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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 959/93
af 5. april 1993
om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrørende
andre afgrøder end korn
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

ud fra følgende betragtninger :
For at Kommissionen kan løse de opgaver, som ved Trak
taten og forordningerne vedrørende den fælles landbrugs
politik er pålagt den, har den brug for pålidelige,
sammenlignelige og aktuelle oplysninger, tilvejebragt ved
hjælp af objektive metoder, om dyrket areal, udbytte og
produktion af andre afgrøder end korn ;
som følge af den betydning, produktionen af andre
afgrøder end korn har for reguleringen og forvaltningen af
landbrugsmarkederne, må de nødvendige statistiske
undersøgelser i stadig højere grad gennemføres "på
grundlag af fællesskabsforskrifter ;

Kommissionen bør efter tre ar forelægge en rapport om
erfaringerne med denne forordning, om nødvendigt med
forslag til forbedring af de statistiske undersøgelser ;

i en overgangsperiode vil de ændringer, der skal foretages
i de statistiske metoder, indebære ekstra arbejde for
medlemsstaterne, hvilket nødvendiggør et finansielt
bidrag fra Fællesskabet for perioden 1993-1995 med et
anslået beløb på 1 mio. ECU om året ;
selv om indsamlingen og behandlingen af statistiske data
og tilrettelæggelsen af statistiske undersøgelser på natio
nalt niveau forbliver medlemsstaternes statistiske tjene
sters ansvar, skal Kommissionen sikre indsamlingen,
koordinationen og harmoniseringen af statistiske oplys
ninger på europæisk niveau og garantere de harmonise
rede metoder for styringen af EF's politik ;

for at lette anvendelsen af denne forordning skal det tætte
samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen
fortsætte, især gennem Den Stående Landbrugsstatistiske

Komité, der er nedsat ved afgørelse 72/279/EØF (3) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

der må tages hensyn til de statistiske tjenesters mange
årige erfaringer med disse undersøgelser ;
AFDELING I

denne forordning har til formål at afgrænse de statistiske
oplysninger, som skal tilvejebringes, at fastsætte et
tilfredsstillende pålidelighedsniveau for arealdataene og
give hjemmel for indhentning af de supplerende tekniske
oplysninger, der er nødvendige til vurdering af produk
tionsoplysningerne, at sikre objektivitet og repræsentati
vitet i undersøgelserne vedrørende areal og produktion
ved hjælp af en bred udveksling af erfaringer i form af
møder og rapporter og at fastsætte præcise tidsfrister for
deres fremsendelse ;

der bør ligeledes foreskrives en årlig indberetning af
regionale oplysninger om visse andre afgrøder end korn ;
(') EFT nr. C 335 af 18. 12. 1992, s. 35.
(2) Udtalelse afgivet den 12. februar 1993 (endnu ikke offentlig
gjort i Tidende).

Mål

Artikel 1

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen årlige oplys
ninger om produktionen af og arealerne med andre
afgrøder end korn som omhandlet i artikel 2 og 6 i
nærværende forordning under overholdelse af Rådets
forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11 . juni 1990
om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til
De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (4).
O EFT nr. L 179 af 7. 8. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1 .

Nr. L 98/2

De Europæiske Fællesskabers Tidende
AFDELING II

24. 4. 93

4. Den i stk. 1 nævnte generelle undersøgelse gennem
føres efter anerkendte statistiske metoder, der opfylder
kravene til kvalitet, objektivitet og pålidelighed.

Oplysninger, som skal meddeles på nationalt niveau
Artikel 2
1.

5. Ved gennemførelsen af arealanvendelsesundersø
gelsen kan de medlemsstater, der er nævnt i bilag IX,
vælge mellem følgende to metoder i overensstemmelse
med definitionerne i bilag I :

Medlemsstaterne meddieler i overensstemmelse med

definitionerne i bilag I årlige oplysninger om primære og
sekundære arealer for alle de typer agerjordsanvendelse,
der er opført i bilag II. Kun de i bilag IX nævnte
medlemsstater er forpligtet til at medtage sekundære
arealer i en årlig statistisk undersøgelse og til at meddele
oplysninger om disse arealer.
2. Desuden meddeler medlemsstaterne oplysninger om
primære arealer, der er udlagt som varige græsarealer, om

primære arealer med flerårige kulturer og om andre
arealer, der er specificeret i bilag II, litra K, L, M og N.
Disse oplysninger kan helt eller delvis indhentes ved
hjælp af jordobservationsteknik og fra andre kilder end
den detaljerede undersøgelse, der er nævnt i artikel 3,
stk. 1 ; disse kilder behøver ikke at være årlige undersø
gelser.
3. Medlemsstaterne meddeler ligeledes årlige oplys
ninger om :

— det gennemsnitlige udbytte
— den høstede produktion for hver af de afgrøder, der er
opført i bilag III.

AFDELING III

Metoder og specifikationer
Artikel 3

1 . For i hver medlemsstat at få fastlagt de i bilag II
nævnte former for agerjordsanvendelse indsamles der

oplysninger om de primære arealer ved en generel årlig
statistisk undersøgelse, som enten skal være en
totaltælling eller en stikprøveundersøgelse. Undersøgelsen
kan desuden omfatte det øvrige udnyttede landbrugsareal
ud over agerjordsarealet.

2. Med Kommissionens samtykke kan medlems
staterne dog anvende administrative kilder i stedet for de

oplysninger om agerjordsarealer, der indhentes ved den i
stk. 1 nævnte generelle undersøgelse.

3. Foreligger der for et bestemt år ikke statistiske
undersøgelser om flerårige kulturer, varige græsarealer og
andre dele af det udnyttede landbrugsareal (jf. bilag II,
litra K, L, M og N), og foreligger der heller ikke fra fælles
skabskilder årlige skøn over ændringer i disse arealanven
delsesformer, står det medlemsstaterne frit at opgive skøn
herover for det pågældende år.

— enten en situationsevaluering, som vedrører det
primære areal på undersøgelsestidspunktet med
supplerende oplysninger om sekundære arealer senere

— eller en ex post-evaluering af arealanvendelsen (som
refererer til primære og sekundære arealer i samme
undersøgelse), som foretages ved afslutningen af
produktionsåret. Kun de medlemsstater, der er nævnt i
bilag IX, skal give oplysninger om de sekundære
arealer.

6. Oplysninger vedrørende de i bilag VIII omhandlede
arealer af marginal betydning kan hentes fra andre oplys
ningskilder, som ikke opfylder kravene i denne forord
ning.
7. Til opfyldelse af kravene i denne afdeling kan der
vedtages overgangsordninger i henhold til artikel 8, stk. 3.

Artikel 4

1 . Gennemføres der stikprøveundersøgelser af primære
agerjordsarealer, skal stikprøverne fastlægges således, at de
er repræsentative for mindst 95 % af det samlede ager
jordsareal med andre afgrøder end korn.
Oplysningerne vedrørende de primære arealer skal
suppleres med et skøn over de agerjordsarealer med andre
afgrøder end korn, der ikke er omfattet af stikprøverne,
baseret på oplysninger fra andre kilder.
2. Undersøgelserne af arealer, der er udlagt som varige
græsarealer, af arealer med flerårige kulturer og af andre
udnyttede landbrugsarealer ud over agerjord skal være så
repræsentative som muligt. Varige græsarealer omfatter
også de udnyttede landbrugsarealer, der ligger uden for
landbrugsbedrifterne.

3. Stikprøveundersøgelserne af de primære agerjords
arealer skal tilrettelægges således, at mindst et af følgende
to kriterier i hver medlemsstat opfyldes for hver af de i •
bilag IV opførte grupper af primære områder :
a) variationskoefficienten må ikke overstige den, der er
angivet i bilag IV
b) standardafvigelsen må ikke overstige den, der er
angivet i bilag IV.
4. Den grad af nøjagtighed, der kræves i skønnet over
arealer udlagt som varige græsarealer, arealer med flerårige
kulturer og andre dele af det udnyttede landbrugsareal ud
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over agerjordsarealerne, vil blive besluttet efter fremgangs
måden i artikel 12, efter at medlemsstaterne har forelagt
Kommissionen de rapporter, der er omhandlet i artikel 8,

Nr. L 98/3

vedrøre regioner, som, opstillet i aftagende rækkefølge,
tilsammen udgør mindst 80 % af det samlede dyrkede
areal med denne afgrøde i den pågældende medlemsstat.

stk. 1 .

Artikel 5

1 . Undersøgelserne af produktion eller udbytte
gennemføres efter anerkendte statistiske metoder, der
opfylder kravene til kvalitet, objektivitet og pålidelighed.

AFDELING V

Tidsfrister, udveksling af erfaringer, overgangsord
ninger

2. Med Kommissionens samtykke kan medlems
staterne dog anvende administrative kilder i stedet for de

Artikel 7

oplysninger, der indhentes ved de undersøgelser af
produktion eller udbytte, som er omhandlet i stk. 1 .
3. Den grad af nøjagtighed, der kræves i skønnet over
produktionen af hver af de i bilag III nævnte afgrøder,
fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 12, efter at
medlemsstaterne har forelagt Kommissionen de rapporter,
der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 .

4. Det vil efter fremgangsmåden i artikel 12, og efter at
medlemsstaterne har forelagt Kommissionen de rapporter,

1 . Det kalenderår, i hvilket høsten begynder, benævnes
i det følgende »høstår«.
2. For de arealanvendelsesformer, der er angivet i bilag
II, meddeler medlemsstaterne Kommissionen foreløbige
nationale oplysninger om de dyrkede arealer senest den
1 . oktober i høståret. Endelige oplysninger om disse
arealer meddeles Kommission senest den 1 . april i året
efter høståret.

der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 , blive besluttet, hvilke

supplerende oplysninger der er nødvendige, for at skøn
nene over produktionen kan standardiseres yderligere.

3. Foreløbige skøn over udbytte og produktions
mængde på nationalt niveau for de i bilag VII specifice

rede produkter fremsendes senest inden de i nævnte bilag
anførte datoer. Foreløbige oplysninger om udbytte og
produktionsmængde for de i bilag III specificerede
produkter fremsendes senest den 15. april i året efter
AFDELING IV

høståret og endelige opgørelser senest den 1 . oktober i
året efter høståret.

Oplysninger, som skal meddeles på regionalt niveau

Artikel 6

1.

Årlige oplysninger om dyrkede arealer, udbytte og

høstet produktion skal meddeles Kommissionen for de i
bilag V nævnte afgrøder og for.de i bilag VI anførte regio
nale niveauer. De dyrkede arealer er specificeret i bilag V.

Foreligger der for et bestemt år ikke regionale statistiske
undersøgelser om flerårige kulturer, varige græsarealer og
andre dele af det udnyttede landbrugsareal (jf. bilag II,
litra K, L, M og N), står det medlemsstaterne frit at opgive
skøn over disse arealanvendelsesformer for det pågæl
dende år, som anført i bilag V.
2. Medlemsstaterne er kun forpligtet til at meddele
regionale oplysninger om arealer og produkter for kultu
rer, hvis areal er større end den i bilag VIII fastsatte
grænse for arealer af marginal betydning.
3. Medlemsstaterne skal for hver afgrøde kun meddele
oplysninger om de i bilag V specificerede dyrkede arealer
og om høstet produktion for de vigtigste regioner. For
hver af disse afgrøder skal de meddelte oplysninger

4. Hvis oplysningerne om udbytte og produktions
mængde vedrører reviderede arealoplysninger, skal disse
ligeledes meddeles.
5.
De regionale oplysninger, der er nævnt i artikel 6,
meddeles samtidig med de endelige nationale oplysninger
og skal være i overensstemmelse med disse.

Artikel 8

1 . Senest tolv måneder efter denne forordnings ikraft
træden forelægger medlemsstaterne Kommissionen en
detaljeret metoderapport med en redegørelse for, hvordan
oplysningerne vedrørende udnyttet areal, agerjordsareal og
dyrket areal for de forskellige agrøder tilvejebringes.
Desuden skal medlemsstaterne gøre rede for, hvordan
udbytte og produktionsmængde for deres respektive lande
og efter omstændighederne regioner beregnes, samt
angive, hvor repræsentative og pålidelige disse oplys
ninger er. Kommissionen udarbejder i samarbejde med
medlemsstaterne et sammendrag af disse rapporter.
2.

Medlemsstaterne underretter inden

tre

måneder

Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, der
er meddelt i henhold til stk. 1 .
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3. Fremgår det af en metoderapport, at en medlemsstat
ikke umiddelbart er i stand til at opfylde kravene i denne
forordning, og er det nødvendigt at foretage ændringer i
undersøgelsesteknikker og -metoder, kan Kommissionen i
samarbejde med den pågældende medlemsstat fastsætte
en overgangsperiode på højst to år til etablering af et
undersøgelsesprogram, der er i overensstemmelse med
denne forordning.
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2. Budgetmyndigheden fastlægger de disponible bevil
linger for hvert regnkabsår.
3. Størrelsen af det bidrag, der skal ydes hver medlems
stat, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 12 på
grundlag af ansøgningerne fra medlemsstaterne.

AFDELING VII

4. Metoderapport, overgangsordningerne, oplysnin
gernes disponibilitet og pålidelighed samt andre
spørgsmål i forbindelse med denne forordning drøftes to

Afsluttende bestemmelser

gange om året i den kompetente arbejdsgruppe under
Den Landbrugsstatistiske Komité.
Artikel 9

Senest ved udgangen af 1995 forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet og Rådet :

— en rapport om de indvundne erfaringer for så vidt
angår undersøgelser og skøn foretaget i henhold til
denne forordning

Artikel 12

1 . Når der henvises til fremgangsmåden i denne arti
kel, indbringer formanden for Den Stående Landbrugssta
tistiske Komité, i det følgende benævnt komitéen, enten
på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats
repræsentant, sagen for komitéen.

2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen
et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.
Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for

Artikel 10

en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til,
hvor meget sagen haster. Komitéen udtaler sig med et
flertal på 54 stemmer, idet medlemsstaternes stemmer
tillægges den vægt, der er fastsat i Traktatens artikel 148,
stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Bilag I til IX ændres, hvis det viser sig nødvendigt, efter
fremgangsmåden i artikel 12.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med komitéens

— om nødvendigt, forslag til forbedring og harmonise
ring af de gældende ordninger i medlemsstaterne.

udtalelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstem
AFDELING VI

Finansielle bestemmelser

Artikel 11

1 . Fællesskabet yder hvert år i perioden 1993-1995 et
finansielt bidrag til arbejdet med at forbedre det meto
diske grundlag og sammenligneligheden af de i artikel 2
og 6 omhandlede oplysninger ; det beløb, der skønnes
nødvendigt til dette bidrag, beløber sig til 1 mio. ECU om
året.

melse med komitéens udtalelse, eller er der ikke

afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen
straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der
skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder fra
den dato, på hvilken det har fået sagen forelagt,
ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede
foranstaltninger af Kommissionen.
Artikel 13

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 Luxembourg, den 5. april 1993.
På Rådets vegne
N. HELVEG PETERSEN

Formand
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BILAG I
DEFINITIONER

I.

UNDERSØGELSESENHED

En undersøgelsesenhed er enten en landbrugsbedrifts agerjord som specificeret i bilag II (') eller et af
de jordstykker, der udvælges som enhed i en generel undersøgelse af en medlemsstats agerjordsareal.
IIA

EX POSTEVALUERING AF AREALANVENDELSEN

En undersøgelsesenheds primære og sekundære areal klassificeres således :
En undersøgelsesenheds areal
1 . Generelt

Det primære areal for et givet stykke af en undersøgelsesenhed er som hovedregel, dvs. når der på
det pågældende jordstykke kun dyrkes én afgrøde i løbet af et givet høstår, entydigt defineret ved
denne anvendelse. (I så fald er det sekundære areal for det pågældende jordstykke lig nul).
2. Sœrlige tilfalde
2.1 . Successive afgrøder

Primœrt areal : Hvis det pågældende stykke agerjord anvendes mere end én gang i løbet af et
givet høståret (»successive afgrøder«), og der på arealet hver gang kun dyrkes én afgrøde, forstås
ved det primære areal arealet med den afgrøde, der har den højeste produktionsværdi. Hvis det
ikke ud fra produktionsværdien kan afgøres, hvilken afgrøde der er hovedafgrøden, betragtes
den afgrøde, der har været dyrket længst tid på arealet, som hovedafgrøden.
Sekundœrt areal : Alle andre anvendelser betragtes i så fald som sekundære arealer.
2.2. Samdyrkede afgrøder

Primœrt areal : Hvis det pågældende stykke agerjord i hele vækstsæsonen i et givet høstår
anvendes til samme faste kombination af afgrøder (»samdyrkede afgrøder«), opdeles det
primære areal forholdsmæssigt mellem de pågældende afgrøder.
Sekundœrt areal : I så fald er der ikke noget sekundært areal.
2.3. Kombinationer af successive og samdyrkede afgrøder

Primœrt areal : Hvis det pågældende stykke agerjord anvendes mere end én gang i løbet af et
givet høstår og med en kombination af successive og samdyrkede afgrøder, værdiansættes hver
afgrødekombination på det pågældende jordstykke, som dyrkes inden for den samme periode,
særskilt, og den kombination eller den enkeltafgrøde, der har den højeste produktionsværdi,
betragtes som det primære areal. I tilfælde af, at det primære areal anvendes til samdyrkede
afgrøder, opdeles det forholdsmæssigt mellem de pågældende afgrøder.
Sekundœrt areal : Alle andre anvendelser betragtes i så fald som sekundære arealer.
II.B.

SITUATIONSEVALUERING AF AREALANVENDELSEN

Ved det primære areal eller det registrerede areal for et givet stykke af en undersøgelsesenhed forstås
den egentlige anvendelse af agerjorden på det tidspunkt inden for et givet høstår, som er fastsat som
referencedato for undersøgelsen af arealanvendelsen.
Når der er tale om »samdyrkede afgrøder« (jf. del II, litra A, punkt 2.2), opdeles det primære areal eller
det registrerede areal forholdsmæssigt mellem de pågældende afgrøder.
Ved det sekundære areal eller det supplerende areal forstås alle andre anvendelser før eller efter oven
nævnte referencedato inden for det givne høstår.

(') Se Kommissionens beslutning 89/651 /EØF af 26. oktober 1989 (EFT nr. L 391 af 30.12. 1989, s. 1 ).

Nr. L 98/5

Nr. L 98/6

De Europæiske Fællesskabers Tidende

24. 4. 93

BILAG II

AREALANVENDELSE OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1 OG 2

Cronos-kode

Afgrøde

A. Korn i alt (')
— Ris (')
B. Bælgsæd til modning

1050
1250
(+)

1300

(+)

1320

— Hestebønner

(+)

1335 (inkl. 1338)

— Spisebønner
— Lupiner
— Anden bælgsæd til modning

(+)
(+)

1331
1343
1341 , 1342, 1349

(+)

1350

(+)
(+)
(+)

1360
1370
1381

— Foderærter
— Andre ærter

Primært
areal

Sekundært
areal

eller registreret
areal (6)
(ha)

eller supplerende
areal (')
(ha)

O
O

1311

\

C. Rodfrugter
—
—
—
—

Kartofler
Sukkerroer
Foderroer
Andre rodfrugter

(f.eks. foderkål, kålroer)

1382

D. Industriplanter

(+)

1400

— Raps og rybs

(+)

1420

— Solsikkefrø

(+)

1450

—
—
—
—

(+)
(+)
(+)

1470
1520 4- 1460
1540 + 1490

(+)

1480 (ekskl. 1490)
1530

(+)
(+)

1550
1560

Sojabønner
Oliehør eller spindhør
Oliebomuld eller spindbomuld
Andre olieholdige frø
(f.eks.. valmuefrø, sennepsfrø, sesamfrø)
— Hamp
— Tobak
— Humle
— Andre industriplanter
(f.eks. tekstilplanter, lægeurter,

aromaplanter, krydderurter)
E. Foderafgrøder i alt
(fra agerjord)
— Grønfodder fra agerjord :
— Fodermajs
— Andet grønfoder

1570 + 1571
2600

(+)

2610
2625
2612, 2671 , 2672
+ 2673

— Midlertidige græs- og engarealer

F. Grønsager (herunder jordbær)
— kun arealer på friland eller under lav overdækning er inklu

2680

1 600 -I- 2260

(*)

3001

(*)

H. Frøkulturer (3)

3310

(*)

I. Brakjord, herunder arealer mod grøngødning

2696

O

J. Agerjord (A - 1) (2)

0001

(*)

deret (2)

G. Blomster og prydplanter
— kun arealer på friland eller under lav overdækning er inklu
deret (2)
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Primært

Afgrøde

K. Varige græsarealer

L. Arealer med flerårige kulturer

Cronos-kode

areal

Sekundært
areal

eller registreret
areal (')
(ha)

eller supplerende
areal (4)
(ha)

0002

(*)

(0003-2260)

(*)

2040
2410
2450

(*)
(*)
(*)

1111

(*)

Heraf :

Frugtræer
Vinstokke
Olivenlunde

M. Væksthuskulturer (4)
Heraf :

Grønsager
Blomster og prydplanter
Flerårige kulturer

1112
1113
1114

(*)
(*)
(*)

(*)
0
(*)

N. Andre arealer herunder køkkenhaver (*)

0004

(*)

O. Udnyttet landbrugsareal

0005

(*)

(A - I) + (K - N)
(')
(2)
(')
(4)
0
(')
(+)
(*)

Oplysninger om kom og ris indsamles allerede i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990.
Omfatter ikke kulturer i væksthus eller under anden høj overdækning (strukturundersøgelseskode D/ 15, D/ 17 og G/07) og heller ikke i køkkenhaver.
Specificeret i henhold til Kommissionens beslutning 89/651 /EØF af 26. oktober 1989, bilag I, kode D/ 19.
Kulturer i væksthus eller under anden høj overdækning inkluderer grønsager, blomster og prydplanter samt alle flerårige kulturer.
Oplysning om arealer med køkkenhaver er ikke obligatorisk for Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige.
Jf. definitioner i bilag I.
Den pågældende afgrøde findes også i bilag III.
Meddelelse af oplysninger ikke obligatorisk.
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BILAG III

AFGRØDER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 3

Afgrøde

B. Bælgsæd til modning
— Foderærter

Cronos
kode

Produktion

(1 000 tons)

1300
1320

— Hestebønner

1335 (inkl. 1338)

— Spisebønner

1331

— Lupiner

1343

C. Rodfrugter

Udbytte
(100 kg/ha)

1350

— Kartofler

1360

— Sukkerroer

1370

— Foderroer (*)

1381

D. Industriplanter

1400

— Raps og rybs

1420

— Solsikkefrø

1450

— Sojabønner

1470

— Oliehør

1460

— Oliebomuld

1490

— Spindbomuld
— Spindhør

1540

— Hamp

1530

— Tobak

1550

— Humle

1560

1520

E. Udvalgte foderafgrøder
Heraf :

— Fodermajs (*)

2625

— Midlertidige græs- og engarealer (*)

2680

O Meddelelse af oplysninger ikke obligatorisk.
= Oplysninger om udbytte kræves ikke.

NB : Oplysninger om korn og ris indsamles allerede i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990.
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BILAG IV

KRAV TIL NØJAGTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER KRÆVES OM GRUPPER
AF AREALER I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, STK. 3

Cronos-kode

Afgrøde

Højeste acceptable

Højeste acceptable

(%)

(ha)

standardafvigelse

standardafvigelse

1300

B. Bælgsæd til modning

3

5 000

1350

C. Rodfrugter

3

5 000

1400

D. Industriplanter

3

5 000

2600

E. Foderafgrøder i alt (fra agerjord (')

2

5 000

F. Grønsager (herunder jordbær)

3

5 000

I. Brakjord og arealer med grøngødning

3

5 000

1 600 + 2260
2696

(') Foderafgrøder i alt (fra agerjord) omfatter :
a) grønfoder fra agerjord (Cronos-kode 2610) og
b) midlertidige græs- og engarealer (Cronos-kode 2680).

NB : Nøjagtighedskravene med hensyn til korn og ris er allerede fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990.

Bogstaverne B, C, D, E, F og I henviser til overskrifterne i bilag II.
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BILAG V

AREALER OG PRODUKTER (JF. ARTIKEL 6)

Afgrøde

Cronos-kode

B. Bælgsæd til modning (i alt)

Dyrket

p , ,

areal (2)

.,^U"er .

(1 000 ha)

(1 000 tons)

1300

•

"—

1370

•

— Olieholdige frø (')

1410

•

— Raps og rybs

1420

•

•

— Solsikkefrø

1450

•

•

1470

•

Under C :
— Sukkerroer

•

Under D :

— Sojabønner
— Oliehør og spindhør

1460 + 1520

•
•

— Oliebomuld og spindbomuld

1490 + 1540

•

1550

•

2696

•

" "*—•=»

0001 + 2260

•

' '

""""

0002

•

\~

"/

0003 — 2260

•

— Frugttræer

2040

•

— Vinstokke

2410

•

— Olivenlunde

2450

«

0005

•

— Tobak

[. Brakjord (herunder arealer med grøngødning)

J. Agerjord (i alt)
K.. Varige græsarealer
L. Arealer med varige kulturer

3. Udnyttet landbrugsareal (i alt)

^
•

\

/

\/
/

/_

\

Nj

(') Eksklusive arealer med oliehør og bomuld til frø.

(2) Det dyrkede areal defineres som summen af det primære og sekundære areal eller summen af det registrerede og supplerende areal for de i bilag IX
nævnte medlemsstater og som det primære areal for alle andre medlemsstater.

EE3 = Oplysninger om udbytte kræves ikke.
•
= Oplysninger kræves.

NB : Bogstaverne B, C, D, I, J, K, L og O henviser til overskrifterne i bilag II.
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BILAG VI

REGIONALE NIVEAUER OMHANDLET I ARTIKEL 6

Medlemsstater

Regional opdeling

Belgique/België

Provinces/Provincies — Région wallonne/Vlaams Gewest

Danmark

—

Deutschland

Bundesländer

EXA&5a
Espana
France

Yπηρεσίες Περιφεριακής Avάπτu^ (')
Comunidades autόnomas
Regions de programme

Ireland

—

Italia
Luxembourg

Regioni
—

Nederland

Provincies

Portugal
United Kingdom

NUTS II (')
Standard regions

(') Regionale oplysninger skal fremsendes senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
»NUTS« : — Nomenklaturen over Statistiske Territoriale Enheder.

BILAG VII

FRISTER OMHANDLET I ARTIKEL 7 , STK. 3, FOR INDBERETNING AF FORELØBIGE
SKØN OVER UDBYTTE OG PRODUKTIONSMÆNGDE AF UDVALGTE PRODUKTER

PÅ NATIONALT PLAN

Afgrøde

B

— Foderærter

— Hestebønner
C — Kartofler

Cronos-kode

Frist

1320

1 . oktober

1335 (inkl. 1338)

1 . oktober

1360

1 . december

— Sukkerroer

1370

1 . december

— Foderroer

1381

1 . december

D — Raps og rybs

1420

1 . november

— Solsikkefrø

1450

1 . november

1 . december

Anslået

Anslået høstet

gennemsnitligt
udbytte
(100 kg/ha)

produktionsmængde

— Sojabønner

1470

— Hørfrø til olie

1460

1 . december

—

— Bomuldsfrø til olie

1490

1 . december

"—^

— Tobak

1550

1 . oktober

i alt

(1 000 tons)

ES = Oplysninger kræves ikke.
NB : Oplysninger om korn og ris indsamles allerede i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990.

1
f
J

C) Rodfrugter
Kartofler
Sukkerroer
Foderroer
Andre rodfrugter

Andre bælgsæd dl modning

B) Bælgsæd til modning
Foderærter
Andre ærter
Hestebønner (inkl. 1338)
Spisebønner
Lupiner

Primært areal eller registeret areal

m

I) Brakjord

2696

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m
•

•

m

m

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

NB: Bogstaverne B, C, D, E, F, G, H og I henviser til overskrifterne i bilag II.

= Skal medtages i den normale statistiske undersøgelse i henhold til artikel 3, stk. 1
= Arealer af marginal betydning (dvs. arealer på under 5 000 ha og på under 1 % af det dyrkede areal i den pågældende medlemsstat).
= Afgrøden dyrkes ikke.

•

•

m

•

•

•
•
•
•

•
•

m

m
•
•
•
•

m
m

m
m -

m
•

m
m
•

m
•

m
•

m

m

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

m

m
m

m
•

•
•

F

m

m
•

•
m
•

m
m

•
•
•

m

m

m

•.
m
m
•

E

•

m

m

m

•

m
•

•
•

m

m

m

•

•
•
•
•
•

m

m
m

IRL

•

•

•

•

•

•
•
•
•

m
m

m
m
•

m
m

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
m
•

m
•

•
•

I

m

m

m

m

•

•
•
•
•

m

•

•

•

•

•

m
m
m

•
•

m
m
m

•
•

L

•

•

•

•

m

•
•
- •
•

m

m

m

•
•

m
m

•
•
•

m
m
m

•
•

NL

•

m

m

•

•

•
•
•
•

m
m
m

m

m
m
m

•
m
•

m
m

m

•
•

m

m

m
m
m
•

P

•

m

•

•

•

•
•
•
•

m
•

•

•

•

•

•

m
•

•
•
•

m

m

•
•
•
•
•

UK

32

31

30

29

28

24
25
26
27

19
20
21
22
23

13
14
15
16
17
18

8
9
10
11
12

7

1
2
3
4
5
6
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»•«
»m«
» —«

•

m

H) Frøkulturer

2260

G) Blomster og prydplanter

1600 +

3001

• "

3310

Andet grønfoder

•
•
•
•

m
m
m

m

• •
•
•

m

•
•
•

•
m
•

m
•

•

m

EL

m

•
•
•

m

•
•
•
•

m

m
m

•

m

•
•

D

m
m

•
•

m

m
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

'

l
f

^

E) Foderafgrøder i alt (fra agerjord)
Grønfoder fra agerjord
Fodermajs
Midlertidige græs- og engarealer

m

m
m
m

•
•

DK

m

B

F) Grønsager

2673

2671
2672

2600
2610
2625
2680
2612

1400
1420
1430
1470
1460 + 1 5 2 0
1490 + 1 5 4 0

D) Industriplanter
Raps- og rybs
Solsikkefrø
Sojabønner
Spindhør eller oliehør
Spindbomuld eller oliebomuld
1480 (ekskl. 1490)
Andre olieholdige frø
(f.eks. valmuefrø sennepsfrø, sesamfrø)
1530
Hamp
1550
Tobak
1560
Humle
1 5 7 0 + 1571
Andre industriplanter

1350
1360
1370
1381
1382

1300
1320
1311
1335
1331
1343
1341
1342
1349

Cronos-kode

VIII

AREALER AF MARGINAL BETYDNING OG AREALER, SOM SKAL MEDTAGES I DEN NORMALE STATISTIKE UNDERSØGELSE

BILAG
Nr. L 98/12
24. 4. 93
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BILAG IX

Følgende medlemsstater skal medtage de sekundære arealer i de årlige statistiske undersøgelser :
— Grækenland

— Spanien
— Italien

— Portugal.

Se bilag I med hensyn til definitionen af sekundære arealer.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 960/93
af 23. april 1993

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

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe

FÆLLESSKABER HAR —

renceperioden fra 22. april 1993, for så vidt angår de

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

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

ning (EØF) nr. 762/93, på de tilbudspriser og de dagsno

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,

teringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 762/93 (4) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

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

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') 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 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
4 EFT nr. L 79 af 1 . 4. 1993, s. 11 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Tredjelande (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

136,57 (2)0
1 36,57 00
180,27 (') 0

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

142,04
142,04 (9)
153,48 0

1003 00 10
1003 00 20

138,41
138,41

1003 00 80

138,41 0

1004 00 00

113,72

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

136.57 0 0
136.57 0 0
146,52 0
53,59 (9)
98,91 Ø
57,99 0
O

1008 90 90

57,99

1101 00 00

211.49 0

1102
1103
1103
1103

228,21
291,55
291,55
226,93

10
11
11
11

00
30
50
90

(') For hard 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.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesska
bet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1902/92 (EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 3), og Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22), ændret ved forordning (EØF) nr. 560/91 (EFT
nr. L 62 af 8. 3. 1991 , s. 26).
O Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften for
rug.

(8) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.

(») Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,
Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er udstedt
på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til nævnte
forordning.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 961/93
af 23. april 1993

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

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe

FÆLLESSKABER HAR —

renceperioden fra 22. april 1993, for så vidt angår de

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,

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 —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

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.

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3874/92 (4) og de senere forordninger, der

Artikel 1

ændrer denne ;
Artikel 2

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
387
390

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
31 . 12. 1992, s. 1 .
31 . 12. 1992, s. 121 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 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 .

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

4,33

KN-kode

1001 90 99

0

0

0

4,33

1002 00 00

0

0

0

0

100300 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

0

0

0

10059000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

6,06

B. Malt

(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3. term .

4. term.

4

5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

7,71

7,71

1107 10 19

0

0

0

5,76

5,76

1107 10 91

0

0

0

0

0

110710 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 962/93
af 22. april 1993

om åbning af en løbende licitation med henblik på udførsel af 150 000 tons bage
egnet blød hvede, som det franske interventionsorgan ligger inde med
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. 2727/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1738/
92 (2), særlig artikel 7, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1581 /86 af
23. maj 1986 om fastsættelse af de almindelige regler for
intervention for korn (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2203/90 (4), skal det korn, som interventions
organerne ligger inde med, udbydes til salg ved licitation ;

Artikel 1

1.

Det franske interventionsorgan åbner på de i forord

ning (EØF) nr. 1836/82 fastsatte betingelser en licitation
til bestemmelse af minimumssalgsprisen for 1 50 000 tons
bageegnet blød hvede, som det ligger inde med.
2. Deltagelse i licitationen er åben for bydende, der
forpligter sig til at levere 1 50 000 tons korn cif, ikke losset
(ex-ship), i Constanza havn og at overdrage det gratis til
de rumænske myndigheder eller den organisation, der
bemyndiges af dem.

Artikel 2

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 (%
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (6), er der
fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra
interventionsorganerne ;
Rumænien har et presserende behov for bageegnet hvede ;
dette land er ikke i stand til at dække hele sit behov ved

forsyninger til handelspriserne på verdensmarkedet ; EF
har i humanitært øjemed forpligtet sig til at mindske
manglen på bageegnet korn i dette land ;
EF råder over overskud af bageegnet blød hvede, navnlig i
Frankrig ; der bør derfor åbnes en licitation for levering af
1 50 000 tons bageegnet hvede, som det franske interven
tionsorgan ligger inde med, ikke losset (ex-ship), cif
Constanza (Rumænien);
under hensyntagen til transaktionens særlige karakter bør
der fastsættes særlige bestemmelser for gennemførelsen af
denne levering ;
erfaringen har vist, at det bør sikres, at leveringstempoet
overholdes ; det bør derfor fastsættes, at der i visse tilfælde

af forsinket levering inddrages en del af den sikkerhed,
der er stillet for leveringen ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

(')
(2)
0
(4)
O
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

281
180
139
201
202
288

af
af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
24. 5. 1986, s. 36.
31 . 7. 1990, s. 5.
9. 7. 1982, s. 23.
18. 10. 1991 , s. 21 .

1 . Buddene skal omfatte hele partiet på 1 50 000 tons,
der er oplagret i regionen Rouen.

2. Der ydes ingen eksportrestitution i forbindelse med
den i denne forordning fastsatte levering. Uanset artikel 8,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1836/92 finder forpligtelsen
til at indgive en ansøgning om forudfastsættelse af restitu
tionen ikke anvendelse.

3 . Eksportlicenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen til
den 30 . juni 1993.

4.

Artikel 44 i forordning (EØF) nr. 3719/88 finder

ikke anvendelse.

Artikel 3

1 . Uanset artikel 7, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1836/82 udløber fristen for indgivelse af bud vedrø
rende den første licitation den 28. april 1993 kl. 13.00
(belgisk tid).
2. Hvis leveringen ikke tildeles, er der en ny frist for
indgivelse af bud, som udløber hver onsdag kl. 13.00
(belgisk tid).
3 . Det franske interventionsorgan underretter senest to
timer efter udløbet af fristen for indgivelse af bud
Kommissionen om de modtagne bud under anvendelse af
det i bilag I anførte skema. Underretningen sker ved
opkald til et af de numre, der er anført i bilag II.
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Artikel 6

1.

Tilslagsmodtageren bærer alle økonomiske følger af

Tilslagsmodtageren betaler kornet inden afhentnin

en manglende overholdelse af de betingelser, der er stillet
for leveringen.

2. Tilslagsmodtageren modtager en betaling på 8,150
mio. ECU fra det franske interventionsorgan mod fore
læggelse af bevis for, at leveringen er gennemført i over
ensstemmelse med de fastsatte betingelser. Beviserne

2. Tilslagsmodtageren bærer enhver risiko for varen,
herunder risikoen for tab og forringelse, medmindre der
foreligger force majeure.

gen .

omfatter :
Artikel 7

— den overtagelsesattest, der er omhandlet i artikel 8,
stk. 2, og
— den overensstemmelsesattest, der er omhandlet i

artikel 9, stk. 2, i denne forordning.
Tilslagsmodtageren modtager dog et forskud på 50 % af
ovennævnte beløb mod forelæggelse af bevis for
afslutning af toldbehandlingen med henblik på udførsel.
3. Ved omregning af de i foregående stykke omhand
lede betalinger anvendes den landbrugsomregningskurs,
der gælder på dagen for udløbet af fristen for indgivelse af
bud.

1 . Tilslagsmodtageren forpligter sig til at overdrage de
rumænske myndigheder de papirer, der kræves i forbin
delse med leveringen, og som er anført i licitationsbe
kendtgørelsen.
2. Tilslagsmodtageren underretter regelmæssigt de
rumænske myndigheder og interventionsorganet om leve
ringernes forløb.
Artikel 8

1 . Frankrig træffer de fornødne foranstaltninger for at
sikre, at der ikke ydes eksportrestitutioner i forbindelse
med leveringen, bl.a. ved en særlig påtegning på eksportli
censerne .

Artikel 5

1.

2. Tilslagsmodtageren anmoder de rumænske myndig
heder om en overtagelsesattest for den leverede mængde.
Attesten er anført i bilag III.

Leveringen finder sted pr. skib med regelmæssige

mellemrum, som nærmere skal aftales med de rumænske

myndigheder under hensyntagen til fristen for leveringens
afslutning, den 15. juli 1993.
2.

Tilslagsmodtageren giver for hver delleverance

Kommissionen meddelelse om ankomstdatoen for det

pågældende skib, således som denne er aftalt med de
rumænske myndigheder. Meddelelsen skal gives ved
skriftlig telekommunikation og være fremme på den i
bilag II anførte adresse senest fem dage inden den pågæl
dende dato.

3. Hvis der konstateres forsinkelser med leveringen i
forhold til den i stk. 1 omhandlede frist, inddrages for
hver dags forsinkelse 0,05 % af den i artikel 1 7 i forord
ning (EØF) nr. 1836/82 omhandlede sikkerhedsstillelse
for en del, der svarer til de mængder, som er leveret efter
fristen. Hvis forsinkelserne overstiger fem dage, forhøjes

den procentdel, der inddrages, til 0,1 % for hver dags
forsinkelse.

Artikel 9

1 . Tilslagsmodtageren underkaster sig enhver kontrol,
som gennemføres af eller på vegne af det pågældende
interventionsorgan. Kontrollen vedrører den mængde og
kvalitet, der leveres.

2. I bestemmelseslandet foretager et kontrolorgan eller
-firma, som efter aftale med tilslagsmodtageren er udpeget
af det franske interventionsorgan, en kontrol af, at leve
ringen opfylder kravene vedrørende mængde og kvalitet.
Efter gennemførelsen af denne kontrol udstedes en over
ensstemmelsesattest, som fremsendes direkte til interven

tionsorganet.

3. De kontrolorganer eller -firmaer, der varetager
kontrollen, udtager inden lastningen i Fællesskabet samt
på bestemmelsesstedet særskilte repræsentative prøver,
som holdes til rådighed for Kommissionen.
Omkostningerne i forbindelse med kontrollen, herunder

den handelsmæssige værdi af prøverne, bæres af tilslags
4. Hvis overtagelsen på leveringsstadiet forsinkes af
grunde, som ikke kan tilskrives tilslagsmodtageren, godt
gøres de supplerende omkostninger af Kommissionen
mod forelæggelse af dokumentation. Dette stykke finder
ikke anvendelse, såfremt de datoer for levering, der er
fastsat i henhold til stk. 1 , og forpligtelsen til at give de i
stk. 2 omhandlede meddelelser ikke overholdes.

modtageren.
Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

BILAG I

Løbende licitation med henblik på udførsel af 150 000 tons bageegnet blød hvede, som det
■franske interventionsorgan ligger inde med
(Forordning (EØF) nr. 962/93)
1

2

3

4

Nummerering
af bydende

Parti

Mængde
(tons)

(ECU/ton)
C)

nr.

Pris budt

5

Tillæg ( + )
Fradrag ( — )
(ECU/ton)
(p.m.)

6
Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

7
Bestemmel

sessted

1

2
3

osv.

(<) Denne pris omfatter tillæggene eller fradragene for det parti, buddet vedrører.

BILAG II

Ved opkald til Bruxelles (GD VI-C-1 ) (att. hr. Thibault/Brus) skal et af følgende numre benyttes :
— telex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (græsk alfabet)
— telefax :

— 295 01 32
— 296 10 97
— 295 21 25.
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BILAG III
LEVERING PR. SKIB

OVERTAGELSESATTEST

Undertegnede :
(efternavn, fornavn, firmanavn)

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

— overdragelsessted og -dato :
— produkt :

— vægten af den overtagne mængde :
Bemærkninger eller forbehold :

.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 963/93
af 22. april 1993

om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode
8521 og med oprindelse i Singapore, som er præferenceberettiget i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

de omhandlede lande og territorier genindføres på et
hvilket som helst tidspunkt, så snart de pågældende indi
viduelle lofter er nået på fællesskabsplan ;

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

for varer henhørende under KN-kode 8521 med oprin
delse i Singapore er det individuelle loft fastsat til
3 241 000 ECU ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3831 /90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), forlænget for 1993 ved forordning
(EØF) nr. 3917/92 (2), særlig artikel 9, og

den 21 . januar 1993 har indførslerne af de omhandlede
varer i Fællesskabet med oprindelse i Singapore ved
afskrivning nået det pågældende loft ;

opkrævningen af told skal for de pågældende varer
genindføres over for Singapore —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr.
3831 /90 suspenderes toldsatserne for 1993 for hvert af de
lande og territorier, der er anført i bilag III, bortset fra
dem, der er anført i kolonne 4 i bilag I, inden for
rammerne af de præferencetoldlofter, som er fastsat i
kolonne 6 i det nævnte bilag I ; i henhold til artikel 7 i
den nævnte forordning kan opkrævningen af told ved
indførsel af de omhandlede varer med oprindelse i et af

Løbenummer

KN-kode

10.1052

8521

Artikel 1

Fra den 27. april 1993 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet for 1993, ifølge forordning
(EØF) nr. 3831 /90, ved indførsel i Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Singapore :

Varebeskrivelse

Udstyr til optagelse og gengivelse af video
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1993.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER ,

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
O EFT nr. L 396 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 964/93
af 22. april 1993

om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 4 (løbe
nummer 40.0040), som har oprindelse i Indonesien og omfattes af de toldpræfe
rencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

så snart de omhandlede individuelle lofter er nået for hele
Fællesskabet ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90
af 20. december 1990 om anvendelse af generelle toldpræ
ferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), forlænget for 1993 ved Rådets forordning
(EØF) nr. 3917/92 (2), særlig artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger :
Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder
denne toldpræferenceordning for 1993 for hver af de i
bilag I og II omhandlede varekategorier, der er omfattet af
individuelle toldlofter, med en højeste mængde, der er

for varer under kategori nr. 4 (løbenummer 40.0040) med
oprindelse i Indonesien er loftet fastsat til 1 883 000 stk. ;
den 10. marts 1993 har indførslerne af de omhandlede

varer i Fællesskabet med oprindelse i Indonesien som er
præferenceberettiget, ved afskrivning nået det omtalte
loft ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

fastsat i kolonne 8 i bilag I og kolonne 7 i bilag II for
visse eller for hvert af de oprindelseslande eller -territo
rier, som er anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter
artikel 11 i den nævnte forordning kan toldafgifter til
enhver tid genindføres ved import af de pågældende varer,

Løbenummer

40.0040

Kategori
(enhed)

4
(1 000 stk.)

Fra den 27. april 1993 genindføres opkrævning af told,
som har været suspenderet for 1993 i henhold til forord
ning (EØF) nr. 3832/90, ved indførsel til Fællesskabet af
følgende varer med oprindelse i Indonesien :

KN-kode

Varebeskrivelse

6105 10 00
6105 20 10

Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller
fine dyrehår), undertrøjer o.lign., af trikotage

6105 20 90
6105 90 10

6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. april 1993 .
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 39.
2) EFT nr. L 396 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 965/93
af 23. april 1993
om ændring af forordning (EØF) nr. 2561/90 om visse gennemførelsesbestem

melser til Rådets forordning (EØF) nr. 2503/88 om toldoplag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

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

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2503/88
af 25. juli 1988 om toldoplag ('), særlig artikel 28, og

Forordning (EØF) nr. 2561 /90 ændres således :

ud fra følgende betragtninger :

1 . Artikel 36, stk. 1 , affattes således :

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2561 /90 (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 3001 /92 (3), fastsættes
visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 2503/88 ;

i artikel 36, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2561 /90 fastsæt
tes, at fællesskabsvarer og ikke-fællesskabsvarer kan op
lagres sammen i samme lageranlæg ; denne mulighed er
imidlertid udelukket for landbrugsprodukter, for hvilke
der anmodes om forudbetaling af eksportrestitutionen,
fordi de henføres under toldoplagsproceduren ;
for at muliggøre en effektiv udnyttelse af lageranlæggene,
og for så vidt transaktionernes korrekte gennemførelse
ikke påvirkes, forekommer det hensigtsmæssigt at bringe
denne udelukkelse til ophør ; for at forhindre misbrug bør
det imidlertid sikres, at enhver vare med præfinansiering,
der oplagres således, til enhver tid kan identificeres ;
følgelig bør anvendelsen af artikel 36, stk. 2, fortsat være
udelukket, for så vidt angår de pågældende varer ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Toldoplag
og Frizoner —

» 1 . For så vidt transaktionernes korrekte gennemfø
relse ikke påvirkes, kan kontroltoldstedet tillade, at
fællesskabsvarer og ikke-fællesskabsvarer oplagres i
samme lageranlæg.«

2. I artikel 56 bliver det eneste stykke til stk. 1 , og
udtrykket »36« udgår.
3 . I artikel 56 indsættes som stk. 2 :

»2.

Varer med præfinansiering må kun oplagres

sammen med andre fællesskabsvarer eller ikke-fælles

skabsvarer i samme lageranlæg i medfør af artikel 36,
stk. 1 , hvis de til enhver tid kan identificeres, og hver
vares toldmæssige status kan konstateres, jf. dog de
specifikke bestemmelser, der er fastsat i henhold til
landbrugsforskrifterne.«
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 225 af 15. 8 . 1988, s. 1 .
O EFT nr. L 246 af 10. 9. 1990, s. 1 .
(3 EFT nr. L 301 af 17. 10. 1992, s. 16.
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Nr. L 98 /25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 966/93
af 23. april 1993
om ændring af forordning (EØF) nr. 1836/82 om procedurer og betingelser for
salg af korn fra interventionsorganerne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1836/82 foretages følgende

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 1836/82 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3043/91 (4), må et
bud, for at det kan antages, i intet tilfælde være lavere end
den interventionsopkøbspris, der gælder på udløbsdatoen
for indgivelse af bud ; denne minimumspris kan fremme

ændringer :

tilførslerne til intervention, fordi det er i de erhvervsdri

2. I artikel 5, stk. 2, og 3, ændres »interventionsopkøbs
pris« til »interventionspris«.

vendes interesse at dække deres forsyningsbehov fra inter
ventionslagre frem for på markedet, hvorved de sparer
oplagringsudgifterne, som afholdes af interventions

1 . I artikel 5, stk. 1 , ændres »interventionsopkøbspris, der
omhandles i artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 2727/75« til »interventionspris«.

organerne ; denne situation kan afhjælpes ved at fastsætte
minimumsprisen for salg af interventionskorn ud fra

Artikel 2

interventionsprisen i stedet for interventionsopkøbspri

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

sen :

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281
180
202
288

af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s. 1 .
1 . 7. 1992, s. 1 .
9. 7. 1982, s. 23.
18. 10. 1991 , s. 21
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 967/93
af 23. april 1993

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

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

FÆLLESSKABER HAR —

ud fra følgende betragtning :
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/92 (2), særlig
artikel 11 , stk. 2,

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

under

KN-kode

1006 10,

1006 20

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 764/93 (% ændret ved
forordning (EØF) nr. 898/93 (*) —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og b), i
forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
2 EFT nr. L 73 af 19. 3. 1992, s. 7.

(3) EFT nr. L 80 af 24. 3. 1987, s. 20.
(<) EFT nr. L 75 af 21 . 3. 1991 , s. 29.
0 EFT nr. L 79 af 1 . 4. 1993, s. 6.

V) EFT nr. L 93 af 17. 4. 1993, s. 16.
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Nr. L 98/27

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris
(ECU/ ton)

Importafgifter (*)
KN-kode

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/860

Bangladesh
CH2) 00

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
100610 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27

—
—
—
261,66
—
—
—
261,66
—
—
—
327,08
—
—
—
327,08
—
—
—
476,03

156,33
170,84
170,84
170,84
156,33
170,84
170,84
170,84
196,32
214,45
214,45
214,45
196,32
214,45
214,45
214,45
243,03
305,46
305,46
305,46

1006 30 42

—

243,03

1006 30 44

—

305,46

1006 30 46

—
476,03
—

305,46

305,46
259,18

436,10
509,91
634,70
634,70
634,70
509,91
634,70
634,70
634,70
543,06

—
—
510,30
—
—
—
510,30
—

327,85
327,85
327,85
259,18
327,85
327,85
327,85
73,20

680,40
680,40
680,40
543,06
680,40
680,40
680,40
152,40

1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92

1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)
0

319,87
348,88
348,88
348,88
319,87
348,88
348,88
348,88
399,84

436,10
436,10
436,10
399,84
436,10
436,10

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (EØF) nr. 715/90.
(2) 1 henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i det oversøiske franske departement Réunion.
f) Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Réunion defineres i artikel 11a i forordning
(EØF) nr. 1418/76.
(4) Importafgiften for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00) med oprindelse i Bangladesh anvendes i
forbindelse med den ordning, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3491 /90 og (EØF) nr. 862/91 .
0 Importafgiften for langkornet, aromatisk ris af sorten Basmati anvendes i forbindelse med den ordning, der er
fastsat ved forordning (EØF) nr. 3877/86 som ændret.
0 Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og omrider er fritaget for importafgift i henhold til
artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF, jf. dog bestemmelserne i afgørelse 93/127/EØF, ændret ved afgørelse
93/21 l /EØF, for så vidt angår delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30 21 til 1006 30 48 med
oprindelse i De Nederlandske Antiller.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 968/93
af 23. april 1993
om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal
forhøjes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

gældende importafgifter skal forhøjes, i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning —

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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
ris og brudris med oprindelse i tredjelande skal forhøjes,

De præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3862/92 (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 899/93 (4);
de nuværende priser, herunder cif-priserne ved termins
køb, fører til at ændre de præmier, hvormed de for tiden

Artikel 1

fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
73 af 19. 3. 1992, s. 7.
390 af 31 . 12. 1992, s. 86.
93 af 17. 4. 1993, s. 18.
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Nr. L 98/29

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes
(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . terms

2. term.

3. term.

4

5

6

7

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

100610 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—
—

KN-kode

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

o

—

1006 30 44

0

0

0

,—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 969/93

af 23. april 1993
om udstedelse af importlicenser den 30. april 1993 for produkter fra fåre- og
gedekødssektoren med oprindelse i visse tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

fastsatte mængder, kan alle licensansøgninger imøde

FÆLLESSKABER HAR —

kommes —

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 363/93 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3643/85
af 19. december 1985 om den ordning, der gælder for
visse tredjelande ved indførsel af fåre- og gedekød i
1986 (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3890/92
særlig artikel 3, og

Artikel 1

Medlemsstaterne udsteder den 30. april 1993 de i forord
ning (EØF) nr. 3653/85 omhandlede importlicenser,
hvorom der er indgivet ansøgning i perioden 1 . til
10. april 1993, således :
a) for produkter henhørende under KN-kode 0204 10 00,
0204 21 00,
0204 22 90,

0204 22 10,
0204 23 00,

0204 22 30,
0204 50 11 ,

0204 22 50,
0204 50 13,

ud fra følgende betragtninger :

0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 og 0204 50 39,
hvorom der er ansøgt, med oprindelse i andre tredje

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3653/85 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1645/89 (*), er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for den importord
ning, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3643/85 ; i
overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i forordning
(EØF) nr. 3653/85 bør det fastsættes, i hvor stor udstræk
ning de for andet kvartal af 1993 indgivne ansøgninger
om udstedelse af importlicenser kan imødekommes ;

lande, tildeles fuldt ud

b) for produkter henhørende under KN-kode 0204 30 00,
0204 41 00,
0204 42 90,

0204 42 1 0,
0204 43 10,

0204 42 30,
0204 43 90,

0204 42 50,
0204 50 51 ,

0204 50 53, 0204 50 55; 0204 50 59, 0204 50 71 og
0204 50 79, hvorom der er ansøgt, med oprindelse i :
— Chile, tildeles fuldt ud

— andre, tredjelande tildeles fuldt ud

såfremt de mængder, hvorom der er indgivet import
licensansøgninger, er større end de fastsatte mængder, der
kan indføres i henhold til artikel 1 i forordning (EØF)
nr. 3653/85, bør disse mængder nedsættes med en og
samme procentsats ifølge samme forordnings artikel 2,
stk. 5, litra b);

c) for produkter henhørende under KN-kode 0104 10 30,
0104 10 80 og 0104 20 90 nedsættes de mængder, der
er ansøgt om, og som har oprindelse i andre tredje
lande, med 98,231 % .
Artikel 2

såfremt de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser,
er lavere eller lig med de i forordning (EØF) nr. 3653/85

Denne forordning træder i kraft den 30. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)
(0

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
42 af 19. 2. 1993, s. 1 .
348 af 24. 12. 1985, s. 2.
348 af 24. 12. 1985, s. 21 .
162 af 13. 6. 1989, s. 21 .
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Nr. L 98/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 970/93
af 23. april 1993
om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af
varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten
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 19, stk. 1 og 2, og
ud fra følgende betragtninger :
De restitutionssatser, som fra den 1 . april 1993 skal
anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form
af varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten, er
fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 779/93 (3) ;

anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EØF) nr. 779/93 på de oplysninger, som

Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overens
stemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i forordning (EØF) nr. 779/93 fastsatte restitu
tionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til
denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
Pd Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 7.
O EFT nr. L 79 af 1 . 4. 1993, s. 41 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om ændring af de restitutionssatser, der
skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af Traktatens bilag II
— Restitutionssatser

i ECU/100 kg (') —
Hvidt sukker :
Råsukker :

Roe- eller rørsirup, undtagen sirup fremstillet ved opløs
ning af hvidt , sukker eller råsukker i fast form, med et
indhold i tør tilstand på 85 vægtprocent saccharose eller
derover (herunder invertsukker, beregnet som saccharose) :
For sirupper fremstillet ved opløsning af hvidt sukker
eller råsukker i fast form, uanset om opløsningen efter
følges af en invertering :

35,84
32,97

3,5,840 x

S C)

eller

100

satsen fastsat ovenfor pr. 100 kg
hvidt sukker eller råsukker anvendt

ved opløsning

Melasse :

Isoglucose (2) :

35,84 3

(*) Ved udførsel til republikkerne Serbien og Montenegro kan der kun ydes eksportrestitutioner for produkter, der
leveres som humanitær hjælp af velgørende organisationer, som overholder betingelserne i artikel 2, litra a), og
artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1432/92.
(',) »S« angiver :
— indholdet af saccharose (herunder invertsukker, beregnet som saccharose), såfremt den pågældende sirup har
en renhed på 98 vægtprocent og derover
— indholdet af sukker, der kan ekstraheres, såfremt den pågældende sirup har en renhed på 85 vægtprocent og
derover, men under 98 vægtprocent
pr. 100 kg sirup.
(2) Produkter fremstillet ved isomerisering af glucose, som i tør tilstand har et vægtindhold på mindst 41 % fructose
og et samlet vægtindhold af polysaccharider og oligosaccharider, inklusive indholdet af di- eller tri-saccharider,
som ikke overstiger 8,5 % .
(J) Restitutionssats pr. 100 kg tørstof.
(4) Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3513/92 (EFT nr. L 355 af 5. 12. 1992, s. 12).
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Nr. L 98/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 971/93
om

af 23. april 1993
ændring af forordning (EØF) nr. 846/93 om opkrævning af en
udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Chile

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

for

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18. maj 1972 om en fælles markedsordning for frugt og

Frugt og Grønsager —

grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 638/93 (2), særlig artikel 27, stk. 2, første afsnit, og

indførsel

af

æbler

med

oprindelse

i

Chile ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Kommissionens forordning (EØF) nr. 846/93 (3), ændret
ved forordning (EØF) nr. 915/93 (4), har fastsat en udlig
ningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Chile ;
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

Artikel 1

Beløbet på 5,40 ECU, som er nævnt i artikel 1 i forord
ning (EØF) nr. 846/93, erstattes af beløbet 9,47 ECU.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

o
0
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
69 af 20. 3. 1993, s. 7.
59 af 12. 3. 1993, s. 25.
94 af 20. 4. 1993, s. 26.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 972/93
af 23. april 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. 789/93 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 952/93 (*);
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 789/93, 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 22. april 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 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
Pd Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

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 .
79 af 1 . 4. 1993, s. 66.

M EFT nr. L 97 af 23. 4. 1993, s. 21 .
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Nr. L 98/35

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)

KN-kode

Importafgiftsbeløb (')

1701 U 10

34,66 (')

1701 11 90

34,66 0

1701 1210

34,66 0

1701 12 90

34,66 0

1701 91 00

43,01

1701 99 10

43,01

1701 99 90

43,01 0

(') 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.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 973/93
af 23. april 1993
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

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 19, stk. 4, andet afsnit, og

omregning af det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes
valuta, og ligger til grund for fastlæggelsen af landbrugs
omregningskurserne for medlemsstaternes valutaer ; betin
gelserne for anvendelse og fastsættelse af disse omreg
ningskurser blev fastlagt ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 381 9/92 (6) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 866/93
(3), ændret ved forordning (EØF) nr. 933/93 (4);
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 866/93 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning ;
de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (^
fastsatte repræsentative markedskurser anvendes til

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1785/81 fastsatte
eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i
artikel 1 , stk. 1 , litra a), i den ændrede forordning (EØF)
nr. 866/93 i uforarbejdet stand og ikke denaturerede,
ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 7.

fj EFT nr. L 91 af 15. 4. 1993, s. 5.

(4) EFT nr. L 96 af 22. 4. 1993, s. 18.
O EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .

(*) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 17.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om ændring af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

Produktkode

Restitutionsbeløb (')
— ECU/ 100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
12 90 100
1290910
12 90 950

32,97
30,62
32,97
30,62

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

— ECU/ l % saccharose x 100 kg —1701 91 00 000

0,3584

— ECU/ 100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10950

35,84
35,68
35,68

— ECU/ l % saccharose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3584

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

Rådets forordning (EØF) nr. 766/68.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF) nr.
3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 .. 11 . 1985, s. 14).
(') Ved udførsel til republikkerne Serbien og Montenegro kan der kun ydes
eksportrestitutioner for produkter, der leveres som humanitær hjælp af velgø
rende organisationer, som overholder betingelserne i artikel 2, litra a), og artikel
3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1432/92.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 974/93
af 23. april 1993

om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup 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 19, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger :
De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforar

bejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for
sukkersektoren, er fastsat i forordning (EØF) 769/93 (3),
ændret ved forordning (EØF) nr. 863/93 (4) ;
anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbe
stemmelser, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 769/93
på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket

rader over, fører til en ændring af de gældende eksportre
stitutioner i overensstemmelse med bilaget til denne
forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den restitution, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet
stand af de varer, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra d), f)
og g), i forordning (EØF) nr. 1785/81 , og som er fastsat i
bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 769/93
ændres i overensstemmelse med de beløb, der nævnes i

bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(>)
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 af I. 7. 1981 , s. 4.
387 af 31 . 12. 1992, s. 7.
79 af 1 . 4. 1993, s. 16.
90 af 14. 4. 1993, s. 20.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 23. april 1993 om ændring af restitutioner ved udførsel i
uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

Produktkode

Restitutionsbeløb

— ECU/ 100 kg tørstof —

1702 40 10 100
1702 60 10 000

35,84 (2)(3)
35,84 (2) (3)
— ECU/ l % saccharose x 100 kg —

1702 60 90 000

0,3584 (")(3)
— ECU/100 kg tørstof —

1702 90 30 000

35,84 (2)(3)
— ECU/ l % saccharose x 100 kg —

1702 90 60 000

0,3584 (')O

1702 90 71 000

0,3584 00

1702 90 90 900

0,3584 O O (4)
— ECU/100 kg tørstof —

2106 90 30 000

35,84 00
— ECU/ l % saccharose x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3584 0 0

(') Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed under 85 % (forordning
(EØF) nr. 394/70). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 13 i
forordning (EØF) nr. 394/70.
(2) Gælder kun for de i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1469/77 nævnte produkter.
(3) Ved udførsel til republikkerne Serbien og Montenegro kan der kun ydes
eksportrestitutioner for produkter, der leveres som humanitær hjælp af velgø
rende organisationer, som overholder betingelserne i artikel 2, litra a), og artikel
3 i Rådets forordning (EØF) nr. 1432/92.

(4) Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget
til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT nr. L 355 af 5. 12. 1992,
s. 12).

NB : Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af
26. 12. 1987, s. 1 ) senest ændret ved forordning (EØF) nr. 252/93
(EFT nr. L 228 af 5. 2. 1993, s. 48).

Nr. L 98/39

