 , stk. 3,
litra c) og d), vedrørende bilag II A tilpasser Kommis
sionen bilag II, III og IV efter fremgangsmåden i artikel
18 i direktiv 75/442/EØF, men kun for så vidt disse

tilpasninger afspejler de ændringer, der allerede er aftalt

under OECD's revisionsordning.
4.

Fremgangsmåden i stk. 1 gælder ligeledes for defin

tionen af begrebet miljømæssigt forsvarlig håndtering
under hensyntagen til de relevante internationale konven
tioner og aftaler.
Artikel 43

Artikel 41

1 . Inden udgangen af hvert kalenderår udarbejder
medlemsstaterne en rapport i overensstemmelse med
artikel 13, stk. 3, i Basel-konventionen og sender den til
Basel-konventionens sekretariat og en kopi af den til
Kommissionen.

2. Kommissionen udarbejder på grundlag af disse
rapporter hvert tredje år en rapport om Fællesskabets og
dets medlemsstaters gennemførelse af denne forordning.
Den kan med henblik herpå anmode om yderligere

Direktiv 84/631 /EØF ophæves med virkning fra denne
forordnings anvendelsesdato. Overførsler i henhold til

direktivets artikel 4 og 5 skal være afsluttet senest seks
måneder efter datoen for denne forordnings anvendelse.
Artikel 44

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes femten måneder 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 1 . februar 1993.

På Rådets vegne
N. HELVEG PETERSEN

Formand

(') EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 48.
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BILAG I

FORTEGNELSE OVER INTERNATIONALE KONVENTIONER VEDRØRENDE DE TRANS

PORTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 32 ()
1 . ADR

Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (1^57)
2. COTIF

Konvention om international jernbanetransport (1985), herunder navnlig i bilag I :
RID

Internationalt reglement for befordring af farligt gods på jernbaner (1985)
3. SOLAS-konventionen

International konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen
4. IMDG-kodeks (2)

International søfartskodeks for farligt gods
5. Chicago-konventionen

Konvention om international civil luftfart (1944), hvor tillæg 18 vedrører lufttransport af farligt gods
(tekniske instrukser vedrørende sikkerheden i forbindelse med lufttransport af farligt gods)
6. MARPOL-konventionen

International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (1973-1978)
7. ADNR

Reglement for transport af farlige stoffer på Rhinen (1970)

(') Denne fortegnelse omfatter konventioner, som er i kraft ved vedtagelsen af denne forordning.
(*) Siden januar 1985 er IMDG-kodeksen integreret i SOLAS-konventionen.
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BILAG II

GRØN AFFALDSLISTE 0

A. AFFALD AF METAL OG METALLEGERINGER I METALFORM I IKKE-SPREDBAR FORM f)

Følgende affald og skrot af ædle metaller og legeringer heraf :
7112 10

— af guld

7112 20

— af platin (udtrykket »platin« omfatter platin, iridium, osmium, palladium, rhodium og

7112 90

— af andet ædelmetal, f.eks. sølv

ruthenium)

Bemærk : 1 ) kviksølv er udtrykkeligt undtaget som bestanddel i disse metaller
2) affald af elektriske apparater og elektronisk skrot må kun bestå af
metaller eller legeringer
3) elektronisk skrot (i henhold til specifikationer, som skal revideres af
OECD's Revisionsordning)
Følgende affald og skrot af jern og stål : barrer af omsmeltet jern- og stålskrot :
7204 10

— Affald og skrot af støbejern

7204 21

— Affald og skrot af rustfrit stål

7204 29

— Affald og skrot af andet legeret stål

7204 30

— Affald og skrot af fortinnet jern og stål

7204 41

— Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stanse- og klippeaffald, også i pakker

7204 49

— Andet affald og skrot af jern

7204 50

— Barrer af omsmeltet skrot

ex 7302 10

— Brugte jern- og stålskinner

Følgende affald og skrot af
7404 00 — Affald og
7503 00 — Affald og
7602 00 — Affald og

andre metaller end jern, og legeringer heraf :
skrot af kobber
skrot af nikkel
skrot af aluminium

ex 7802 00

— Affald og skrot af bly

7902 00
8002 00
ex 810191
ex 810291
ex 8103 10

—
—
—
—
—

8104 20

Affald
Affald
Affald
Affald
Affald

og
og
og
og
og

skrot
skrot
skrot
skrot
skrot

af
af
af
af
af

zink
tin
wolfram
molybdæn
tantal

— Affald og skrot af magnesium

ex 8105 10

— Affald og skrot af cobolt

ex 8106 00

— Affald og skrot af bismut

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8107 10
8108 10
8109 10
8110 00
8111 00
811211
8112 20
8112 30
8112 40

Affald
Affald
Affald
Affald
Affald
Affald
Affald
Affald
Affald

og
og
og
og
og
og
og
og
og

skrot
skrot
skrot
skrot
skrot
skrot
skrot
skrot
skrot

af
af
af
af
af
af
af
af
af

cadmium
titan
zircon
antimon
mangan
beryllium
chrom
germanium
vanadium

(*) Det vejledende »ex« ledsager underpositioner, som er omfattet af en position i Det Harmoniserede System.
(") Affald i »ikke-spredbar form« omfatter ikke affald i form af pulver, slam, støv eller faste emner, der indeholder bundet
farligt væskeaffald.
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ex 8112 91

Affald og skrot af :
— hafnium
— indium

— niobium
— rhenium

— gallium
— thallium

ex 2805 30

Affald og skrot af thorium og sjældne jordarter

ex 2804 90

Affald og skrot af selen

ex 2804 50

Affald og skrot af tellur

B. ANDET METALHOLDIGT AFFALD FRA METALSMELTNING OG -RAFFINERING

2620 1 1

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)
Slagge indholdende zink :

—
—
—
—
—

galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)
galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)
zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)
zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)
zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge

ex 2620 90

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffinering

C. AFFALD FRA MINEDRIFT, I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 2504 90

ex 2514 00
2525 30

Affald af naturlig grafit

Affald af skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på anden måde
Glimmeraffald

ex 2529 21

Feldspat ; leucit ; nephelin og nephelinsyenit ; flusspat med indhold af calciumfluorid på
97 % vægtprocent eller derunder

ex 2804 61

Fast siliciumaffald med undtagelse af affald, som bruges i støbeprocesser

ex 2804 69

D. AFFALD AF HÅRD PLAST

Herunder, men ikke begrænset til :
3915
3915 10
3915 20
3915 30

Affald, afklip og skrot af plast
— af ethylen polymere
— af styren polymere
— af vinylchlorid polymere

3915 90

polymeriseret eller copolymeriseret
— polypropylen
— polyethylen terephthalat
— acrylnitril copolymer
— butadien copolymer
— styren copolymer
— polyamider
— polybutylen terepthalater
— polycarbonater
— polyphenylen sulphider
— acryl polymerer
— paraffin (C10 - Cl 3)
— polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)
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3915 90

— polysiloxanér (siliconer)
— polymethyl methacrylat
— polyvinyl alkohol
— polyvinyl butyral
— polyvinyl acetat
— fluorineret polytetrafluorethylen (Teflon, PTFE)
harpikser eller kondensationsprodukter af
— ureaformaldehydharpikser
— phenolformaldehydharpikser
— melaminformaldehydharpikser
— epoxyharpikser
— alkydharpikser
— polyamider

E. AFFALD AF PAPIR, PAP OG PAPIRPRODUKTER

4707 00

Affald og skrot af papir eller pap :

4707 10
4707 20

— af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir eller bølgepap
— af andet papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i
massen

4707 30

4707 90

— af papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og
lignende tryksager)
— andre produkter, herunder :
1 ) lamineret pap
2) usorteret affald og skrot

F. GLASAFFALD I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 7001 00

Glasskår og andet glasaffald og -skrot, med undtagelse af glas fra katodestrålerør og andet
aktiveret glas
Affald af glasfiber

G. KERAMISK AFFALD I IKKE-SPREDBAR FORM

ex 6900 00

Affald af keramiske produkter, som er keramisk brændt efter formningen, herunder kera
miske beholdere

ex 8113 00

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)
Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

H. TEKSTILAFFALD

5003

— Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald
og opkradset tekstilmateriale)

5003 10

— ikke kartet eller kæmmet

5003 90

— andet

5103

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset
tekstilmateriale

5103 10

— kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

5103 20
5103 30
5202
5202 10
5202 91

— andet affald af uld eller fine dyrehår
— affald af grove dyrehår
Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
-— garnaffald (herunder trådaffald)
— opkradset tekstilmateriale

5202 99

— andet

5301 30

Blår og affald af hør

ex 5302 90

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa
L.)

ex 5303 90
ex 5304 90

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre
(undtagen hør, hamp og ramie)
Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agave
fibre

ex 5305 19
ex 5305 29

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos
Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca
(Manilahamp eller Musa textilis Nee)

Nr. L 30/23

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/24

ex 5305 99

I.

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og
andre vegetabilske fibre, som ikke er anført i andre positioner

5505
5505 10
5505 20

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale)
— af syntetiske fibre
— af andre regenerede fibre

6309 00

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

6310

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer

6310 10

—- sorteret

6310 90

— af andre materialer

GUMMIAFFALD

4004 00

Affald, afklip og skrot af gummi (bortset fra hårdgummi) samt granulater deraf

4012 20

Brugte dæk

ex 4017 00

Affald og skrot åf hårdgummi (f.eks. ebonit) <

J. UBEHANDLET AFFALD AF KORK ELLER TRÆ

4401 30

Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former

4501 90

Korkaffald ; knust, granuleret eller pulveriseret kork

K. AFFALD FRA AGROFØDEVAREINDUSTRIEN

2301 00

Tørret, steriliseret og stabiliseret mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr,
bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde, men egnet til foder eller
andre formål ; fedtegrever

2302 00

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

2303 00

Restprodukter af stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse og
andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, mask, bærme og andre restprodukter fra øl
eller alkoholfremstilling, også i form af pellets

2304 00

Oliekager og andre faste restprodukter, også formalede eller i form af pellets, fra
udvinding af sojaolie, som bruges til foder

2305 00

Oliekager og andre faste restprodukter, også formalede eller i form af pellets, fra
udvinding af jordnøddeolie, som bruges til foder

2306 00

Oliekager og andre faste restprodukter, også formalede eller i form af pellets, fra
udvinding af vegetabilsk olie, som bruges til foder

ex 2307 00

Vinbærme

ex 2308 00

Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest- og biprodukter, også i form af pellets, af den
art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført i andre positioner

1522 00

Degras ; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk
voks

1802 00

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

L. AFFALD FRA GARVNING OG FELBEHANDLING, SAMT ANVENDELSE AF LÆDER

0502 00

Affald af svine- og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder

0503 00

Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale

0505 90

Affald af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, af fjer eller dele af
fjer (også med klippede kanter) samt af dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller
konserverede

0506 90

Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form),
behandlede med syre eller afgelatiniserede

41 10 00

Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling af læder
varer, med undtagelse af læderslam
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M. ANDET AFFALD

8908 00

Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning, behørigt tømt for last, som måtte
være klassificeret som farlige stoffer eller affald
Vrag af motorkøretøjer, tømt for væsker

0501 00

Affald af menneskehår

ex 051191

Fiskeaffald

Anoderester af oliekoks og/eller bitumen

ex 2621

Gips fra afsvovling af røggasser
Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger
Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, bundaske og slagge (i henhold til specifikationer, som
skal revideres af Revisionsgruppen) (*)
Halmaffald

Nedbrudt beton

2618 00
ex 2619 00
3103 20

Brugte katalysatorer :
— katalysatorer til fluid catalytic cracking (FCC)
— ædelmetalkatalysatorer
— overgangsmetalkatalysatorer
Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin til brug i foder
Granulerede slagger fra fremstilling af jern og stål
Slagger fra fremstilling af jern og stål (**)

Thomasslagge fra fremstilling af jern og stål, til phosphorholdige gødningsstoffer og andre
anvendelser

ex 2621 00

Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og
forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201 ),
hovedsageligt til bygning og slibning

ex 2621 00
ex 2621 00

Neutraliseret rødt slam fra fremstillingen af alumina
Brugt aktivt kul
Svovl i fast form

ex 2836 50

Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9)
Natrium-, calcium- og kaliumchlorider
Ikke-sølvholdigt affald af fotografiske film og filmbase
Engangskameraer, uden batteri

ex 2818 10

Carborundum

0 Denne underposition skal sval til specifikationer, som skal fastlægges nærmere af Revisionsgruppen.
(") Denne underposition omfatter anvendelse af sådanne slagger som Kilde til titandioxid og vanadium.
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BILAG III

ORANGE AFFALDSLISTE (*)

ex 2619 00
2620 19
2620 20
2620 30
2620 40
2620 50
2620 90

2621 00

2713 90

Slagger og andet affald fra produktionen af jern og stål (**)
Zinkaske og -restprodukter (**)
Blyaske og restprodukter (")
Kobberaske og restprodukter (**)
Aluminiumaske og restprodukter (")
Vanadiumaske og restprodukter (**)
Aske og restprodukter (") indeholdende metaller eller metalforbindelser, som ikke er anført i
andre positioner
Restprodukter fra fremstilling af aluminimoxid, som ikke er anført i andre positioner
Anden aske og andre restprodukter, som ikke er anført i andre positioner
Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald
Affald fra fremstilling/forarbejdning af oliekoks og bitumen, med undtagelse af anoderester
Blybatterier, hele eller knuste
Olieaffald, som er uanvendeligt til sit oprindeligt tilsigtede formål
Blandinger og emulsioner af olieaffald/vand, hydrocarboner/vand
Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af trykfarver, farvestoffer, pigment, maling,
lak, fernis

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af harpiks, latex, plasticeringsmidler, lim og
klæbestoffer

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af reprografiske og fotografiske kemikalier
og fremkaldermaterialer, som ikke er anført i andre positioner
Engangskameraer, med batterier
Affald fra ikke-cyanidbaserede systemer, som stammer fra overfladebehandling af metaller og
plast
Asfaltcementaffald

Phenoler, phenolforbindelser, herunder chlorphenol i form af væske eller slam
Affald af forarbejdet kork og træ

Hele eller knuste brugte batterier eller akkumulatorer, undtagen blybatterier, samt affald og
skrot hidrørende fra fremstillingen af batterier og akkumulatorer, som ikke er anført i andre
positioner
ex 3915 90

Nitrocellulose

ex 7001 00

Glas fra katodestrålerør og andet aktiveret glas

ex 4110 00

Støv, aske, slam og mel af læder

ex 2529 21

Calciumfluoridslam

Andre uorganiske fluorforbindelser i form af væske eller slam
Zinkslagger indeholdende op til 18 vægtprocent zink
Galvanisk slam

Væsker fra metalbejdsning

Sand fra støbeprocesser
Thalliumforbindelser

Polychlorerede naphthalener
Ethere

Ædle metaller med restprodukter i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyanider
Hydrogenperoxidopløsninger
Triethylaminkatalysator til hærdning af støbesand
O Det vejledende »ex« ledsager underpositioner, som er omfattet af en position i Det Harmoniserede System.
(") Denne position omfatter aske, restprodukter, slagger, hammerskæl, affald, skaller, støv, slam og kage, som ikke er anført i
andre positioner.
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ex 2804 80

Arsenaffald og restprodukter

ex 2805 40

Kviksølvaffald og -restprodukter

Aske, slam, støv og andre restprodukter af ædle metaller, som f. eks. :
— aske fra forbrænding af printplader
— aske af film

Brugte katalysatorer, som ikke er omfattet af Den Grønne Liste
Udludningsrester fra bearbejdning af zink, støv og slam, som f. eks. jarosit, hæmatit, goethit
osv.

Aluminiumhydrataffald
Aluminiumoxidaffald

Affald indeholdende, bestående af eller forurenet med et af følgende :
— uorganiske cyanider, med undtagelse af restprodukter indeholdende ædelmetal i fast form,
som indeholder spor af uorganiske cyanider
— organiske cyanider
Eksplosivt affald, som ikke er omfattet af anden' lovgivning
Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af kemikalier til træimprægnering
Slam af blyholdig benzin
Brugt sandblæsningssand
Chlorfluorcarboner
Haloner

Den lette fraktion fra metalfragmentering
Væsker til brug som varmeoverføringsmedium
Hydrauliske væsker
Bremsevæsker
Frostvæsker

Ionbyttermateriale

Affald på Den Orange Liste, som først og fremmest skal revurderes af OECD's Revisionsordning
Organiske phosphorforbindelser
Ikke-halogenerede opløsningsmidler
Halogenerede opløsningsmidler

Halogenerede eller ikke-halogenerede ikke-vandige destillationsrester fra genvinding af orga
niske opløsningsmidler
Svinegylle ; ekskrementer

Spildevandsslam
Husholdningsaffald

Affald fra fremstilling, formulering og anvendelse af biocider og phytofarmaceutiske
produkter
Affald fra fremstilling og tilberedning af farmaceutiske produkter
Sure opløsninger
Basiske opløsninger
Overfladeaktive stoffer (tensider)
Uorganiske halogenforbindelser, som ikke er anført i andre positioner
Affald fra industrielt forureningskontroludstyr til rensning af industrielle luftforureninger,
som ikke er anført i andre positioner
'
Gips hidrørende fra industrielle kemiske processer
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Nr. L 30/28

BILAG IV

RØD AFFALDSLISTE

Affald, stoffer og produkter indeholdende, bestående af eller forurenet med polychlorerede biphenyler (PCB)
og/eller polychlorerede triphenyler (PCI) og/eller polybromerede biphenyler (PBB), herunder andre polybro
merede analoge til disse forbindelser, i en koncentration på 50 mg/kg eller derover
Affald indeholdende, bestående af eller forurenet med :

— enhver forbindelse fra samme gruppe som polychloreret dibenzofuran
— enhver forbindelse fra samme gruppe som polychloreret dibenzodioxin
Asbest (støv og fibre)
Keramisk baserede fibre svarende til asbestfibre

Blyholdigt slam af forbindelser af antibankningsmidler
Affald på Den Røde Liste, som først og fremmest skal revurderes af OECD's Revisionsordning

Tjæreholdige restprodukter (med undtagelse af asfaltcement) fra raffinering, destillering og pyrolyse
Peroxider, med undtagelse af hydrogenperoxid.
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Nr. L 30/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 260/93
af 5 . februar 1993

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

nr. 3873/92 (6) og de senere forordninger, der ændrer

FÆLLESSKABER HAR —

denne ;

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

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4, februar 1993, for så vidt angår de

under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1738/92 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 676/85
af 11 . juni 1985 om regningsenhedens værdi og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2205/90 (4), særlig
artikel 3,

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 5, og

ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)

flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1 820/92, på de tilbudspriser og de dagsno
teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens

stemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
O
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
387

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
31 . 12. 1992, s. 1 .

(6) EFT nr. L 390 af 31 . 12. 1992, s. 118 .
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BJLAG

til Kommissionens forordning af S. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
KN-kode

Tredjelande (*)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 32,89 0 (3)
132,89 0 0
173,93 (') OH

1001 90 91

138,06

1001 90 99
1002 00 00

138,06 (n)
158,04 O

1003 00 10
1003 00 20

124,37
124,37

1003 00 80

124,37 (")

1004 00 00

113,56

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

1 32,89 (2)0
132,89 (2)(3)
135,01 (4)
45,08 (' ')
77,53 (4)
35,10 0
O

1008 90 90

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

35,10

206,00O (u)
233,12 (8)
281^2 0 (10)
' 281,92 0 (10)
221,33 (8)

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

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
O For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60, ECU pr. ton.
(') Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 og Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2622/71 .

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

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

(>0) Der skal i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i afgørelse 91 /482/EØF opkræves et beløb svarende til det
beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1825/91 .
(n) Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,
Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er
udstedt på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til
nævnte forordning.
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Nr. L 30/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 261/93
af 5 . februar 1993

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

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1738/92 (2), særlig artikel 15, stk. 6,

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

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4. februar 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
de nuværende cif-priser, herunder cif-priserne ved
terminskøb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for
tiden gældende importafgifter skal forhøjes, i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

artikel 3,

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 5, og

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3874/92 (6) og de senere forordninger, der
ændrer denne ;

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
387

af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 6. 1985, s. 1 .
31 . 7. 1990, s. 9.
31 . 12. 1992, s. 1 .

V) EFT nr. L 390 af 31 . 12. 1992, s. 121 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 5. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term.

2

3

4

5

0709 90 60

0

1,38

1,38

1,31

0712 90 19

0

1,38

1,38

1,31

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

KN-kode

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

1,38

1,38

1,31

1005 90 00

0

1,38

1,38

1,31

1007 00 90

0

0

0

6,89

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

4. term.

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode

Nr. L 30/33
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 262/93
af 5. februar 1993

om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 25 000
tons bageegnet rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2335/92
af 7. august 1992 om en hasteaktion vedrørende levering

af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Estland,

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan åbner på de i forordning
(EØF) nr. 2388/92 fastsatte betingelser en løbende licita
tion med henblik på levering til Litauen af bageegnet rug,
som er i dets besiddelse.

Letland og Litauen ('),
Artikel 2

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn (2), senest ændret ved forordning (EØF) 1738/92 (3),
særlig artikel 7, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

1.

Licitationen omfatter en mængde på 25 000 tons

bageegnet rug løst indladet, der skal leveres cif, ikke losset
(ex ship), i den litauiske havn Klaipeda.

2. Oplagringsområderne for de 25 000 tons bageegnet
rug er anført i bilag I.

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2388/92 (4) er
det fastsat, at kornleverancen i henhold til forordning
(EØF) nr. 2335/92 tildeles ved licitation ;

Artikel 3

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 570/77
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 606/92 (6), er der
bl.a. fastsat kriterier for, hvilken kvalitet af bageegnet rug
der kan opkøbes ved intervention ;

1 . Buddene skal omfatte et helt parti af 25 000 tons,
som anført i den i artikel 13 i forordning (EØF)
nr. 2388/92 omhandlede licitationsbekendtgørelse, i over
ensstemmelse med leveringsspecifikationerne i bilag IV.

det er hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med
henblik på levering af den tranche bageegnet rug, som er
i det tyske interventipnsorgans besiddelse ;

stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92 for hver dags forsin

erfaringen har vist, at det bør sikres, at leveringstempoet

samme forordning, for den del af mængden, der er leveret
for sent. Hvis forsinkelsen er på over fem dage, fortabes
der 0,1 % af sikkerheden pr. dags forsinkelse.

overholdes ; det bør derfor fastsættes, at der i visse
tilfælde, hvor leverancerne er forsinkede, fortabes en del

2.

Ved forsinket levering fortabes der uanset artikel 11 ,

kelse 0,05 % af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

af den sikkerhed, der er stillet for leveringen ;

3.

erfaringen har vist, at en opsplittet levering af et parti
indebærer ekstraomkostninger for støttemodtagerne og
forstyrrelser for de øvrige leverancer ; der bør derfor fast
sættes en særlig bod på 2 ECU/ton, uden at dette

Fællesskabet, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF)

indskrænker anvendelsen af. den sikkerhed, der er fastsat i

artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2388/92 ;

Den del af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 2388/92, og som er stillet for even
tuelle yderligere omkostninger, der skal afholdes af
nr. 2388/92 eller de tilsvarende artikler for andre produk
ter, fortabes ligeledes.

4. Bestemmelserne i de foregående stykker anvendes,
når eksportøren bærer ansvaret for den forsinkede leve
ring.

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

(')
O
O
O
O
I6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

Artikel 4

L
L
L
L
L
L

227 af 11 . 8. 1992, s. 2.
281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
233 af 15. 8. 1992, s. 6.
174 af 14. 7. 1977, s. 18.
65 af 11 . 3. 1992, s. 25.

1 . Sidste frist for indgivelse af bud for den første del
licitation er den 11 . februar 1993, kl. 1L00 (belgisk tid).

2. Fristen for indgivelse af bud for den sidste dellicita
tion udløber den 25. februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).
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3.

Uanset artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2388/92

offentliggør interventionsorganet mindst tre dage før
datoen for den første dellicitation en licitationsbekendtgø
relse.

Artikel 5
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med leverancen, og som er anført i den af det tyske
interventionsorgan udarbejdede licitationsbekendtgørelse.
2. Tilslagsmodtageren underretter regelmæssigt de
litauiske myndigheder, det interventionsorgan, der ligger
inde med de pågældende produkter, og Kommissionens
tjenestegrene om leveringernes afvikling indtil overtagel
sen .

Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan.
. Artikel 8

Det tyske interventionsorgan forelægger buddene for
Kommissionen efter skemaet i bilag II.
Artikel 6

Den i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92
omhandlede overtagelsesattest er vist i bilag III.
Attesten udstedes efter varens losning.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for
at sikre, at der ikke anvendes restitutioner i forbindelse

med leveringen, bl.a. ved hjælp af en særlig påtegning af
eksportlicenserne.
Artikel 9

Med henblik på bogføring af udgifterne for EUGFL fast
sættes regnskabsværdien af det i artikel 1 omhandlede
produkt til 52 ECU/ton.

Artikel 7

Artikel 10

1 . Tilslagsmodtageren forpligter sig til at overdrage de
litauiske myndigheder de papirer, der kræves i forbindelse

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 30/35

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein/Hamburg

25 000

BILAG II

Løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 25 000 tons bageegnet rug, som
er i det tyske interventionsorgans besiddelse

(Forordning (EØF) nr. 262/93)

Nummerering

af bydende
1

1

2
3

4

osv.

M

. „ ,

Mængde (tons>
2

Leveringsomkostninger

(ECU/ton)
3

Nr. L 30/36
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BILAG III

LEVERING PR. SKIB

OVERTAGELSESATTEST

Undertegnede :

.
(efternavn^, fornavn, firmanavn)

der handler på vegne af den litauiske regering, attesterer herved, at de nedenfor anførte varer er overtaget :
— skibets navn :

— overdragelsessted og -dato :
— produkt :

— den overtagne vægtmængde :

.

Bemærkninger eller forbehold :

BILAG IV

Leveringsspecifikationer

Bulklevering, cif, ikke losset (ex ship), i den litauiske havn Klaipeda.
Et parti på 25 000 tons efter tilslagsmodtagerens valg :
— en leverance på 25 000 tons : ankomst mellem den 1 . og den 3. april 1993 eller
— højst to leverancer :
— 12 500 tons : ankomst mellem den 1 . og den 3. april 1993
— 12 500 tons : ankomst mellem den 8 . og den 10. april 1993 .

Leveringen af et parti på det angivne trin må ikke opsplittes. Ved manglende overholdelse af denne forplig
telse opkræver interventionsorganet i den pågældende medlemsstat en bod på 2 ECU/ton.

Levering kan ske tidligere på tilslagsmodtagerens initiativ, hvis losnings- og afhentningsforholdene på
havnen i Klaipeda tillader det.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 263/93
af 5 . februar 1993

om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Estland af 12 500
tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2335/92
af 7. august 1992 om en hasteaktion vedrørende levering
af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Estland,

Artikel 1

Det tyske interventionsorgan åbner på de i forordning
(EØF) nr. 2388/92, fastsatte betingelser en løbende licita
tion med henblik på levering til Estland af byg, som er i
dets besiddelse.

Letland og Litauen ('),
Artikel 2

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn (2), senest ændret ved forordning (EØF) 1738/92 (3),
særlig artikel 7, stk. 6, og

byg løst indladet, der skal leveres cif, ikke losset (ex ship),

ud fra følgende betragtninger :

2. Oplagringsområderne for de 12 500 tons byg er
anført i bilag I.

1.

Licitationen omfatter en mængde på 12 500 tons

i den estiske havn Tallinn .

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2388/92 (4) er
det fastsat, at kornleverancen i henhold til forordning
(EØF) nr. 2335/92 tildeles ved licitation ;

Artikel 3

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 570/77 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 606/92 (6), er der
bl.a. fastsat kriterier for, hvilken kvalitet af byg, der kan
opkøbes ved intervention ;

1 . Buddene skal omfatte et helt parti af 12 500 tons
som anført i den i artikel 13 i forordning (EØF)
nr. 2388/92 omhandlede licitationsbekendtgørelse, i over
ensstemmelse med leveringsspecifikationerne i bilag IV.

det er hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med
henblik på levering af den tranche byg, som er i det tyske
interventionsorgans besiddelse ;
erfaringen har vist, at det bør sikres, at leveringstempoet
overholdes ; det bør derfor fastsættes, at der i visse
tilfælde, hvor leverancerné er forsinkede, fortabes en del
af den sikkerhed, der er stillet for leveringen ;

erfaringen har vist, at en opslittet levering af et parti inde
bærer ekstraomkostninger for støttemodtagerne og forstyr
relsen for de øvrige leverancer ; der bør derfor fastsættes
en særlig bod på 2 ECU/ton, uden at dette indskrænker
anvendelsen af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 2388/92 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

0) EFT nr. L 227 af 11 . 8. 1992, s. 2.

i2) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .

O EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
O EFT nr. L 233 af 15. 8. 1992, s. 6..
O EFT nr. L 174 af 14. 7. 1977, s. 18 .

(4 EFT nr. L 65 af 11 . 3. 1992, s. 25.

2. Ved forsinket levering fortabes der uanset artikel 11 ,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92, for hver dags
forsinkelse 0,05 % af den sikkerhed, der er fastsat i

artikel 8 i samme forordning, for den del af mængden,
der er leveret for sent. Hvis forsinkelsen er på over fem
dage, fortabes der 0,1 % af sikkerheden pr. dags forsin
kelse.

3.

Den del af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 2388/92, og som er stillet for even
tuelle yderligere omkostninger, der skal afholdes af
Fællesskabet, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 2388/92 eller de tilsvarende artikler for andre produk
ter, fortabes ligeledes.
4. Bestemmelserne i de foregående stykker anvendes,
når eksportøren bærer ansvaret for den forsinkede leve
ring.
Artikel 4

1 . Sidste frist for indgivelse af bud for den første del
licitation er den 11 . februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).
2. Fristen for indgivelse af bud for den sidste dellicita
tion udløber den 25. februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).

Nr. L 30/38

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3. Uanset artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2388/92
offentliggør interventionsorganet mindst tre dage før
datoen for den første dellicitation en licitationsbekendtgø
relse.

Artikel 5
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med leverancen, og som er anført i den af det tyske
interventionsorgan udarbejdede licitationsbekendtgørelse.

2. Tilslagsmodtageren underretter regelmæssigt de
estiske myndigheder, det interventionsorgan, der ligger
inde med de pågældende produkter, og Kommissionens
tjenestegrene om leveringernes afvikling indtil overtagel
sen .

Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan.
Artikel 8

Det tyske interventionsorgan forelægger buddene for
Kommissionen efter skemaet i bilag II.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for
at sikre, at der ikke anvendes restitutioner i forbindelse

med leveringen, bl.a. ved hjælp af en særlig påtegning af
Artikel 6

Den i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92
omhandlede overtagelsesattest er vist i bilag III.

Attesten udstedes efter varens losning.

eksportlicenserne.
Artikel 9

Med henblik på bogføring af udgifterne for EUGFL fast
sættes regnskabsværdien af det i artikel 1 omhandlede
produkt til 52 ECU/ton.

Artikel 7

Artikel 10

1 . Tilslagsmodtageren forpligter sig til at overdrage de
estiske myndigheder de papirer, der kræves i forbindelse

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 30/39
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BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Niedersachsen/Bremen

12 500

BILAG II

Løbende licitation med henblik p& levering til Estland af 12 500 tons byg, som er i det
tyske interventionsorgans besiddelse

(Forordning (EØF) nr. 263/93)
Leveringsomkostninger

Nummerering
af bydende

Mængde (tons)

ifølge buddet

1

2

3

1

2

3

4

osv.

(ECU/ton)

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/40

BILAG III
LEVERING PR. SKIB
OVERTAGELSESATTEST

Undertegnede :
(efternavn, fornavn, firmanavn)

der handler på vegne af den estiske regering, attesterer herved, at de nedenfor anførte varer er overtaget :
— skibets navn :

— overdragelsessted og -dato :
— produkt :

— den overtagne vægtmængde :

Bemærkninger eller forbehold :

BILAG IV

Leveringsspecifikationer

Bulklevering cif, ikke losset (ex ship), i den estiske havn Tallinn.
Et parti på 12 500 tons efter tilslagsmodtagerens valg :
— en leverance på 12 500 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993, eller
— højst to leverancer :
— 6 250 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993
— 6 250 tons : ankomst mellem den 24. og den 26. marts 1993.

Leveringen af et parti på det angivne trin må ikke opsplittes. Ved manglende overholdelse af denne forplig
telse opkræver interventionsorganet i den pågældende medlemsstat en bod på 2 ECU/ton.
Levering kan ske tidligere på tilslagsmodtagerens initiativ og ansvar, hvis losnings- og afhentningsforholdene
på havnen i Tallinn tillader det.
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Nr. L 30/41
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 264/93
af 5. februar 1993

om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Letland af 20 000
tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2335/92
af 7. august 1992 om en hasteaktion vedrørende levering
af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Estland,
Ledand og Litauen ('),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det franske interventionsorgan åbner på de i forordning
(EØF) nr. 2388/92 fastsatte betingelser en løbende licita
tion med henblik på levering til Letland af bageegnet
blød hvede, som er i dets besiddelse.

Artikel 2

under henvisning til Rådéts forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn (2), senest ændret ved forordning (EØF) 1738/92 (3),
særlig artikel 7, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

1 . Licitationen omfatter en mængde på 20 000 tons
bageegnet blød hvede løst indladet, der skal leveres cif,
ikke losset (ex ship), i den lettiske havn Riga.

2. Oplagringsområderne for de 20 000 tons bageegnet
blød hvede er anført i bilag I.

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2388/92 (4) er
det fastsat, at kornleverancen i henhold til forordning
(EØF) nr. 2335/92 tildeles ved licitation ;

Artikel 3

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 570/77 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 606/92 (6), er der
bl.a. fastsat kriterier for, hvilken kvalitet af bageegnet blød
hvede der kan opkøbes ved intervention ;

1 . Buddene skal omfatte et helt parti af 20 000 tons
som anført i den i artikel 13 i forordning (EØF)
nr. 2388/92 omhandlede licitationsbekendtgørelse, i over
ensstemmelse med leveringsspecifikationerne i bilag IV.

det er hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med
henblik på levering af den tranche bageegnet blød hvede,
som er i det franske interventionsorgans besiddelse ;

2. Ved forsinket levering fortabes der uanset artikel 11 ,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92 for hver dags forsin

erfaringen har vist, at det bør sikres, at leveringstempoet

samme forordning, for den del af mængden, der er leveret
for sent. Hvis forsinkelsen er på over fem dage, fortabes
der 0,1 % af sikkerheden pr. dags forsinkelse.

overholdes ; det bør derfor fastsættes, at der i visse
tilfælde, hvor leverancerne er forsinkede, fortabes en del

af den sikkerhed, der er stillet for leveringen ;

erfaringen har vist, at en opsplittet levering af et parti
indebærer ekstraomkostninger for støttemodtagerne og
forstyrrelser for de øvrige leverancer ; der bør derfor fast
sættes en særlig bod på 2 ECU/ton, uden at dette
indskrænker anvendelsen af den sikkerhed, der er fastsat i

artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2388/92 ;

kelse 0,05 % af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

3.

Den del af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 2388/92, og som er stillet for even
tuelle yderligere omkostninger, der skal afholdes af
Fællesskabet, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 2388/92 eller de tilsvarende artikler for andre produk
ter, fortabes ligeledes.
4. Bestemmelserne i de foregående stykker anvendes,
når eksportøren bærer ansvaret for den forsinkede leve
ring.

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

C) EFT nr. L 227 af 11 . 8. 1992, s. 2.

M EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(3) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .

H EFT nr. L 233 af 15. 8. 1992, s. 6.
O EFT nr. L 174 af 14. 7. 1977, s. 18.
O EFT nr. L 65 af 11 . 3. 1992, s. 25.

Artikel 4

1 . Sidste frist for indgivelse af bud for den første del
licitation er den 11 . februar 1993, kl. 1 1.00 (belgisk tid).
2. Fristen for indgivelse af bud for den sidste dellicita
tion udløber den 25. februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/42

3. Uanset artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2388/92
offentliggør interventionsorganet mindst tre dage før
datoen for den første dellicitation en licitationsbekendtgø
relse.

Artikel 5
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med leverancen, og som er anført i den af det franske
interventionsorgan udarbejdede licitationsbekendtgørelse.

2. Tilslagsmodtageren underretter regelmæssigt de
lettiske myndigheder, det interventionsorgan, der ligger
inde med de pågældende produkter, og Kommissionens
tjenestegrene om leveringernes afvikling indtil overtagel
sen .

Buddene skal indgives til det franske interventionsorgan.
Artikel 8

Det franske interventionsorgan forelægger buddene for
Kommissionen efter skemaet i bilag II.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for
at sikre, at der ikke anvendes restitutioner i forbindelse

med leveringen, bl.a. ved hjælp af en særlig påtegning af
Artikel 6

Den i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92
omhandlede overtagelsesattest er vist i bilag III.

Attesten udstedes efter varens losning.

eksportlicenserne.
Artikel 9

Med henblik på bogføring af udgifterne for EUGFL fast
sættes regnskabsværdien af det i artikel 1 omhandlede
produkt til 52 ECU/ton.

Artikel 7

Artikel 10

1 . Tilslagsmodtageren forpligter sig til at overdrage de
lettiske myndigheder de papirer, der kræves i forbindelse

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 30/43

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Rouen/Caen

20 000

BILAG II

Løbende licitation med henblik på levering til Letland af 20 000 tons bageegnet blød hvede,
som er i det franske interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 264/93)
Nummerering
af bydende

Mængde (tons)

Leveringsomkostninger
ifølge buddet
(ECU/ton)

1

2

3

1

2

3

4

osv.

Nr. L 30/44
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BILAG III
LEVERING PR. SKIB

OVERTAGELSESATTEST

Undertegnede :
(efternavn, fornavn, firmanavn)

der handler på vegne af den lettiske regering, attesterer herved, at de nedenfor anførte varer er overtaget :
— skibets navn :

— overdragelsessted og -dato :
— produkt :

— den overtagne vægtmængde :

Bemærkninger eller forbehold :

....:

BILAG IV

Leveringsspecifikationer

Bulklevering, cif, ikke losset (ex ship), i den lettiske havn Riga.
Et parti på 20 000 tons efter tilslagsmodtagerens valg :
— en leverance på 20 000 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993 eller
— højst to leverancer :
— 10 000 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993
— 10 000 tons : ankomst mellem den 24. og den 26. marts 1993.

Leveringen af et parti på det angivne trin må ikke opsplittes. Ved manglende overholdelse af denne forplig
telse opkræver interventionsorganet i den pågældende medlemsstat en bod på 2 ECU/ton.

Levering kan ske tidligere på tilslagsmodtagerens initiativ, hvis losnings- og afhentningsforholdene på
havnen i Riga tillader det.
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Nr. L 30/45

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 265/93
af 5 . februar 1993

om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 27 500
tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2335/92
af 7. august 1992 om en hasteaktion vedrørende levering
af levnedsmidler bestemt til befolkningerne i Estland,
Letland og Litauen ('),

Artikel 1

Det franske interventionsorgan åbner på de i forordning
(EØF) nr. 2388/92 fastsatte betingelser en løbende licita
tion med henblik på levering til Litauen af bageegnet
blød hvede, som er i dets besiddelse.

Artikel 2

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn (2), senest ændret ved forordning (EØF) 1738/92 (3),
særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger :

1 . Licitationen omfatter en mængde på 27 500 tons
bageegnet blød hvede løst indladet, der skal leveres cif,
ikke losset (ex ship), i den litauiske havn Klaipeda.
2. Oplagringsområderne for de 27 500 tons bageegnet
blød hvede er anført i bilag I.

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2388/92 (4) er
det fastsat, at kornleverancen i henhold til forordning
(EØF) nr. 2335/92 tildeles ved licitation ;

Artikel 3

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 570/77 (*),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 606/92 (6), er der
bl.a. fastsat kriterier for, hvilken kvalitet af bageegnet blød
hvede der kan opkøbes ved intervention ;

som anført i den i artikel 13 i forordning (EØF)
nr. 2388/92 omhandlede licitationsbekendtgørelse, i over
ensstemmelse med leveringsspecifikationerne i bilag IV.

det er hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation med
henblik på levering af den tranche bageegnet blød hvede,

2. Ved forsinket levering fortabes der uanset artikel 11 ,
stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92 for hver dags forsin

1.

Buddene skal omfatte et helt parti af 27 500 tons

som er i det franske interventionsorgans besiddelse ;

kelse 0,05 % af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

erfaringen har vist, at det bør sikres, at leveringstempoet

samme forordning, for den del af mængden, der er leveret
for sent. Hvis forsinkelsen er på over fem dage, fortabes

overholdes ; det bør derfor fastsættes, at der i visse
tilfælde, hvor leverancerne er forsinkede, fortabes en del

der 0,1 % af sikkerheden pr. dags forsinkelse.

af den sikkerhed, der er stillet for leveringen ;

3.

erfaringen har vist, at en opsplittet levering af et parti
indebærer ekstraomkostninger for støttemodtagerne og
forstyrrelser for de øvrige leverancer ; der bør derfor fast
sættes en særlig bod på 2 ECU/ton, uden at dette

nr. 2388/92 eller de tilsvarende artikler for andre produk
ter, fortabes ligeledes.

indskrænker anvendelsen af den sikkerhed, der er fastsat i

artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2388/92 ;

Den del af den sikkerhed, der er fastsat i artikel 8 i

forordning (EØF) nr. 2388/92, og som er stillet for even
tuelle yderligere omkostninger, der skal afholdes af
Fællesskabet, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EØF)

4. Bestemmelserne i de foregående stykker anvendes,
når eksportøren bærer ansvaret for den forsinkede leve
ring.

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

(')
O
f)
(4)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

Artikel 4

L
L
L
L
L
L

227 af 11 . 8. 1992, s. 2.
281 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
180 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
233 af 15. 8. 1992, s. 6.
174 af 14. 7. 1977, s. 18.
65 af 11 . 3. 1992, s. 25.

1 . Sidste frist for indgivelse af bud for den første del
licitation er den 11 . februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).
2. Fristen for indgivelse af bud for den sidste dellicita
tion udløber den 25. februar 1993, kl. 11.00 (belgisk tid).

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/46

3.

Uanset artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2388/92

offentliggør interventionsorganet mindst tre dage før
datoen for den første dellicitation en licitationsbekendtgø
relse.

Artikel 5

6. 2. 93

med leverancen, og som er anført i den af det franske
interventionsorgan udarbejdede licitationsbekendtgørelse.

2. Tilslagsmodtageren underretter regelmæssigt de
litauiske myndigheder, det interventionsorgan, der ligger
inde med de pågældende produkter, og Kommissionens
tjenestegrene om leveringernes afvikling indtil overtagel
sen .

Buddene skal indgives til det franske interventionsorgan.
Artikel 8

Det franske interventionsorgan forelægger buddene for
Kommissionen efter skemaet i bilag II.

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for

Artikel 6

med leveringen, bl.a. ved hjælp af en særlig påtegning af
eksportlicenserne.

Den i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2388/92
omhandlede overtagelsesattest er vist i bilag III.
Attesten udstedes efter varens losning.

at sikre, at der ikke anvendes restitutioner i forbindelse

Artikel 9

Med henblik på bogføring af udgifterne for EUGFL fast
sættes regnskabsværdien af det i artikel 1 omhandlede
produkt til 52 ECU/ton.

Artikel 7

Artikel 10

1 . Tilslagsmodtageren forpligter sig til at overdrage de
litauiske myndigheder de papirer, der kræves i forbindelse

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 30/47

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Rouen

27 500

BILAG II

Løbende licitation med henblik på levering til Litauen af 27 500 tons bageegnet blød hvede,
som er i det franske interventionsorgans besiddelse
(Forordning (EØF) nr. 265/93)
Nummerering
af bydende

Mængde (tons)

Leveringsomkostninger
ifølge buddet
(ECU/ton)

1

2

3

1

2

3

4

osv.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/48

BILAG III

LEVERING PR. SKIB

OVERTAGELSESATTEST

Undertegnede :
(efternavn, fornavn, firmanavn)

der handler på vegne af den litauiske regering, attesterer herved, at de nedenfor anførte varer er overtaget :
— skibets navn :

— overdragelsessted og -dato :
— produkt :

— den overtagne vægtmængde :

Bemærkninger eller forbehold :

BILAG IV

Leveringsspecifikationer

Bulklevering, cif, ikke losset (ex ship), i den litauiske havn Klaipeda.
Et parti på 27 500 tons efter tilslagsmodtagerens valg :
— en leverance på 27 500 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993 eller
— højst to leverancer :
— 13 750 tons : ankomst mellem den 17. og den 19. marts 1993
— 13 750 tons : ankomst mellem den 24. og den 26. marts 1993.

Leveringen af et parti på det angivne trin må ikke opsplittes. Ved manglende overholdelse af denne forplig
telse opkræver interventionsorganet i den pågældende medlemsstat en bod på 2 ECU/ton.

Levering kan ske tidligere på tilslagsmodtagerens initiativ, hvis losnings- og afhentningsforholdene på
havnen i Klaipeda tillader det.
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Nr. L 30/49

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 266/93
af 5 . februar 1993

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92 om
særlige foranstaltninger for transport af friske frugter og grønsager med oprin
delse i Grækenland, i 1993
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

c) for mængder, der faktisk er indført i andre medlems
stater end Italien, Portugal og Spanien.

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

Artikel 2

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3438/92
af 23. november 1992 om særlige foranstaltninger for
transport af friske frugter og grønsager med oprindelse i
Grækenland ('), særlig artikel 3, og

1 . Ansøgning om den midlertidige særlige godtgørelse
indgives til den græske myndighed senest tre måneder
efter den pågældende forsendelse.

ud fra følgende betragtninger :

for denne forordning, indgives ansøgningerne dog senest

Ved forordning (EØF) nr. 3438/92 blev der indført en
midlertidig særlig godtgørelse for forsendelse i 1992 og
1993 med lastvogn, skib eller kølevogn af visse friske
frugter og grønsager med oprindelse i Grækenland fra
Grækenland til de øvrige medlemsstater undtagen Italien,
Portugal og Spanien ;
gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EØF)
nr. 3438/92, for så vidt angår forsendelser i 1992, blev
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3734/
920 ;

det er nødvendigt at fastlægge, hvilke ekspeditører og
forsendelser der i 1993 kan nyde godt af den økonomiske
kompensation, samt hvilke minimumsoplysninger der
skal anføres i ansøgningen om kompensation ;

det er nødvendigt at fastsætte, hvilke oplysninger den
græske myndighed skal meddele Kommissionen, og den
frist, inden for hvilken oplysningerne skal fremsendes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grønsager —

For produkter, der forsendes inden ikrafttrædelsesdatoen
tre måneder efter denne dato.

2.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om :

a) ansøgerens navn eller firmanavn og adresse

b) de Samlede mængder produkter, der opfylder betingel
serne i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 3438/92 og
artikel 1 i nærværende forordning, udtrykt i nettovægt
og fordelt på produkt og forsendelse
c) for hver forsendelse :

-— den samlede mængde, udtrykt i nettovægt og
fordelt på produkt
— bestemmelsesmedlemsstaten

— det eller de anvendte transportmidler
— faktura for transportomkostninger, der er udstedt
på ansøgerens navn og kvitteret, eller kopi af trans
portdokumentet, hvis det ved hjælp af dette doku
ment er muligt at fastslå, hvem der har båret
omkostningerne ved forsendelsen
— en kopi af det af de gréeske myndigheder udfærdi
gede T5-dokument, der er påtegnet af bestemmel
sesmedlemsstaten

— en erklæring, hvori ansøgeren bekræfter, at produk
terne i de pågældende forsendelser har oprindelse i
Grækenland.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

3 . Den græske myndighed afgør, om ansøgningerne
kan antages.

Artikel 1
Artikel 3

Den i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3438/92 omhand
lede midlertidige særlige godtgørelse ydes :
a) til de ekspeditører, fysiske eller juridiske personer, der
faktisk har båret omkostningerne ved de pågældende
forsendelser

Senest den 31 . maj 1994 giver den græske myndighed
Kommissionen underretning om de samlede mængder
produkter, der er omfattet af ansøgninger, som kan
antages i henhold til denne forordning, fordelt på
produkt, transportmiddel og bestemmelsesmedlemsstat.

b) for forsendelser, der forlod Grækenlands område i
løbet af 1993

(') EFT nr. L 350 af 1 . 12. 1992, s. 1 .
Q EFT nr. L 380 af 24. 12. 1992, s. 19.

Artikel 4

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/50

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 30/51

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 267/93
af 5 . februar 1993

om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til
destillationsindustrierne

FÆLLESSKABER HAR —

salgsprisen bør fastsættes på en sådan måde, at forstyr
relser af Fællesskabets marked for alkohol og spiritushol
dige drikkevarer undgås ;

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

størrelsen af den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed bør fast

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 569/92 (2), særlig
artikel 8, stk. 7,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 206/90
af 7. maj 1990 om almindelige bestemmelser for produ
centstøtteordningen i sektoren for forarbejdede frugter og
grønsager (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 2202/90 (4),
særlig artikel 6, stk. 2, og

sættes under hensyntagen til forskellen mellem den
normale markedspris for tørrede figner og den i nærvæ
rende forordning fastsatte salgspris ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

1 . Det græske oplagringsorgan gennemfører salg af
uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten til destilla
tionsindustrierne i overensstemmelse med bestemmel

Det fastsættes i artikel 6, stk. 2, i Kommissionens forord

ning (EØF) nr. 626/85 af 12. marts 1985 om oplagrings
organernes opkøb, salg og oplagring af uforarbejdede
tørrede druer og figner (5), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3601 /90 (é), at produkter, der er bestemt til
særlige anvendelsesformål, sælges til forudfastsatte priser
eller priser, der fastlægges ved licitation ;

serne i forordning (EØF) nr. 626/85 og (EØF) nr. 1707/85
til en pris på 2,35 ECU/100 kg netto.

2. Den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 1707/85 omhandlede forarbejdningssikkerhed fast
sættes til 8 ECU/ 100 kg netto.

Artikel 2

det fastsættes i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1707/85 af 21 . juni 1985 om oplagringsorganernes salg
af uforarbejdede tørrede figner til fremstilling af

alkohol (7), at uforarbejdede tørrede figner kan sælges til
en forudfastsat pris til destillationsindustrierne ;

det græske oplagringsorgan ligger inde med ca. 786 tons
uforarbejdede tørrede figner fra 1991-høsten ; disse
produkter kan ikke afsættes til direkte konsum ; produk
terne bør tilbydes destillationsindustrierne ;
(')
O
(3)
(")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
166 af 20. 6. 1992, s. 5.
119 af 11 . 5. 1990, s. 74.
201 af 31 . 7. 1990, s. 4.

$ EFT nr. L 72 af 13. 3. 1985, s. 7.

(6) EFT nr. L 350 af 14. 2. 1990, s. 54.
O EFT nr. L 163 af 22. 6. 1985, s. 38.

1 . Ansøgninger om køb indsendes til det græske
oplagringsorgan Sykiki på hovedkontoret for YDAGEP,
Acharnon Street 241 , Athen, Grækenland, for produkter,
som dette organ ligger inde med.
2. Oplysninger vedrørende mængder og oplagrings
steder for produkterne kan indhentes fra det græske
oplagringsorgan Sykiki, Kritis Street 13, Kalamata,
Grækenland.

Artikel 3

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

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/52

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 30/53

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 268/93
af 5 . februar 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 1498/92 med henblik på at ophæve undta
gelsen fra at anvende 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 12, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1498/92 af 10. juni 1992 om gennemførelsesbestem
melser for ordningen med minimumsimportpriser for
visse bær med oprindelse i Ungarn, Polen og Den Tjek
kiske og Slovakiske Føderative Republik, og om fastsæt
telse af de minimumsimportpriser, der skal anvendes
indtil den 31 . maj 1993 (2), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3617/92 (3), anvendes ved omregning til national
valuta af minimumsimportprisen den repræsentative
markedskurs i stedet for landbrugsomregningskursen, for
at kurserne i højere grad kommer til at afspejle den
økonomiske virkelighed, og således at der ikke bliver
risiko for monetære fordrejninger ; som led i den agromo
netære ordning, der gælder fra den 1 . januar 1993, og
ifølge hvilken landbrugsomregningskurserne skal fast

sættes således, at de i højere grad afspejler den økono
miske virkelighed, bør denne undtagelse ophæves, og
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1498/92 bør
derfor ændres ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1498/92 affattes
således :

»2. Minimumsimportprisen omregnes til national
valuta i den medlemsstat, hvor varen overgår til fri
omsætning, efter den landbrugsomregningskurs, der
gælder på datoen for antagelse af angivelsen om over
gang til fri omsætning.«
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 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 158 af 11 . 6. 1992, s. 15.
O EFT nr. L 367 af 16. 12. 1992, s. 15.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 30/54

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 269/93
af 5. februar 1993

om den endelige producentstøtte for visse støtte for visse produkter forarbejdet
på basis af tomater for produktionsåret 1992/93
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 569/92 (2), særlig
artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 989/84 af
31 . marts 1984 om indførelse af en ordning med garanti
tærskler for visse produkter forarbejdet på basis af frugt og
grønsager (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1755/92 (4), nedsættes producentstøtten for det
løbende produktionsår, hvis garantitærsklen overskrides ;
overskridelsen af garantitærsklen beregnes på grundlag de
mængder, der er indgivet ansøgning om producentstøtte
for i produktionsåret 1992/93 ;
ved forordning (EØF) nr. 989/84 blev garantitærsklen for
produktionsåret 1992/93 fastsat til 6 596 787 tons friske
tomater, af hvilke 4 317 339 tons er beregnet til fremstil
ling af tomatkoncentrat, 1 543 228 tons til fremstilling af

hele flåede tomater og 736 220 tons til fremstilling af
andre produkter på basis af tomater ;
ifølge de endelige oplysninger, medlemsstaterne har
meddelt i henhold til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2010/92 af 20. juli 1992 om undtagelse for produk

tionsåret 1992/93 fra forordning (EØF) nr. 1558/91 om
gennemførelsesbestemmelser for producentstøtteord
ningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøn
sager ^, er mængderne, for hvilke der er anmodet om
produktionsstøtte for 3 639 989 tons for koncentrat,
1 107 313 tons for hele flåede tomater og 849 279 tons for
andre produkter forarbejdet på basis af tomater ;

garantimængden vil således ikke blive overskredet, og den
foreløbige producentstøtte for andre produkter forarbejdet
på basis af tomater, der blev fastsat ved Kommissionens

forordning (EØF) nr. 2023/92 (*), kan derfor fastsættes
endeligt ;

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

Artikel 1

Den foreløbige producentstøtte, der er fastsat i forordning
(EØF) nr. 2023/92, fastsættes endeligt for de i bilag I
nævnte 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 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(■)
O
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
166 af 20. 6. 1992, s. 5.
103 af 16. 4. 1984, s. 19.
180 af 1 . 7. 1992, s. 25.

O EFT nr. L 203 af 21 . 7. 1992, s. 11 .

¥) EFT nr. L 207 af 23. 7. 1992, s. 11 .
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BILAG I

PRODUCENTSTØTTE

Produkt

1 . Ikke flåede, hele konserverede tomater af sorten Roma eller lignende sorter

ECU/ 100 kg netto

dyrkede råvarer

5,199

2. Hele, flåede, frosne tomater :

a) af sorten San Marzano
b) af sorten Roma eller lignende sorter

10,531

7,427

3. Flåede, konserverede tomater, ikke hele eller i stykker
4. Ikke flåede, konserverede tomater, ikke hele eller i stykker

5,199

5. Ikke hele, flåede, frosne tomater

6. Tomatflager

97,462

7. Tomatsaft med et tørstofindhold på 7 vægtprocent eller derover, men under 12
vægtprocent :

a) med et tørstofindhold på 7 vægtprocent eller derover, men under 8 vægtpro
cent

7,574

b) med et tørstofindhold på 8 vægtprocent eller derover, men under 10 vægtpro
cent

c) med et tørstofindhold på 10 vægtprocent eller derover
8. Tomatsaft med et tørstofindhold på under 7 vægtprocent :
a) med et tørstofindhold på 5 vægtprocent eller derover
b) med et tørstofindhold på 4,5 vægtprocent eller derover, men under 5 vægt
procent

9,089 '

11,110

6,060
4,797

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 270/93
af 5 . februar 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 155/93 om opkrævning af en
udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals Tiltrædelse,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og
grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1754/92 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger :
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 55/93 (3) har fastsat
en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med
oprindelse i Tyrkiet ;
artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 har
fastsat de betingelser, under hvilke en afgift, der er fastsat

i henhold til artikel 25 i nævnte forordning, ændres ;
overholdelsen af disse fører til at ændre udligningsafgiften
for indførsel af friske citroner med i Tyrkiet —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Beløbet på 3,25 ECU, som er nævnt i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 155/93, erstattes af beløbet 9 ECU.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20 . 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23.
O EFT nr. L 21 af 29. 1 . 1993, s. 16.
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Nr. L 30/57

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 271/93
af 5 . februar 1993

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
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. 3814/92 (2), særlig artikel 16, stk. 8,
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 (3), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 29/93 (4), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 256/93 (*);
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 29/93, på de oplysninger, som Kommis

sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning ;

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4. februar 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan
dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
387 af 31 . 12. 1992, s. 7.
387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
5 af 9. 1 . 1993, s. 14.
28 af 5. 2. 1993, s. 63.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 5. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb (3)

1701 11 10

39,82 (')

1701 11 90

39,82 (')

1701 1210

39,82 (')

1701 12 90

39,820)

1701 91 00

45,29

1701 99 10

45,29

1701 99 90

45,29 (2)

(') Dette beløb er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/68 .
(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
(3) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT. Dog skal der i overensstemmelse med artikel 101 , stk. 4, i nævnte afgørelse opkræves et beløb svarende til
det beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1870/91 .
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Nr. L 30/59

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 272/93
af 5. februar 1993

om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre
produkter inden for sukkersektoren
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. 3814/
92 (2), særlig artikel 16, stk. 8,
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 (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger :
Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerprodukter
er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 167/93 (4) ;
anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forordning
(EØF) nr. 167/93 på de oplysninger, som Kommissionen
har kendskab til, fører til at ændre det for tiden gældende
basisbeløb for importafgiften for sirupper og visse andre

sukkerprodukter i overensstemmelse med denne forord
ning ;
for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4. februar 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 ,
litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte produkter,
som er fastsat i bilaget til forordning (EØF) nr. 167/93
ændres i overensstemmelse med de beløb, der nævnes i

bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s.
387 af 31 . 12. 1992,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 30. 1 . 1993, s.

4.
s. 7.
s. 1 .
19.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 5. februar 1993 om ændring af basisbeløbet for import

afgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren
(ECU)

KN-kode

Basisbeløb pr. 1 % saccharoseindhold
og pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (')

Afgiftsbeløb for 100 kg tørstof (')

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30

0,4529
0,4529
—
—
—
0,4529
—
0,4529
0,4529
0,4529
—

—
—
55,89
55,89
55,89
, —
55,89
—
—
—
55,89

2106 90 59

0,4529

—

(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i OLT. Dog skal der i overens
stemmelse med artikel 101 , stk. 4, i nævnte afgørelse opkræves et beløb svarende til det beløb, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 1870/91 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 273/93
af 5 . februar 1993

om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Grækenlands
tiltrædelse, særlig stk. 3 og 10 i protokol nr. 4 om
bomuld, ændret ved akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig den dertil knyttede protokol nr. 14,

og Kommissionens forordning (EØF) nr. 4006/87 ('),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2169/81
af 27. juli 1981 om fastsættelse af almindelige regler for
støtteordningen vedrørende bomuld (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2053/92 (3), særlig artikel 5, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede tillægsstøttebeløb er fastsat i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3868/92 (4), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 238/93 (*) ;

anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser, som
indeholdes i forordning (EØF) nr. 3868/92 på de oplys
ninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder inde
med, medfører ændring af det nugældende støttebeløb i
overensstemmelse med angivelserne i artikel 1 til denne
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2169/81 omhand
lede støttebeløb for ikke-egreneret bomuld fastsættes til
69,579 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 6. februar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
0
0
O
0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

377 af 31 .
211 af 31 .
215 af 30.
390 af 31 .
27 af 4. 2.

12. 1987, s. 49.
7. 1981 , s. 2.
7. 1992, s. 12.
12. 1992, s. 106.
1993, s. 33.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 274/93
af 5 . februar 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 216/93 om åbning af en løbende licitation i
Italien med henblik på gratis levering af sleben middelkornet ris til Albanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 567/92
af 15. juni 1992 om anden hasteaktion vedrørende leve
ring af landbrugsprodukter til befolkningen i Albanien ('),
særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 216/93 (2)
åbnedes en licitation med henblik på gratis levering af
1 000 tons ris til Albanien ; visse betingelser i bilag I til
nævnte forordning bør ændres ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger i overens
stemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

Artikel 1

Punkt 6 i bilag I i forordning (EØF) nr. 216/93, læses som
følgende :
»6. Emballering (2) :

EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 (IIA2a))
eller

EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 (IIA2c))«.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

O EFT nr. L 166 af 20. 6. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 26 af 3. 2. 1993, s. 5.
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Nr. L 30/63

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 1992

om overgangsbestemmelser, der kræves for at lette overgangen til den nye
ordning i Rådets direktiv 91/68/EØF
(93/77/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets direktiv 91 /68/EØF af
28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet^1),
særlig artikel 16, og

visse får og geder, der er bestemt til Danmark, som ville
være gældende, hvis Danmark var anerkendt som officielt
fri for fåre- og gedebrucellose ;

der bør gives en frist for tilpasning til den nye ordning ;
de overgangsforanstaltninger, der skal fastsættes, bør være
så begrænsede som overhovedet muligt med hensyn til
både rækkevidde og varighed ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

ud fra følgende betragtninger :
En medlemsstat eller en region skal for at blive anerkendt
som officielt fri for brucellose (Brucellose melitensis)
blandt andet have bestemmelser, så sygdommen har været
anmeldepligtig i mindst fem år, og der må ikke være fore
kommet noget officielt bekræftet tilfælde i mindst fem
o

ar ;

i Danmark har fåre- og gedebrucellose (Brucellose meli
tensis) først været anmeldepligtig fra den 1 . januar 1990 ;

VfeDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :
Artikel 1

Får og geder til reproduktion, avl og fedning bestemt til
Danmark skal opfylde betingelserne i bilag A, kapitel 1 ,
afsnit I, punkt D, til direktiv 91 /68/EØF.
Artikel 2

Denne beslutning anvendes indtil den 31 . december
1994.

de forskellige former for kvægbrucellose har været anmel
depligtige siden 1948 ; der har ikke været noget officielt
konstateret tilfælde siden 1959 ; på den baggrund kan det
konkluderes, at de forskellige former for brucellose hos de
modtagelige dyrearter og især hos får og geder ikke findes
i Danmark ;

indtil Danmark opfylder ovenstående betingelser, er det
vigtigt at tage hensyn
til den nuværende
sundhedssituation i landet i henseende til denne sygdom ;
der bør derfor fastsættes samme sundhedsgarantier for

(») EFT nr. L 46 af 19. 2. 1991 , s. 19.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. december 1992

om fravigelse af visse bestemmelser i Rådets direktiv 72/462/EØF for så vidt
angår indførsel af kød bestemt til De Kanariske Øer og om fastsættelse af
reglerne, der gælder efter indførsel heraf
(Kun den spanske udgave er autentisk)

(93/78/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

det øvrige EF-område som fersk kød eller afledte produk

FÆLLESSKABER HAR —

ter ;

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

kødet skal være ledsaget af et sundhedscertifikat i
henhold til Kommissionens beslutning 86/ 191 /EØF af
9. april 1986 om veterinærpolitimæssige betingelser og

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af
12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpo
litimæssige problemer i forbindelse med indførsel af
kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter
fra tredjelande ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1601 /92 (2), særlig artikel 31b, og
ud fra følgende betragtninger :

udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød

fra Paraguay (*) ; kødet må ikke genudføres fra De Kana
riske Øer til det øvrige EF-område ; i den forbindelse og
for at undgå enhver form for svig bør der fastsættes en
særlig mærkning af dette kød ;

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

Der blev ved forordning (EØF) nr. 1601 /92 fastsat særlige
foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for
De Kanariske Øer ;
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

efter artikel 4 og 17 i direktiv 72/462/EØF skal kød, der
indføres til Fællesskabets område, komme fra en virksom

hed, der er anført på listen over virksomheder, hvorfra

Artikel 1

medlemsstaterne kan tillade indførsel af fersk kød ;

listen over virksomheder i Republikken Paraguay, der er
godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet, blev
givet i Kommissionens beslutning 83/423/EØF (3), ændret
ved beslutning K(92) 1730 af 20. juli 1 992 (4) ;

Spanien bemyndiges til indtil den 31 . december 1994 at
indføre fersk kød direkte til De Kanariske Øer fra neden

stående slagteri og opskæringsvirksomhed :
Sant Jordi SRL
Capitan Lombardo y Calle Corta
Asunción Departamento Central
Paraguay

de spanske myndigheder har anmodet Kommissionen om
midlertidigt og udelukkende til De Kanariske Øer at
kunne indføre bestemte kødtyper fra virksomheden »Sant
Jordi« SRL, der ligger i Paraguay ; skønt Paraguay er
opført på listen over lande, hvorfra medlemsstaterne

Artikel 2

tillader indførsel af fersk kød, findes denne virksomhed

ikke på listen over godkendte virksomheder ;
for at undgå forstyrrelse af det traditionelle handelsmøn
ster bør Spanien bemyndiges til at indføre fersk kød fra
nævnte virksomhed udelukkende til De Kanariske Øer ;

Spanien forpligter sig til ikke at genudføre kød, der
kommer fra nævnte virksomhed, fra De Kanariske Øer til
(')
O
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
C

302
173
238
190

af
af
af
af

31 .
27.
27.
29.

12. 1972, s. 28.
6. 1992, s. 13.
8. 1983, s. 39.
7. 1992, s. 2.

1 . Bemyndigelsen i artikel 1 gælder kun for fersk,
udbenet oksekød, bortset fra slagteaffald, befriet for de
vigtigste, tilgængelige lymfekirtler, der frembyder de
garantier, som er fastsat i sundhedscertifikatet i henhold
til modellen i bilag A til beslutning 86/191 /EØF.
2.

Det ferske kød, der omhandles i stk. 1 , samt embal

lagen hertil skal bære et farvemærke bestående af bogsta
verne »CAN«, hvis ydre dimensioner er mindst 30 mm
højde og 30 mm bredde.
O EFT nr. L 140 af 27. 5. 1986, s. 32.
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Artikel 3

1 . Spanien forsender ikke kød som omhandlet i
artikel 1 fra De Kanariske Øer til sit øvrige område eller
til de øvrige medlemsstater hverken som fersk kød eller
som afledte produkter.

2. Spanien indfører en kontrolordning for at sikre, at
foranstaltningerne i stk. 1 anvendes.
Spanien underretter Kommissionen og medlemsstaterne
samlet i Den Stående Veterinærkomité om den indførte

kontrolordning.

Nr. L 30/65

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1992.

På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. december 1992

om overgangsforanstaltninger for at lette overgangen til den nye ordning for
veterinærkontrol som omhandlet i artikel 8 i Rådets direktiv 91/496/EØF og om
ophævelse af beslutning 92/50 l/EØF
(93/79/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91 /496/EØF af
15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrette
læggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i
Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv
89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF ('), senest
ændret ved beslutning 92/438/EØF (2), særlig artikel 28,
og

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bestemmelserne i denne beslutning anvendes, når der ved
et grænsekontrolsted efter artikel 8 , punkt A, nr. 1 ), litra
b), nr. i), i direktiv 91 /496/EØF frembydes dyr af de arter,
der omfattes af direktiv 92/65/EØF, og dyr af de arter, der
omhandles i bilag B til direktiv 90/425/EØF.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten har underrettet den

Kommissionen fastsatte i beslutning 92/501 /EØF (3) visse
overgangsforanstaltninger for at lette overgangen til den
nye veterinærkontrolordning som fastsat i artikel 8 i
Rådets direktiv 91 /496/EØF ;

der bør fastsættes særbestemmelser for dyr af de arter,
som omhandles i Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli
1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel
med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd og
embryoner, der for så vidt angår disse betingelser, ikke er
underlagt
specifikke
fællesskabsbetingelser
som
omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (4),

samt dyr, som omhandles i bilag B til Rådets direktiv
90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og
zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr

og produkter inden for Fællesskabet med henblik på
gennemførelse af det indre marked senest ændret ved
direktiv 92/65/EØF ;

af klarhedshensyn bør beslutning 92/501 /EØF ophæves
og en ny beslutning vedtages ;
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

268
243
306
268
224

af
af
af
af
af

24.
25.
22.
14.
18.

deres område.

Den kompetente centralmyndighed oplyser sine grænse
kontrolsteder om ovennævnte importbetingelser, som de
har fået underretning om.
Artikel 3

1.

Hvis betingelsen i artikel 2 ikke er opfyldt, anvendes

bestemmelserne i nærværende artikel.

2. Importøren skal fra det grænsekontrolsted, hvor
dyrene føres ind, indhente forhåndstilsagn på vegne af
embedsdyrlægen, som følger centralmyndighedens
instrukser om, at dyrene kan frembydes på dette kontrol
sted.

der bør gives en frist til tilpasning til den nye kontrolord
ning ; de overgangsforanstaltninger, der skal fastsættes,
bør begrænses til det strengt nødvendige i henseende til
både deres rækkevidde og deres gyldighed med henblik
på at lette denne tilpasning ;

(')
(2)
(3)
(<)
O

medlemsstat, hvori dyrene føres ind, om sine importbe
tingelser, eventuelt behørigt oversat, skal importøren om
nødvendigt indhente forhåndstilsagn fra transitmedlems
staten/-staterne om, at partiet kan transporteres på dens/

9. 1991 , s. 56.
8 . 1992, s. 27.
10. 1992, s. 40.
9. 1992, s. 54.
8. 1990, s. 29.

3. Eventuelt skal importøren indhente forhåndstilsagn
fra transitmedlemsstaten/-staterne om, at partiet kan
transporteres på dens/deres område.

4. På importørens anmodning skal bestemmelsesmed
lemsstatens kompetente myndighed oficielt meddele de
betingelser, hvorpå dyr som omhandlet i stk. 1 kan føres
ind på dens område.
Denne meddelelse skal være stillet til importøren af
partiet og skal omfatte nedenstående oplysninger :
— adressen på det grænsekontrolsted, hvor dyrene vil
blive frembudt

— det parti dyr, meddelelsen omhandler, med angivelse
af oprindelsestredjelandet
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— de sundhedsbetingelser, som dyrene skal opfylde
— importørens eller modtagerens navn og adresse.

Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndighed
sender på den mest praktiske måde en kopi af den offici
elle meddelelse til den kompetente centralmyndighed i
den medlemsstat og/eller til det grænsekontrolsted, hvor
dyrene føres ind.

5. Importøren skal ved dyrenes ankotrist til det grænse
kontrolsted, hvor de føres ind, forelægge veterinærkontrol
personalet den officielle meddelelse, jf. stk. 4, og om
nødvendigt skaffe en bekræftet oversættelse på dette
grænsekontrolsteds officielle sprog.
6. Den embedsdyrlæge, som har ansvaret for kontrol på
grænsekontrolstedet, skal opbevare de officielle meddelel
ser, der forelægges af importører i henhold til stk. 5, og
hver måned sende dem til de myndigheder, som har

andre medlemsstaters centrale myndigheder eller impor
tørerne om de supplerende garantier, der er nedfældet i
de nationale lovgivninger, der er i kraft på tidspunktet for
vedtagelsen af nærværende beslutning.
Artikel 5

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1 . januar
1993 til den 31 . december 1993.

Artikel 6

Beslutning 92/501 /EØF ophæves pr. 1 . januar 1993.
Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

udstedt dem.

Artikel 4

I afventning af en EF-beslutning om de i artikel 8, punkt
A, nr. 2, fjerde led, i direktiv 91 /496/EØF omhandlede
supplerende garantier anvender medlemsstaterne i forbin
delse med indførsel af levende dyr fra tredjelande proce
durerne i artikel 2 og 3 med henblik på at underrette de

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1992.
På Kommissionens vegne
Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

