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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2035/93
af 27. juli 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 26. juli 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer ;

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk. 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 (2), og

ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, mel af hvede og rug og grove gryn og fine gryn af
hvede, er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1680/93 (3) og de senere forordninger, der ændrer

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1 680/93, 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 , stk. 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.

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 28 . juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(3) EFT nr. L 159 af 1 . 7. 1993, s. 8 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
KN-kode

0709 90 60

Tredjelande (8)

1001 10 00

129,58 00
129,58 0 0
152,73 0 (5)

1001 90 91

126,55

1001 90 99

126,55 0
135,78 0

0712 90 19

1002 00 00
1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80

126.07 O

1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90

77,55

129,58 0 0
129,58 (2)0

137.08 (4)
29,16 (9)
80,65 0
33,09 0
0
33,09

1101 00 00

203,92 0

1102 10 00

219.09
241,95
241,95
230,89
236,14
179,19
235.28
178,55
206.29

1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

110710 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99

1107 20 00

(') 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.
(') 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.
f) 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.
(*) 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).

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

(*) 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.

Nr. L 185/3
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2036/93
af 27. juli 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. 1766/92

af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), særlig artikel 12, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 26. juli 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 :

omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land

brugspolitik (2), og

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1681 /93 (3) og de senere forordninger, der

Artikel 1

De præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
de produkter, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), b) og
c), i forordning (EØF) nr. 1766/92, skal forhøjes, fastsættes
i bilaget.

ændrer denne ;

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

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28 . juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
3) EFT nr. L 159 af 1 . 7. 1993 , s. 11 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 27 . juli 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 .

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0 '

0

0712 90 19

0

0

0

0

KN-kode

1001 10 00

0

o

o

o

1001 90 91

0

0

0

0

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

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2 . term .

3 . term .

4 . term .

7

8

9

10

11

110710 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2037/93

af 27 . juli 1993

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om
beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugs
produkter og levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /92
af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler ('), særlig artikel 1 6, og

ud fra følgende betragtninger :

Det bør fastsættes, på hvilke betingelser en fysisk eller
juridisk person i særlige tilfælde kan indgive ansøgning
om registrering ;
da der er indbyrdes forskelle i retstilstanden i medlems
staterne, kan det accepteres, at en indsigelsesmeddelelse i
henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081 /92
indgives af en gruppe personer, der har interessefælles

indgive ansøgning om registrering i henhold til artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 2081 /92, hvis det, når ansøgningen
indgives, drejer sig om den eneste eksisterende producent
i det afgrænsede geografiske område.
Ansøgningen kan kun godtages, hvis :
a) der findes faste og vedvarende lokale metoder, der kun
anvendes af den pågældende person, og
b) det afgrænsede geografiske område har kendetegn, der
er væsensforskellige fra de omgivende områders og/

eller produktets kendetegn er forskellige.
2.

I det i stk. 1 omhandlede tilfælde betragtes den
fysiske eller juridiske person, der har indgivet ansøgning
om registrering, som en sammenslutning efter artikel 5 i
forordning (EØF) nr. 2081 /92.

Artikel 2

skab ;

for at nævnte forordning kan blive anvendt ensartet, bør
fristerne for indsigelse i forbindelse med registreringspro
ceduren præciseres ;
Kommissionen kan anvende relevante midler til at fastslå,

om der foreligger tilfælde som nævnt i artikel 3, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 2081 /92 og forhold, der i medlems
staterne kan foranledige, at forbrugerne vildledes som

Når en gruppe personer uden status som juridisk person i
national ret ligestilles med en juridisk person, kan denne
gruppe dels indgive en ansøgning i henhold til artikel 1 ,
dels gøre sig bekendt med ansøgningen i den forstand og
på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, i forord
ning (EØF) nr. 2081 /92, og rejse indsigelse i den forstand
og på de betingelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 3, i
nævnte forordning.

omhandlet i forordning (EØF) nr. 2081 /92 ;
der er tale om en ny EF-ordning, der tager sigte på at
beskytte oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnel
ser, og som indebærer nye, karakteriserende angivelser ;
betydningen af sådanne betegnelser må forklares over for
offentligheden, uden at producenterne og/eller forarbejd
ningsvirksomhederne dog fritages for selv at iværksætte
fremstød for deres produkter ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Geografiske
Betegnelser og Oprindelsesbetegnelser —

Artikel 3

Hvad angår den frist, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 2081 /92, gælder :
— enten den dato, hvor medlemsstaten ifølge poststem
plet har afsendt indsigelsesmeddelelsen,
eller

— modtagelsesdatoen, hvis indsigelsesmeddelelsen er
afleveret direkte eller sendt pr. telex eller telefax af
medlemsstaten 1 til Kommissionen .

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 4
Artikel 1

1 . En fysisk eller juridisk person, der ikke svarer til
definitionen i artikel 5, stk. 1 , andet afsnit, i forordning
(EØF) nr. 2081 /92, kan i særlige, velbegrundede tilfælde
(') EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1 .

Kommissionen kan iværksætte enhver relevant foranstalt

ning til at fastslå, hvorvidt der foreligger tilfælde, hvor en
betegnelse er blevet en artsbetegnelse efter artikel 3,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2081 /92, og forhold, der
eventuelt kan foranledige, at forbrugerne vildledes, og
hvor der for de pågældende tilfælde og forhold træffes
afgørelse efter nævnte forordnings artikel 15.
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Artikel 5

Artikel 6

I en periode på fem år efter denne forordnings ikrafttræ

Den i artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 2081 /92 fast
satte frist på tre måneder løber fra den dato, hvor
Kommissionen sender medlemsstaterne en opfordring til

delsesdato træffer Kommissionen de fornødne informa

tionsforanstaltninger, der dog ikke må bestå i støtte til
producenterne og/eller forarbejdningsvirksomhederne, for
at gøre offentligheden bekendt med betydningen af angi
velserne »BOB« og »BGB«, »beskyttet oprindelsesbeteg
nelse« og »beskyttet geografisk betegnelse« på EF-spro

at finde frem til en aftale.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft den 26. juli 1993.

gene .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 185/7
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2038/93
af 27 . juli 1993

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1658/93 om

indførelse af en specifik foranstaltning til fordel for producenter af blæksprutter
hjemmehørende på De Kanariske Øer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

overgangsperiode ydes til fordel for blæksprutteprodu
center hjemmehørende på De Kanariske Øer.

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

Artikel 2

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1658/93
af 24. juni 1993 om indførelse af en specifik

Støtten ydes til producentorganisationer, som sørger for

foranstaltning til fordel for producenter af blæksprutter
hjemmehørende på De Kanariske Øer ('), særlig artikel 2,

af de mængder, der faktisk er produceret og afsat for

støttens fordeling mellem deres medlemmer på grundlag
medlemmernes regning.

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 (2), særlig artikel 6, og
ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 1658/93 er der indført en årlig
støtte til fordel for blæksprutteproducenter hjemmehø
rende på De Kanariske Øer ;

med henblik på en hensigtsmæssig forvaltning af støtte
ordningen bør det fastsættes, at støtten ydes til produ
centorganisationer ;
under hensyntagen til betingelserne for ydelsen af støtten
er det nødvendigt at præcisere og tilpasse de udløsende
begivenheder, der gælder for landbrugsomregningskursen,
og som er fastsat i artikel 10 og 12 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1068/93 (3) ;

der bør gives mulighed for at yde forskud på betingelse af,
at der stilles sikkerhed ;

det er nødvendigt, at de nationale myndigheder iværk
sætter kontrolforanstaltninger, som er egnede til at sikre
overholdelse af betingelserne for ydelsen af støtten ;

forordning (EØF) nr. 1658/93 finder anvendelse fra den
1 . januar 1993 ; nærværende forordning bør derfor også
anvendes fra nævnte dato ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Denne forordning fastlægger gennemførelsesbestemmel
serne vedrørende ydelsen af den årlige støtte, der i en
(') EFT nr. L 158 af 30. 6. 1993, s. 9.
o EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(3) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.

Artikel 3

1.

De pågældende producentorganisationer kan ansøge

om et forskud på den årlige støtte på 50 % af det loft, der
på grundlag af deres medlemmers gennemsnitlige
produktion i de seneste tre år er fastsat i artikel 1 , stk. 2, i

forordning (EØF) nr. 1 658/93, på betingelse af at ansø
geren har stillet en sikkerhed svarende til 110% af
forskudsbeløbet.

Den årlige forskudsansøgning skal hvert år i den pågæl
dende periode være interventionsorganet i hænde senest
den 1 . maj idet denne dato dog for 1993 udskydes til den
1 . august 1993. Interventionsorganet foretager udbetaling
til producentorganisationerne senest to måneder efter
modtagelsen af ansøgningen.
Den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes for
forskuddet og sikkerhedsstillelsen, er den, der er gældende
på dagen for indgivelsen af forskudsansøgningen.
2.

Producentorganisationerne forelægger inden den

1 . marts i året efter det år, der er tale om, interventions

organet en anmodning og udbetaling af restbeløbet, i
hvilket de støtteberettigede afsatte mængder opdeles på de
enkelte måneder i det pågældende år.

Interventionsorganet foretager udbetaling af restbeløbet
senest to måneder efter indgivelsen af anmodningen.
Den landbrugsomregningskurs, der skal anvendes for
støtten for de støtteberettigede afsatte mængder i den
enkelte måned, er den, der er gældende den første dag i
den pågældende måned. Det restbeløb, der skal udbetales,
er lig med den samlede berettigede støtte, udtrykt i
national valuta, med fradrag af det udbetalte forskud i
national valuta.

Artikel 4

1.
De nationale myndigheder indfører kontrolforan
staltninger, der kan sikre, at de producenter, som støtten
udbetales til, har ret hertil.
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2. I kontroløjemed fører de pågældende producentor
ganisationer et regnskab over produktionen og afsæt
ningen af de støtteberettigede produkter, ligesom de kvar
talsvis meddeler medlemsstatens myndigheder de oplys

ninger, der er nødvendige for kontrollen.
3. De oplysninger, der skal anføres i regnskabet, og de
oplysninger, der skal meddeles til myndighederne, fast
sættes af medlemsstaten .

4.

De nationale myndigheder sender senest tre
måneder efter afslutningen af den periode, for hvilken
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støtten er blevet ydet, Kommissionen en årlig rapport om

de producerede og afsatte mængder samt deres værdi og
om lagerbeholdningerne og om de støtteberettigede
mængder, for hvilke støtten faktisk er blevet ydet, og
hvoraf det fremgår, at betingelserne i artikel 1 , stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1658/93 er blevet overholdt.
Artikel 5

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

Pa Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

Nr. L 185/9
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2039/93

af 27. juli 1993

om fastlæggelse af den producentstøtte for kartofler på De Kanariske Øer, der er
fastsat i ecu af Rådet, og som er nedsat som følge af monetære justeringer

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

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92 (6), ændret ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3714/92 f), blev der
fastsat en støtte for den lokale produktion af spisekartofler
på De Kanariske Øer ; producentstøttens størrelse bør

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

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

brugspolitik ('), særlig artikel 9, stk. 1 , og

justeres i medfør af ovennævnte bestemmelser ;

Frø —

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3824/92 af
28 . december 1992 om ændring af de priser og beløb der

er fastsat i ecu, som følge af de monetære justeringer
i september og november 1992 (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 663/93 (3), er der opstillet en liste
over de priser og beløb, som fra begyndelsen af produk
tionsåret 1993/94 som led i ordningen med automatisk

afvikling af de negative monetære afvigelser divideres med
koefficienten 1,013088, der er fastsat ved Kommissionens

forordning (EØF) nr. 537/93 (4), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 1331 /93 (5); ifølge artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 3824/92 skal nedsættelsen af de priser og beløb,
der følger heraf for hver sektor, fastlægges, og størrelsen af
disse nedsatte priser fastsættes ;

Artikel 1

Det i artikel 20, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1601 /92
omhandlede støttebeløb, der er nedsat i overensstemmelse

med artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3824/92, fastsættes til
494 ECU pr. ha.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

C)
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 29.
158 af 30. 6. 1993, s. 18.
57 af 10. 3. 1993, s. 18.

O EFT nr. L 132 af 29. 5. 1993, s. 114.

(é) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
O EFT nr. L 378 af 23. 12. 1992, s. 23.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2040/93

af 27. juli 1993
om fastlæggelse af den producentstøtte for spisekartofler på Madeira samt den
producentstøtte for læggekartofler og cikorie på Azorerne, der er fastsat i ecu af

Rådet, og som er nedsat som følge af monetære justeringer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) rir. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), særlig artikel 9, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3824/92 af
28 . december 1992 om de priser og beløb, der er fastsat i

ecu, og som skal ændres som følge af monetære juste
ringer ^), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1663/
93 (3), er der opstillet en liste over de priser og beløb, som
fra begyndelsen af produktionsåret 1993/94 som led i
ordningen med automatisk afvikling af de negative mone
tære afvigelser divideres med koefficienten 1,013088, der
er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 537/93 (4), ændret ved forordning (EØF) nr. 1331 /
93 (*) ; ifølge artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3824/92 skal
nedsættelsen af de priser og beløb, der følger heraf for
hver sektor, fastlægges, og størrelsen af disse nedsatte
priser fastsættes ;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 600/92 (6), ændret ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3714/92 P), blev der

fastsat en støtte for den lokale produktion af spisekartofler
på Madeira samt af læggekartofler og cikorie på Azorerne ;
producentstøttens størrelse bør justeres i medfør af oven
nævnte bestemmelser ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16 og 27 i forordning (EØF) nr. 1600/92
omhandlede støttebeløb, der er nedsat i overensstemmelse

med artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3824/92, fastsættes til
494 ECU pr. ha.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

387 af 31 . 12. 1 992, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 29.
158 af 30. 6. 1993, s. 18 .
57 af 10. 3. 1993, s. 18.
132 af 29. 5. 1993, s. 114.
173 af 27. 6. 1992, s. 1 .
378 af 23. 12. 1992, s. 23.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2041/93
af 27 . juli 1993

om undtagelsesbestemmelser for oksekød som følge af veterinærforanstaltninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

FÆLLESSKABER HAR —

Tidende ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 125/93 (2), særlig artikel 23, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 6, stk. 4, andet led, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3619/92 af 15 . december 1992 om fastsættelse

Artikel 1

for 1993 af foranstaltninger til forvaltning af indførslen af
visse former for levende kvæg (3) indeholder bestemmelse
om udstedelse af et vist antal importlicenser mellem
15. april og 30. juni 1993 ; de ovenfor omhandlede
importlicensers gyldighedsperiode er begrænset til 90

1 . Som en undtagelse fra artikel 6, stk. 6, i forordning
(EØF) nr. 3619/92 forlænges gyldighedsperioden for

dage, jf. nævnte forordnings artikel 6, stk. 6 ; på baggrund
af importforholdene som følge af de veterinærforanstalt
ninger, som er truffet i forbindelse med udbruddet af
mund- og klovesyge i bestemte lande, bør der tillades en
passende forlængelse af de pågældende licensers gyldig
hedsperiode ;
henset til de omhandlede frister medfører sagens hastende
karakter, at denne forordning må træde i kraft på dagen

licenser, der er udstedt efter artikel 6, stk. 4, andet led, i

nævnte forordning, indtil den 30. september 1993, hvis
den pågældende importør ansøger herom.
2. Den i stk. 1 omhandlede ansøgning skal være
vedlagt originalen af den pågældende importlicens.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968 , s. 24.
(2) EFT nr. L 18 af 27. 1 . 1993, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2042/93
af 27 . juli 1993

om nedsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for æbler for produktionsåret
1993/94 som følge af de monetære justeringer i september og november 1992
samt januar og maj 1993 og overskridelsen af interventionstærsklen for produk
tionsåret 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. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grønsager ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 638/93 (2), særlig artikel 1 6b, stk. 4,

beløbene for de enkelte produkter følgelig skal nedsættes,
og hvad disse nye lavere priser og beløb skal være ; basis
og opkøbspriserne for æbler for produktionsåret 1993/94
blev fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1289/93 f),

ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1334/
93 (10) ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1352/93 er fastsat en

basis- og opkøbspris for æbler for juni måned 1993 (") ;

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 9, stk. 1 ,

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 845/92 (12)
fastsattes interventionstærsklen for produktionsåret

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3824/92 af 28 . december 1992 om de priser og beløb,

det følger af henholdsvis artikel 16a, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 1035/72 og artikel 1 i Rådets forordning (EØF)

1992/93 til 242 000 tons æbler :

monetære justeringer (4), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1663/93 (5), særlig artikel 2, og

nr. 1 121 /89 af 27. april 1989 om fastsættelse af interven
tionstærskler for æbler og blomkål (13), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1 754/92 (l4), at hvis de interven
tionsforanstaltninger, der i et givet produktionsår træffes

ud fra følgende betragtninger :

for æbler, vedrører mængder, der overstiger de fastsatte
interventionstærskler for disse produkter for det pågæl
dende produktionsår, nedsættes de fastsatte basis- og
opkøbspriser for disse produkter for det følgende produk

der ér fastsat i ecu, og som skal ændes som følge af de

Ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
3820/92 af 28 . december 1992 om overgangsforanstalt
ninger for anvendelsen af de agromonetære bestemmelser
i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (6) blev der skabt
sammenhæng mellem bestemmelserne i den agromone
tære ordning, der gælder fra den 1 . januar 1993, og den
tidligere ordning ;

tionsår med 1 % pr. 85 100 tons ud over den fastsatte
mængde ;

ifølge oplysninger fra medlemsstaterne omfattede de
gennemsnitlige interventionsforanstaltninger i Fælles
skabet for produktionsåret 1992/93 684 250 tons æbler ;
Kommissionen har derfor fastslået, at interventionstærs

ved forordning (EØF) nr. 3824/92 blev der opstillet en
liste over de priser og beløb for frugt og grønsager, der fra
begyndelsen af produktionsåret 1993/94 som led i
ordningen med automatisk afvikling af de negative mone
tære afvigelser skal divideres med nedsættelseskoefficien
ten, der blev fastsat ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 537/93 f), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
1331 /93 (8) ; ifølge artikel 2 i forordning (EØF)
nr. 3824/92 skal det fastsættes, hvor meget priserne og
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O
8)

EFT
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EFT
EFT
EFT
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EFT

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

L
L
L
L
L
L
L
L

118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
69 af 20. 3. 1993, s. 7.
387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 29 .
158 af 30. 6. 1993, s. 18 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 22.
57 af 10. 3. 1993, s. 18.
132 af 29. 5. 1993, s. 114.

klerne for dette produktionsår blev overskredet med
442 250 tons æbler ;

det følger af ovenstående, at de ved forordning (EØF) nr.
1289/93 fastsatte basis- og opkøbspriser for æbler for
produktionsåret 1993/94 skal nedsættes med 5 % ; denne
nedsættelse kommer oven i nedsættelsen som følge af de
monetære justeringer i september og november 1 992 samt
i januar og maj 1993 ;
O EFT nr. L
( I0) EFT nr. L
(") EFT nr. L
( I2) EFT nr. L
(") EFT nr. L

132 af 29. 5. 1993, s. 3.
132 af 29. 5. 1993, s. 120.
133 af 2. 6. 1993, s. 19.
187 af 6. 7. 1992, s. 37.
118 af 29. 4. 1989, s. 21 .
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nr. 1289/93, nedsættes med 6,23 % og er herefter som
anført i bilaget.

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

Artikel 2

Artikel 1

Basispriserne og opkøbspriserne for æbler for produk
tionsåret 1993/94, der blev fastsat ved forordning (EØF)

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

BILAG

BASIS- OG OPKØBSPRIS

Produktionsåret 1993/94
ÆBLER

(undtagen til fremstilling af æblecider eller æblesaft)
For perioden 1 . august 1993 til 31 . maj 1994
(ECU/100 kg netto)

August

Basispris

Opkøbspris

24,62

12,54

September

24,62

12,54

Oktober

24,62

12,66

November

25,33

13,09

December

27,72

14,20

Januar til maj

30,12

15,30

Disse priser vedrører :
æbler af sorterne Reine des reinettes et Verde Doncella, kvalitetsklasse I, størrelse 65 mm eller
derover

æbler af sorterne Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise
du Canada og Starking Delicious, kvalitetsklasse I, størrelse 70 mm eller derover
i emballage.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2043/93

af 27 . juli 1993

om bestemmelse af de medlemsstater, i hvilke der gennemføres salgskampagner
til fremme af forbruget af druesaft i produktionsåret 1992/93
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

i bilag IV til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2167/92 af 30. juli 1992 om fastsættelse af opkøbs
priser og støtte samt visse andre beløb, der for produk
tionsåret 1992/93 anvendes i forbindelse med interven

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

tionsforanstaltningerne i vinsektoren f), ændret ved
forordning (EØF) nr. 2959/92 (9), fastsættes støtten for

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

produktionsåret 1992/93 ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for

gen, afhænger af den mængde produkter, for hvilken
støtten vil blive ydet ; det beløb, der er tilbageholdt for
salgskampagnerne 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89,

størrelsen af det beløb, der kan anvendes til finansierin

vin (■), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 566/93 (2),

særlig artikel 46, stk. 5, og artikel 81 ,

1989/90, 1990/91 og 1991 /92, gør det muligt af finansiere
en effektivitetsundersøgelse til et beløb af ca. 200 000
ECU ; det disponible beløb til finansiering af foranstalt
ningen i produktionsåret 1992/93 anslås til 7 000 000
ECU ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om regningsenhedens og de veksel
kurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3),
°g

med det fastlagte beløb er det ikke muligt at gennemføre
effektive kampagner i hele Fællesskabet ; salgskampag
nerne bør derfor fortsat gennemføres i de medlemsstater,

hvor de blev gennemført i de foregående produktionsår ;
ud fra følgende betragtninger :

for at sikre en bedre forvaltning af budgetmidlerne er det
nødvendigt at fastsætte en frist for underskrivelse og beta
ling af kontrakterne ;

I henhold til artikel 1 , stk. 2, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3461 /85 af 9. december 1985 om afholdelse af
salgskampagner til fremme af forbruget af druesaft (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1977/93 0,
bestemmes det for hvert produktionsår, i hvilke medlems
stater der skal gennemføres salgskampagner til fremme af
forbruget af druesaft, samt hvilket samlet beløb der skal
afsættes til finansiering af salgskampagner i hver af de
pågældende medlemsstater ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

i artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2641 /88 af 25. august 1988 om gennemførelsesbe
stemmelserne vedrørende anvendelse af druer, druemost

og koncentreret druemost med henblik på forarbejdning
til druesaft (6), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2056/91 f), fastsættes den del af støtten, der skal
anvendes til finansiering af salgskampagnen, til 35 % ;
(')
(2)
(3)
C)
O
(6)
f)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

84 af 27. 3 . 1987, s. 1 .
154 af 25. 6. 1993, s. 39.
387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
332 af 10 . 12. 1985, s. 22.
180 af 23 . 7. 1993, s. 33.
236 af 26. 8 . 1988, s. 25.
187 af 13. 7. 1991 , s. 30.

Artikel 1

1 . I produktionsåret 1992/93 gennemføres salgskam
pagnerne til fremme af forbruget af druesaft, jf. artikel 1 ,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3461 /85, i Tyskland,
Frankrig, Italien, Spanien og Nederlandene.
(8) EFT nr. L 217 af 31 . 7. 1992, s. 35.
O EFT nr. L 298 af 14. 10. 1992. s. 8.
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Det samlede beløb til finansiering af disse kampagner er
på :

ikrafttrædelsen af denne forordning. Kontraktbeløbet
udbetales senest tre måneder efter kontrakternes korrekte

gennemførelse.
— 1 970 000 ECU i Tyskland
— 1 590 000 ECU i Frankrig
— 1 700 000 ECU i Italien

— 1 305 000 ECU i Spanien
—

3. De i stk. 1 nævnte beløb omregnes til national
valuta ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der var
gældende den 1 . september 1993.

435 000 ECU i Nederlandene.

Artikel 2

2. Kontrakter, der udfærdiges i forbindelse med denne
salgskampagne, underskrives senest ni måneder efter

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 185/ 16

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2044/93

af 27 . juli 1993

om fastsættelse af priser og beløb, der er fastsat i ecu for spindplanter, som følge
af de monetære justeringer
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

foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre,
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1558/93 (6) ; støtte

beløbet for silkeorme er fastsat ved Rådets forordning
(EØF) nr. 1 559/93 Q ; målprisen for ikke-egreneret
bomuld er fastsat ved Rådets forordning (EØF)
nr. 1555/93 (8) ; minimumsprisen for ikke-egreneret
bomuld er fastsat ved Rådets forordning (EØF)

omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land

nr. 1 556/93 (9); støtten til mindre bomuldsproducenter er

brugspolitik ('), særlig artikel 9, stk. 1 ,

fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 152/90 (I0), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2054/92 (n);

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3824/92 af 28 . december 1992 om ændring af de
priser og beløb, der er fastsat i ecu, som følge af de mone
tære justeringer (2), senest ændret ved forordning (EØF)

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

nr. 1663/93 (3), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF) nr. 3824/92 indeholder listen over de
priser og beløb, som nedsættes fra begyndelsen af produk
tionsåret 1993/94 ved hjælp af en koefficient på 1,012674
eller 1,013088 afhængig af tilfældet, som fastsat i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 537/93 (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 1331 /93 (5), som led i den auto
matiske afvikling af de negative monetære afvigelser ;
ifølge artikel 2 i forordning (EØF) nr. 3824/92 skal det
nærmere fastsættes, hvor meget priserne og beløbene som
følge heraf skal nedsættes for hver sektor, og hvilken stør
relse de nedsatte priser har ;
for produktionsåret 1993/94 er støtten for spindhør og
hamp samt beløbet, der tilbageholdes til finansiering af

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De priser og beløb, som Rådet har har fastsat i ecu for

produktionsåret 1993/94 for spindplanter, og som
nedsættes i overensstemmelse med artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 3824/92, er i anført i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra høståret 1993/94.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 29 .
158 af 30 . 6. 1993, s. 18 .
57 af 10. 3. 1993, s. 18 .
132 af 29 . 5. 1993. s. 114.

(6) EFT nr. L
O EFT nr. L
(*) EFT nr. L
O EFT nr. L
H EFT nr. L
/ ll \

EET

I

154 af 25.
154 af 25.
154 af 25.
154 af 25.
116 af 8 .
TIC

~C

ttl

6.
6.
6.
6.
5.
"»

1993, s.
1993, s.
1993, s.
1993, s.
1990, s.

28 .
29 .
24.
25 .
1.
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BILAG

NEDSATTE PRISER OG BELØB

1 . Støtte til spindhør

2. Tilbageholdelse i støtten for spindhør

774,86 ECU/ha

44,42 ECU/ha

3. Støtte for hamp

641,60 ECU/ha

4. Støtte for silkeorme

110,41 ECU/kasse

5. Målpris for bomuld

101,46 ECU/ha

6. Minimumspris for bomuld
7. Støtte til mindre bomuldsproducenter

96,39 ECU/ 100 kg
246,77 ECU/ha
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2045/93

af 27 . juli 1993
om fastsættelse af interventionstærsklen for æbler for produktionsåret 1993/94
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1121 /89
af 27. april 1989 om indførelse af en interventionstærskel

for æbler og blomkål ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 754/92 (2), særlig artikel 3, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1121 /89 indeholder krite

For produktionsåret 1993/94 fastsættes interventions
tærsklen for æbler til 257 200 tons.

rierne for fastsættelse af interventionstærsklen for æbler ;

det påhviler Kommissionen at fastsætte interventions

tærsklen ved for de gennemsnitlige mængder, der i de

Artikel 2

sidste fem produktionsår, for hvilke der foreligger produk
tionstal, er produceret til konsum i frisk tilstand, at
anvende procentsatsen i nævnte artikels stk. 1 ;

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 21 .
(2) EFT nr. L 180 af 1 . 7. 1992, s. 23 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2046/93
af 27. juli 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 1201/89 om gennemførelsesbestemmeler for
støtteordningen 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 protokol 4 om bomuld, senest ændret
ved Kommissionens (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. 1554/93 0, særlig artikel 11 , og

ud fra følgende betragtninger :

I artikel 6 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1201 /89 (4), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 2328/92 f), er der fastsat nærmere bestemmelser om
ordningen med maksimale garantimængder, jf. artikel 2,
stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1964/87 af 2. juli
1987 om tilpasning af den støtteordning for bomuld, der
er indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende
Grækenlands tiltrædelse (6), senest ændret ved forordning
(EØF) nr; 1553/93 H ; med henblik på en korrekt anven

delse af ordningen er der fastsat nærmere regler i nævnte
stk. 2 ; i samme øjemed bør der også fastsættes nærmere
bestemmelser i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1201 /89 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltning er i overens
stemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Hør og Hamp —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I begyndelsen af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1201 /89
indsættes følgende : »Når den i artikel 2, stk. 2, tredje
afsnit, i forordning (EØF) nr. 1964/87 omhandlede betin
gelse er opfyldt, ændres nedsættelsen af støtten for et
bestemt produktionsår på følgende måde :«
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(6)

EFT
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EFT
EFT
EFT
EFT
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nr.
nr.
nr.
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nr.
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L
L
L
L
L
L
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154
123
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af
af
af
af
af

31 . 12. 1987, s. 49.
31 . 7. 1981 , s. 2.
25. 6. 1993, s. 23.
4. 5. 1989, s. 23.
8 . 8 . 1992, s. 15.
3. 7. 1987, s. 14.
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/
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Nr. L 185/20

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2047/93
af 27. juli 1993

om tilladelse til handel med ozonlagsnedbrydende stoffer og produkter indehol
dende sådanne stoffer med lande, der ikke er parter i Montreal-protokollen om
stoffer, der nedbryder ozonlaget
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

til den 15. til 26. november 1993, at lande, der ikke er
parter i protokollen, og som inden den 31 . marts 1993 til

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

UNEP's sekretariat for ozonspørgsmålet artikel 2, 2a til 2c
og 4 og i dette øjemed har indgivet de i protokollens
artikel 7 omhandlede oplysninger, opfylder de relevante
bestemmelser i protokollen, kan få dispensation fra

Europæiske Økonomiske Fællesskab,

kontrollen med eksport af ozonlagsnedbrydende stoffer ;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 594/91
af 4. marts 1991 om stoffer, der nedbryder ozonlaget ('),
ændret ved forordning (EØF) nr. 3952/92 (2),

under henvisning til Rådets beslutning nr. 88/540/EØF af
14. oktober 1988 om indgåelse af Wien-konventionen om
beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om
stoffer, der nedbryder ozonlaget (3), og til Rådets beslut
ning 91 /690/EØF af 12. december 1991 om indgåelse af
ændringer til Montreal-protokollen om stoffer, der
nedbryder ozonlaget, vedtaget af parterne i protokollen i
London i juni 1990 (4), og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 5, artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 8 i
forordning (EØF) nr. 594/91 forbydes import i Fælles
skabet fra lande, der ikke er parter i protokollen, af
kontrollerede ozonlagsnedbrydende stoffer og af
produkter indeholdende sådanne stoffer og eksport fra
Fællesskabet af sådanne stoffer til lande, der ikke er parter

flere lande, der ikke er parter i protokollen, og flere lande,
der er parter i protokollen, men ikke parter i London
ændringen hertil fra 1990, har indgivet oplysninger til

UNEP's sekretariat for ozonspørgsmål i overensstemmelse
med denne afgørelse ;

bestemmelserne i denne forordning er midlertidige og
kan ændres ved en kommissionsforordning i lyset af en
afgørelse truffet af parterne på deres femte møde ;

proceduren for vedtagelse af lovmæssige foranstaltninger
vedrørende gennemførelsen af denne forordning er fastsat
i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 594/91 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, hvortil der
henvises i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 594/91 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

i protokollen ;
Artikel 1

i henhold til artikel 9 i forordning (EØF) nr. 594/91 kan
Kommissionen tillade handel med et land, der ikke er

part i protokollen, med kontrollerede stoffer og med
produkter, der indeholder et eller flere af disse stoffer,
såfremt det på et møde mellem parterne fastslås, at dette
land overholder protokollens artikel 2, 2a til 2c og 4 fuldt
ud og har indgivet oplysninger herom som omhandlet i
protokollens artikel 7 ;

Handel med Colombia

Uanset artikel 5, artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 8 i
forordning (EØF) nr. 594/91 tillades handel med
Colombia med

kontrollerede

stoffer som defineret i

forordningens artikel 2 og med produkter indeholdende
et eller flere af disse stoffer, som skal fastsættes nærmere i

medfør af forordningens artikel 6, stk. 3.

parterne har på deres fjerde møde i København i 1992
afgjort, at handel som omhandlet i protokollens artikel 4,
stk. 1 til 4a, kan tillades med Colombia i medfør af proto

Artikel 2

kollens artikel 4, stk. 8 ;

på dette møde vedtog parterne midlertidigt, indtil der
træffes endelig afgørelse på deres femte møde berammet
(') EFT nr. L 67 af 14. 3. 1991 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 405 af 31 . 12. 1992, s. 41 .
(J) EFT nr. L 297 af 31 . 10. 1988, s. 8 .
(4) EFT nr. L 377 af 31 . 1 ?.. 1991

<=

Handel med andre lande, der ikke er parter i
protokollen , og med parter, for hvilke London
ændringen til protokollen endnu ikke er trådt i
kraft

1 . Uanset artikel 8 i forordning (EØF) nr. 594/91
tillades eksport fra Fællesskabet af kontrollerede stoffer
o

A~t:

-• c

»

•

~

—

- -

-
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Republik, Salomon-Øerne, Gabon, Madagaskar, Laos,
Bahamas, Congo, Comoro, Dominica, Senegal, Peru,
Jamaica, Vietnam, Libanon, Myanmar, Elfenbenskysten,

1,1,1-trichlorethan, som defineret i forordningens artikel
2, til Hongkong, Jordan, Tyrkiet, Nicaragua, Uruguay,
Malta og Sudan.

Surinam, Den Dominikanske Republik, Litauen, Guyana
og Mali.

Artikel 3

2. Uanset artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 594/91 tillades eksport fra Fællesskabet af andre fuldt
halogenerede chlorfluorcarboner, tetrachlormethan og

Ikrafttræden

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
Pa Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2048/93
af 27. juli 1993

om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR -

gældende importafgifter 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. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1548/93 (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. 1695/93 (4),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2016/93 (s);
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1 695/93, på de oplysninger, som Kommis

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 26. juli 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 28. juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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1 . 7. 1981 , s. 4.
25. 6. 1993, s. 10.
31 . 12. 1992, s. 1 .
1 . 7. 1993, s. 40.
24. 7. 1993, s. 59.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb ()

1701 11 10

36,36 (')

1701 11 90

36,36 (•)

1701 1210

36,36 (')

1701 12 90

36,36 (')

1701 91 00

43,66

1701 99 10

43,66

1701 99 90

43,66 (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.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2049/93
af 27. juli 1993

om midlertidig suspension af forudfastsættelse af eksportrestitutioner for
oksekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

forudfastsættelse af restitutioner i spekulationsøjemed er
det nødvendigt midlertidigt at suspendere forudfastsæt
telsen af restitutionerne ; det er dog ikke nødvendigt at
afvise de ansøgninger, der blev indgivet inden den 28. juli
1993 —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68

af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

nr. 125/93 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 885/68
af 28 . juni 1968 om de almindelige regler for ydelse af
eksportrestitutioner for oksekød og om kriterierne for

Forudfastsættelsen af restitutioner ved udførsel af de i

fastsættelse af disse restitutionsbeløb (3), senest ændret ved

artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1457/

forordning (EØF) nr. 427/77 (4), særlig artikel 5, stk. 4,
andet afsnit, og

93 0, omhandlede produkter suspenderes i perioden fra

ud fra følgende betragtning :
Situationen på visse markeder gør det nødvendigt at
tilpasse restitutionerne ; for at undgå ansøgninger om

Artikel 1

28. til 30. juli 1993.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28 . juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 24.
18 af 27. 1 . 1993, s . 1 .
156 af 4. 7. 1968 , s. 2.
61 af 5. 3 . 1977, s. 16.

H EFT nr. L 142 af 12. 6. 1993 «

«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2050/93

af 27. juli 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 1586/93 om opkrævning af en udligningsaf
gift ved indførsel af æbler med oprindelse i Argentina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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. 638/93 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

i henhold til artikel 25 i nævnte forordning, ændres ;

overholdelsen af disse fører til at ændre udligningsafgiften
for indførsel af æbler med oprindelse i Argentina —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1586/93 (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1869/93 (4), har fastsat en

udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i
Argentina ;

artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 har
fastsat de betingelser, under hvilke en afgift, der er fastsat

Beløbet 4,92 ECU, som er nævnt i artikel 1 i forordning
(EØF) nr. 1586/93, erstattes af beløbet 13,39 ECU.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

O EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 69 af 20 . 3 . 1993, s. 7.
(3) EFT nr. L 152 af 24. 6. 1993, s. 24.
(4) EFT nr. L 170 af 13. 7. 1993, s. 29 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2051/93
af 27. juli 1993

om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprin
delse i Uruguay
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

begrebet repræsentativ notering er fastsat i artikel 24,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
ifølge bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 , i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 211 8/74 (4), senest ændret ved

forordning (EØF) nr. 249/93 (s), skal de noteringer, der
tages i betragtning, være konstateret på de repræsentative
markeder eller under visse omstændigheder på andre
markeder ;

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. 638/93 (2), særlig artikel 27, stk. 2, andet afsnit, og

for friske citroner med oprindelse i Uruguay har den

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

ud fra følgende betragtninger :

Artikel 25, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72 bestem
mer, at såfremt indgangsprisen for en vare, der indføres
fra et tredjeland, i to på hinanden følgende markedsdage
holder sig på et niveau, der er mindst 0,6 ECU lavere end
referenceprisen, opkræves, undtagen i særlige tilfælde, en
udligningsafgift ved indførsel af denne vare fra det pågæl
dende afsendelsesland ; denne afgift skal være lig med
forskellen mellem referenceprisen og det aritmetiske
gennemsnit af de to sidste indgangspriser, der er til

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (6)
fastsatte repræsentative markedskurser anvendes til
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. 1068/93 0 —

rådighed for dette afsendelseslands vedkommende ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1319/93 af 28 . maj
1993 om fastsættelse af referencepriser for friske citroner
for produktionsåret 1 993/94 (3), fastsatte for disse varer i
kvalitetsklasse I referenceprisen til 60,82 ECU pr. 100 kg
netto for juli 1993 ;

indgangsprisen for en vare fra et bestemt afsendelsesland
er lig med den laveste repræsentative notering, eller
gennemsnittet af de laveste repræsentative noteringer, der
er konstateret for mindst 30 % af de mængder, der
kommer fra det pågældende afsendelsesland, og som
afsættes på samtlige repræsentative markeder for hvilke
der er noteringer til rådighed, idet denne eller disse note
ringer nedsættes med den told og de afgifter, der er nævnt
i artikel 24, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1035/72 ;
(•) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 69 af 20 . 3 . 1993, s. 7 .

(4 EFT nr. L 132 af 29. 5. 1993, s. 90.

Artikel 1

Ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Uruguay
(KN-kode ex 0805 30 10) opkræves der en udligningsaf
gift, hvis beløb fastsættes til 13,20 ECU pr. 100 kg netto.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juli 1993.
(4)
O
(6)
f)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

220 af 10 . 8 . 1974, s. 20.
28 af 5. 2. 1993 , s. 45.
387 af 31 . 12. 1992, s . 1 .
108 af 1 . 5. 1993, s . 106.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 185/27
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2052/93
af 27 . juli 1993

om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), særlig artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :
Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine
gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens

forordning (EØF) nr. 1985/93 (2) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1985/93 på de oplysninger, som Kommis
sionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre
de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstem
melse med bilaget til nærværende forordning ;
de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 38 1 3/92 (3)
fastsatte repræsentative markedskurser anvendes til

omregning af det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes
valuta, og ligger til grund for fastlæggelsen af land
brugsomregningskurserne for medlemsstaternes valutaer ;
betingelserne for anvendelse og fastsættelse af disse
omregningskurser blev fastlagt ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1 068/93 (4) —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1985/93 fastsatte
eksportrestitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af de
i artikel 1 , litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr. 1766/92
nævnte produkter ændres i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning for de angivne produkter.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 28. juli 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 180 af 23. 7. 1993, s. 45.
O EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .

(4) EFT nr. L 108 af 1 . 5 . 1993. s . 106.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 27. juli 1993 om ændring af eksportrestitutionerne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)

(ECU / ton)

Produktkode

Bestemmelse (')

Restitutionsbeløb (2)

Produktkode

Bestemmelse (')

Restitutionsbeløb (2)

0709 90 60 000

—

—

100700 90 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1101 00 00 100

01

55,00

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

—

1001 90 99 000

1101 00 00 130

01

52,00

1101 00 00 150

01

48,00

1101 00 00 170

01

44,00

1101 00 00 180

01

41,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

55,00

1102 10 00 700

—

—
—

04

25,00

05
08

17,00
18,00

02

15,00

03
06
02

25,00
17,00
15,00

1003 00 10 000

—

—

1003 00 20 000

04

25,00

1102 10 00 900

—

02

15,00

1103 11 30 200

01

04

25,00

1103 11 30 900

—

02

15,00

1004 00 00 200

—

—

1103 11 50200

01

1103 11 50 400

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1103 11 50 900

—

—

1005 90 00 000

07

15,00

1103 11 90 200

01

02

0

1103 11 90 800

' —

1002 00 00 000

1003 00 80 000

47,00 (3)
—

47,00 (3)

55,00 (3)

—

(') Bestemmelserne er følgende :
01 Alle tredjelande
02 Andre tredjelande

03
04
05
06
07
08

Schweiz, Østrig og Liechtenstein
Schweiz, Østrig, Liechtenstein, Ceuta og Meiilla
Egypten, Marokko og Tuneisen
Korea og Japan
Zone I, zone III b), zone VIII a), Cuba og Ungarn
Algeriet.

(2) Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i forordning (EØF)
nr. 990/93 overholdes.

(3) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB : Zonerne er angivet i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT nr. L 214 af 30. 7. 1992, s. 20).
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/69/EØF

af 23. juli 1993

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/116/EØF om

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

opfylde de anførte mål ; medlemsstaterne kan ikke
opfylde disse mål enkeltvis ; ved direktiv 76/116/EØF er

det desuden allerede fastsat, at målene skal opfyldes på
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A,
under henvisning til Rådets direktiv 76/ 116/EØF af
18 . december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om gødning ('), senest
ændret ved direktiv 89/530/EØF (2), særlig artikel 9, stk. 1 ,

EF-plan ;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til
Den Tekniske Udvikling af Direktiver, som tager sigte på
at fjerne de tekniske hindringer for samhandelen i
gødningssektoren —

og

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Ved Traktatens artikel 8A etableres et område uden indre

grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjeneste
ydelser og kapital ;
i direktiv 76/ 116/EØF er der fastsat bstemmelser vedrø

rende markedsføring af EØF-gødninger ;

det er nødvendigt at tilføje nye gødninger til bilag I til
direktiv 76/ 116/EØF, så disse kan få betegnelsen »EØF

gødning« ; direktiv 89/284/EØF (3) og 89/530/EØF, som
supplerer og ændrer direktiv 76/ 116/EØF, indeholder
bilag, som ikke er integreret i bilag I til direktiv 76/ 116/
EØF, og det er derfor nødvendigt at omstrukturere bilag I
til direktiv 76/116/EØF for at opnå større klarhed og
overskuelighed ;

Artikel 1

I bilag I til direktiv 76/ 116/EØF foretages følgende
ændringer :
a) de kvælstofgødninger, som kun indeholder et hoved
næringsstof, der er anført i bilag I til nærværende
direktiv, indsættes i del A, punkt 1
b) de gødninger indeholdende flere hovednæringsstoffer,
som er anført i bilag II til nærværende direktiv,
indsættes i del B

c) den flydende gødning, der er anført i bilag III til
nærværende direktiv, indsættes i del C, punkt 1 .
Artikel 2

på grund af den påtænkte handlings omfang og virk
ninger er de ved dette direktiv fastsatte EF-foranstalt
ninger ikke blot nødvendige, men også uundværlige for at
(') EFT nr. L 24 af 30. 1 . 1976, s. 21 .
O EFT nr. L 281 af 30 . 9. 1989, s. 116.
(3) EFT nr. L 111 af 22. 4. 1989, s. 34.

1 . Bilag I til direktiv 89/284/EØF bliver til del D i
bilag I til direktiv 76/ 116/EØF med titlen : »Gødninger
indeholdende sekundære næringsstoffer«.
2. Gødningerne i bilag IV til nærværende direktiv
indsættes i bilag I, del D, i direktiv 76/ 116/EØF.

Artikel 3

1 . Bilaget til direktiv 89/530/EØF indsættes som del E
i bilag I til direktiv 76/ 116/EØF med titlen »Gødninger
indeholdende mikronæringsstoffer«.

direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en
sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvis
ning fastsættes af medlemsstaterne.
2.

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1

fra den 1 . maj 1994.

2. Kapitel A i del E i bilag I til direktiv 76/ 116/EØF
affattes som angivet i bilag V til nærværende direktiv.

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de
nødvendige love og administrative bestemmelser for at
efterkomme dette direktiv senest den 30. april 1994. De
underretter straks Kommissionen herom.

medlemsstaterne

vedtager

Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Artikel 4

Når
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disse

love

og

administrative bestemmelser, henvises der deri til dette

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1993.
^

o

Pa Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Næstformand.

Magnesiumnitrat

Crotonylidendiurea

Isobutylidendiurea

Ureaformaldehyd

10

II

12

2

1

Nitratkvælstof

&

Øvrige krav

kende opløseligt i varmt vand

Fællesskabers Tidende

Højst 5 % ureakvælstof

Kvælstof af ureaformaldehyd udeluk

dehyd

ligt i koldt vand

Mindst 31 % N som ureaformal-

varmt vand

Polymer

Kvælstof af ureaformaldehyd opløse

vægtprocent

kvælstofindhold skal være opløseligt i

Mindst 3/5 af det deklarerede total-

dehyd

vejende bestående af ureaformal-

Isobutylidendiureakvælstof

Totalkvælstof
Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1

!

Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1
vægtprocent

Totalkvælstof

Crotonylidendiureakvælstof

! vægtprocent

Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1

Totalkvælstof

Produkt fremstillet ved reaktion 36 % totalkvælstof
mellem urea dg formaldehyd, over- Kvælstof bestemt som totalkvælstof

Højst 3 % ureakvælstof

stof

Mindst 25 % isobutylidendiureakvæl-

Monomer

Kvælstof bestemt som totalkvælstof

28 % N

mellem urea og isobutylaldehyd

Produkt fremstillet ved reaktion

Højst 3 % ureakvælstof

kvælstof

Mindst

Monomer

crotonylidendiurea-

Kvælstof bestemt som totalkvælstof
25 %

28 % N

mellem urea og crotonaldehyd

krystallinsk form« tilføjes

Når gødningen markedsføres i form

skal deklareres

Næringsstoffernes former
og opløseligheder

Europæiske

Produkt fremstillet ved reaktion

14 % MgO
Magnesium bestemt som vandopløse
ligt magnesiumoxid

hovedbestanddel

•

10 % N

5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

Bestanddele, hvis indhold

magnesiumnitrat hexahydrat som Nitrogen bestemt som nitratkvælstof af krystaller, kan betegnelsen »i Vandopløseligt magnesiumoxid

4

Kemisk fremstillet produkt med

3

hovedbestanddele

fremstillingsmåde og

Mindsteindhold

(i vægtprocent) af
næringsstoffer ;
angivelser til bestemmelse af
indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

De

Ic

Typebetegnelse

Nr.

Henvisning til

1 . KVÆLSTOFGØDNINGER

A. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

BILAG I

BILAG I

Nr. L 185/32
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skal

stamme

fra

skal

stamme

fra

Ureakvælstof

1

skal

stamme

Ureakvælstof

Ureaformaldehydkvælstof

(ureakvælstof 4- ureaformaldehyd
kvælstof) x 0,026

udelukkende opløseligt i varmt vand

Fællesskabers Tidende

Største indhold af biuret :

koldt vand

Ureaformaldehydkvælstof
i Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i

ligt i varmt vand

skal

fra

Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof

indeholde mindst 3/s kvælstof opløse-

ureaformaldehyd
Ureaformaldehydkvælstoffet -

kvælstofindhold

ammoniumkvælstof og/eller nitrat-

mængde på mindst 1 % :

stofgødning

(liste A-l i direktiv 76/116/EØF, kvælstof og/eller ureakvælstof
undtagen 3 a), 3 b) og 5)
Mindst % af det deklarerede total-

dehyd

Isobutylidendiureakvælstof

Totalkvælstof
For så vidt som de findes i en

J

Nitratkvælstof

Ammoniumkvælstof

Kvælstofgødning inde- Kemisk fremstillet produkt, der inde- 18% N bestemt som totalkvælstof
holdende ureaformal- holder ureaformaldehyd og en kvæl- Mindst 3 % af kvælstoffet i form af

kvælstof) x 0,026

(ureakvælstof 4- isobutylidendiurea

Største indhold af biuret :

isobutylidendiurea

kvælstofindhold

Mindst V3 af det deklarerede total-

undtagen 3 a), 3 b) og 5)

mængde på mindst 1 % :

ammoniumkvælstof og/eller nitrat-

kvælstofgødning

, (liste A-l i direktiv 76/ 116/EØF, kvælstof og/eller ureakvælstof

diurea

Crotonylidendiureakvælstof

Ureakvælstof

Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof

Totalkvælstof
For så vidt som de findes i en

(ureakvælstof + crotonylidendiurea
kvælstof) x 0,026

Største indhold af biuret :

crotonylidendiurea

kvælstofindhold

ammoniumkvælstof og/eller nitrat-

Kvælstofgødning inde- Kemisk fremstillet produkt, der inde- 18% N bestemt som totalkvælstof
holdende isobutyliden- holder isobutylidendiurea og en Mindst 3 % af kvælstoffet i form af i

.

kvælstofgødning

(liste A-l i direktiv 76/ 116/EØF, kvælstof og/eller ureakvælstof
undtagen 3 a), 3 b) og 5)
Mindst '/3 af det deklarerede total-

Europæiske

15

6

mængde på mindst 1 % :

5

diurea

4

Næringsstoffernes former
og opløseligheder
Øvrige krav

skal deklareres

Bestanddele, hvis indhold

De

14

j

3

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

Totalkvælstof
For så vidt som de findes i en

1

hovedbestanddele

fremstillingsmåde og

Mindsteindhold

(i vægtprocent) af
næringsstoffer ;
angivelser til bestemmelse af
indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Kvælstofgødning inde- Kemisk fremstillet produkt, der inde- 18% N bestemt som totalkvælstof
holdende crotonyliden- holder crotonylidendiurea og en Mindst 3 % af kvælstoffet i form af

2

1

13

Typebetegnelse

Nr.

Henvisning til

28 . 7. 93

Nr. L 185/33

Mindsteindhold

kvælstof : 1 ,5 %

24 % N
Kvælstof bestemt som totalkvælstof
Mindste indhold af nitratkvælstof :
3%
Mindste indhold af dicyandiamid-

kvælstof : 1 ,5 %

20 % N
Kvælstof bestemt som totalkvælstof
Mindste indhold af ammoniumkvælstof : 18 %
Mindste indhold af dicyandiamid

4

(i vægtprocent) af
næringsstoffer ;
angivelser til bestemmelse af
indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav
5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

Totalkvælstof
Nitratkvælstof
Ammoniumkvælstof
Dicyandiamidkvælstof
(')

Totalkvælstof
Ammoniumkvælstof
Dicyandiamidkvælstof
(')

6

Næringsstoffernes former
og opløseligheder
Øvrige krav

skal deklareres

Bestanddele, hvis indhold

De

(') Teknisk information, så fyldestgørende som muligt, skal af den markedsføringsansvarlige påføres hver pakning, eller følgeseddel ved løsvarelevering. Informationen skal specielt indeholde oplysninger om brugsperiode og
anvendelsesmængde i relation til den afgrøde, til hvilken gødningen skal anvendes.

AmmoniumsulfatsalKemisk fremstillet produkt indeholpeter med nitrifika- dende ammoniumsulfat, ammoniumtionshæmmer (dicyan- nitrat og dicyandiamid
diamid)

17

3

Ammoniumsulfat med Kemisk fremstillet produkt indeholnitrifikationshæmmer
dende ammoniumsulfat og dicyandi(dicyandiamid)
amid

2

1

hovedbestanddele

16

Typebetegnelse

Nr.

Henvisning til
fremstillingsmåde og

Nr. L 185/34

Europæiske
Fællesskabers Tidende
28 . 7. 93

Produkt fremstillet ad

2

fremstillingsmåde

til

Henvisning

20 %

3

I alt

1



vand

hydkvælstof op
løseligt i koldt

(9) Ureaformalde

varmt vand

opløseligt i

udelukkende

hydkvælstof

i

j

vand

niumcitrat og i

neutralt ammo

(3) P205 opløseligt i

neutralt ammo
niumcitrat

(2) P20, opløseligt i

Vandopløs
ligt K2O

7

K2O

um-calcium-

er bundet til

phosphat gløde
(2) Angivelse
phosphat, alumini
»chlorfattig«

indeholder thomas

10

K2O

!

delse (8) og (9)

deklareres som
kvælstofforbin

delsen (7) skal

Kvælstofforbin

(?)

vægtprocent el
ler mere, skal
denne deklare

eller (3) udgør 1 g

løselighederne (2)

bestemmelse af op

Prøvemængden til

overstige 2 %

seligt P205 må ikke ]

mineralsyreoplø

Indholdet af kun

( 1 ))

(opløselighed

indhold af P205

vandopløselige

angivelse af det

samtidig påbudt

heden (3) ^ med

gives opløselig

mindst 2 % , an

— udgør det vand
opløselige P2O5

(2)

opløseligheden

udelukkende

2 % , angives

mindre end

— udgør det vand
opløselige P203

ligheder :

indhold

et største
phosphat, delvist
oplukket råphos
indhold på
2% Cl.
phat eller råphos
phat, skal deklare (3) Det er til
res
res efter en af de
ladt at ga
(3) Den relevante af
under (1 ), (2) eller
rantere et
kvælstofforbin
(3)
angivne
opløse

vist
chlor
delserne (5) til

delserne (2) til
(4) udgør 1

det af en af
kvælstofforbin

9

P205

Denne NPK-gød ( 1 ) Vandopløse
( 1 ) Totalkvælstof
ligt kalium
(2) Såfremt indhol ning, som hverken
oxid

8

N

Fællesskabers Tidende

f

!

5% P20,
5% K20

vand

(7) skal være op
løseligt i varmt

deklarerede ind (7) Ureaformaldehold af kvæl
hydkvælstof
stofforbindelsen
(8) Ureaformalde

Mindst % af det

diureakvælstof

delserne (5) eller
(6) eller (7).
(6) Isobutyliden

diureakvælstof

P20,

( 1 ) Vandopløseligt

6

P20 ,

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber

Europæiske

i

delse

kvælstofindhold

skal stamme fra (4) Ureakvælstof
kvælstofforbin (5) Crotonyliden

kvælstof

( 1 ) Totalkvælstof
Mindst % af det (2) Nitratkvælstof
deklarerede to
(3) Ammonium
tal-

5

N

Formalingsgrader

henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer

næringsstoffer, som skal deklareres i

Former og opløseligheder samt indhold af

De

eller vegetabilsk oprin

ylidendiurea, el crotonylidendiurea, eller + K20)
er isobutyliden isobutylidendiurea eller
iurea eller urea ureaformaldehyd uden
)ormaldehyd (alt tilsætning af hovednæ
:ter tilfældet)
ringsstoffer af animalsk

5% N

4

næringsstof

For hvert
enkelt

(vægtprocent)

eholdende croto kemisk vej, indeholdende (N + P2O s

NPK-gødning in

1

Type
betegnelse

næringsstoffer

Mindsteindhold af

1 . NPK-GØDNINGER

B. GØDNINGSSTOFFER, SOM INDEHOLDER FLERE HOVEDNÆRINGSSTOFFER

BILAG I

BILAG II

28 . 7 . 93

Nr. L 185/35

2

fremstillingsmåde

til

3

I alt

4

næringsstof

For hvert
enkelt

5

N

6

P20 ,

:efter tilfældet)

'

i

I

I

!

I

j

hydkvælstof

vand*
5 % P205

løseligt i varmt

(7) skal være op-

j

I

I

I

hydkvælstof opløseligt i koldt
vand

(9) Ureaformalde-

opløseligt i
varmt vand

udelukkende

stofforbindelsen I (g) Ureaformaldehydkvælstof

hold af kvæl-

deklarerede ind- , (7) Ureaformalde-

delserne (5) eller
diureakvælstof
(6) eller (7).
(6) IsobutylidenMindst 3/5 af det
diureakvælstof

kvælstofforbin- (5) Crotonylidenvand

B

niumcitrat og i

neutralt " amme*

'

i

(2) P2Os opløseligt i .
neutralt ammoniumcitrat
•

I

I
j
I

indeholder thomas
phosphat, gløde- 1
phosphat, alumini
um-calcium

kvælstofforbin- U, "der

(3) Den relevante af ;

& ,eller

Kvælstofforbin

delse (8) g (?)

kvælstofforbin-

delsen (7) skal
deklareres som

1

de ,

denne deklare- ! Phat eller råphos

ler mere, skal I oplukket råphos
res
phat skal deklare

vægtprocent el- phosphat, delvist

det af en af
kvælstofforbindelserne
(2) til
(4\ udrør 1

°' angi~

seligt P2O5 må ikke

eller (3) udgør 1 g

Fællesskabers Tidende

overstige 2 %
Prøvemængden til ,
bestemmelse af op
løselighederne (2)

(opløselighed
( 1 ))
Indholdet af kun
mineralsyreoplø

indhold af P20,

vandopløselige

angivelse af det

samtidig påbudt

(3) med

2 % , angives
opløseligheden

P20 , mindst

vandopløselige

— udgør det

udelukkende
opløseligheden
(2)

y"g

p
• J
P2O3 mindre .

. (?)delserne (5) til ligheder™6
°P
„ ,

|

!

I

10

k2o

Europæiske

!

!

i

deklarerede to- (3) Ammonium(J) kvælstof
kvælstofindhold
TT u , ♦ ,
stal stamme fra ( ' Ureakvælstof

I tal.

p2o5

De

getabilsk oprindelse

fer af animalsk eller ve-

nylidendiurea, el- crotonylidendiurea, eller
er isobutyliden- isobutylidendiurea eller
diurea
eller urea- ureaformaldehyd uden
ormaldehyd (alt tilsætning af næringsstof-

N

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber

| 7 j (1) Totalk8vælstof Denne NP-gød
9 
(2) Såfremt indhol- ning, som hverken

k2o

henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer
Formalingsgrader

Former og opløseligheder samt indhold af
næringsstoffer, som skal deklareres i

NP-gødni
ng in- Produkt fremstil et ad 18 % I 5 % N (1) Totalkvælstof (1) Vandopløseligt
ieholdende croto- kemisk vej, indeholdende (N + P2Os) Mindst '/„ af det (2) Nitratkvælstof
pi05

1

Type
betegnelse

Henvisning

næringsstoffer
(vægtprocent)

Mindsteindhold af

2. NP-GØDNINGER

Nr. L 185/36

28 . 7 . 93

2

fremstillingsmåde

til

næringsstof

enkelt

For hvert

18 %

5% N

34

I alt

( 1 ) Totalkvælstof

5

N

rtidendiurea, elr isobutyhdenurea eller ureaormaldehyd (alt
ter tilfældet)

eller vegetabilsk oprindelse

crotonylidendiurea, eller
isobutyhdendiurea eller
ureaformaldehyd uden
tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk

deklareres

j

j

løseligt i koldt

vand

i (9) Ureaformaldehydkvælstof op-

varmt vand

kvælstofforbin
delse (8) og (9)

som

delsen (7) skal

5 % K20

ligt kalium

vist chlor
indhold

ladt at ga
rantere et

indhold på
2 % Cl.
(3) Det er til

oxid
(2) Angivelse
»chlorfattig«
er bundet til
et største

( 1 ) Vandopløse

10

K2O

Europæiske

opløseligt i

delserne (5) til
(7)
Kvælstofforbin- j

stofforbindelsen (g) Ureaformaldehydkvælstof
(7) skal være opløseligt i varmt
udelukkende

9

P2O5

De

vand

(3) Den relevante af
kvælstofforbin-

deklarerede ind- (7) Ureaformaldehold af kvælhydkvælstof

det af en af
kvælstofforbindelserne (2) til
(4) udgør 1
vægtprocent el-

(2) Såfremt indhol-

(1 ) Totalkvælstof

8

N

jer mere, skal
denne deklareres

ligt K.20

Vandopløs-

7

K2O

Øvrige krav

Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber

delserne (5) eller
diureakvælstof
: (6) eller (7).
(6) IsobutylidenMindst 3/5 af det
diureakvælstof

deklarerede to- (3) Ammoniumtal_
1 ' kvælstof
kvælstofindhold
Ureakvælstof
skal stamme fra '
kvælstofforbin- (5) Crotonyliden-

6

P2O ,

Former og opløseligheder samt indhold af
næringsstoffer, som skal deklareres i
henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer
Formalingsgrader

holdende croto- kemisk vej, indeholdende (N + K20) Mindst '/4 af det (2) Nitratkvælstof

K-gødning in- Produkt fremstillet ad

1

Type
betegnelse

Henvisning

næringsstoffer
(vægtprocent)

Mindsteindhold af

3 . NK-GØDNINGER

28 . 7. 93

Fællesskabers Tidende
Nr. L 185/37

;

Magnesiumsulfatopløsning

2

1

5.1

Typebetegnelse

Nr.

Magnesiumnitratopløsning

2

1

4

Typebetegnelse

Nr.

|

Mindsteindhold

stof

nesiumnitrat

5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

vand af magnesiumsulfat af industriel oprindelse

Mindsteindhold

svovltrioxid

vandopløseligt magnesiumoxid og

10 % S03
Magnesium og svovl bestemt som

4

(i vægtprocent) af næringsstoffer ;
angivelser til bestemmelse
af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Produkt opnået ved opløsning i 5 % MgO

3

hovedbestanddele

fremstillingsmåde og

Henvisning til

j

1

j

Bestanddele, hvis

6

Øvrige krav

Næringsstoffernes former
og opløseligheder

indhold skal deklareres

Bestanddele, hvis

Nitratkvælstof
Vandopløseligt magnesiumoxid

6

Øvrige krav

Næringsstoffernes former
og opløseligheder

indhold skal deklareres

kan tilføjes

Valgfrit : vandopløseligt svovltrioxid

Sædvanligt anvendt handelsnavn Vandopløseligt magnesiumoxid

5

Yderligere henvisninger til
typebetegnelsen

D. GØDNINGER INDEHOLDENDE SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER

BILAG I

BILAG IV

pH minimum : 4

opløseligt magnesiumoxid

9 % MgO
Magnesium bestemt som vand

6% N
Nitrogen bestemt som nitratkvæl-

4

(i vægtprocent) af næringsstoffer ;
angivelser til bestemmelse
af indholdet af næringsstoffer
Øvrige krav

Kemisk fremstillet produkt, opløst
i vand og indeholdende mag-

3

hovedbestanddele

Henvisning til
fremstillingsmåde og

1 . GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

C. FLYDENDE GØDNINGER

BILAG I

BILAG III

Nr. L 185/38

De Europæiske Fællesskabers Tidende
28 . 7 . 93

ning

I

de tilstedeværende bestanddele

Borholdig gødning i opløs- Produkt fremstillet ved opløsning 2 % vandopløseligt B

le

Produkt fremstillet på grundlag af 7 % total B

|l

,

maskevidde

1d i vand

Borholdig gødning i suspen- Produkt fremstillet ved at suspen- ! 2 % vandopløseligt B
sion
dere typerne la og/eller lb og/eller

1d i vand

af typerne la og/eller lb og/eller

borsyre med ethanolamin

Produkt fremstillet ved reaktion af 8 % vandopløseligt B

umborater

-

^

,

,

„

Vandopløseligt bor (B)

Total bor (B)

Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt bor (B)
j de tilstedeværende bestanddele

|

;

De almindelige handelsnavne kan

colemanit eller pandermit, der som Finhed : mindst 98 % passerer tilføjes
hovedbestanddel indeholder calci- gennem en sigte med 0,063 mm

■

Fællesskabers Tidende

de

Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt bor (B)

Borethanolamin

1d

.

Calciumborat

holder et natriumborat

De almindelige handelsnavne kan Vandopløseligt bor (B)
tilføjes

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 10 % vandopløseligt B

der som hovedbestanddel inde-

1c

6

Natriumborat

j

lb

5

De almindelige handelsnavne kan Vandopløseligt bor (B)

J
tilføjes

4

af en syre på et borat

j

Produkt fremstillet ved indvirkning 14% vandopløseligt B

3

Opløselighed
Øvrige kriterier

garanteres

Mikronæringsstof, hvis indhold skal

Borsyre

,

I

Yderligere angivelser
vedrørende typebetegnelsen

la

2

Mindsteindhold af mikronærings
stoffer (i vægtprocent)
Angivelser vedrørende vurderingen
af næringsstoffer
Øvrige krav

Europæiske

BOR

1 |

Typebetegnelse

Angivelser vedrørende fremstillingsmåde
og hovedbestanddele

De

Nummer

KAPITEL A

GØDNINGER, SOM UDELUKKENDE INDEHOLDER ET ENKELT MIKRONÆRINGSSTOF

chelatet er stabilt.

Anmærkning 3 : Når et mikronæringsstof foreligger i chelateret form, anføres det pH-interval, hvori

opløsning«.

Anmærkning 2 : Hvis et produkt efter opløsning i vand ikke efterlader nogen fast rest, kan det betegnes »til

Anmærkning 1 : Som benævelse for en chelatdanner kan dens forkortelse som anført i kapitel E benyttes.

Forklarende bemærkning : Følgende anmærkninger gælder hele del E

E

BILAG I

BILAG V

28 . 7. 93

Nr. L 185/39

Opløsning af cobaltgødning

2c

;

Cobaltchelat

2b

Kobberhydroxid

3c

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 70 % total Cu

j

Opløsning af kobbergødning Produkt fremstillet ved opløsning 3 % vandopløseligt Cu

Vandopløseligt kobber (Cu)

neren

b) i givet fald navnet på chelatdan

nenter

a) navnet eller navnene på den , Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
eller de uorganiske kompo

Betegnelsen skal omfatte :

neren

b)' i givet fald navnet p|
chelatdan- Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
v

Fællesskabers Tidende

af typerne 3a og/eller en enkelt
type 3d i vand

1 stoffer

et

givet
fald et fyldstof, som hverken
er giftigt eller indeholder nærings-

3f

Total kobber (Cu)

Betegnelsen skal omfatte :

a) navnet eller navnene på den ! Vandopløseligt kobber (Cu), såfremt
eller de uorganiske anion(er)
det udgør mindst 1 /4 af total kobber

Produkt fremstillet ved blanding af 5 % total Cu

typerne 3a og/eller 3b og/eller 3c
og/eller en enkelt type 3d, og i

Kobbergødning

chelateret

Chelateret kobber (Cu)

en chelatdanner

Vandopløseligt kobber (Cu)

ved kemisk binding af kobber til 8/10 af det deklarerede indhold

maskevidde

Total kobber (Cu)

Total kobber (Cu)

Vandopløseligt produkt fremstillet 9 % vandopløseligt Cu, mindst Navnet på chelatdanneren

;

der som hovedbestanddel inde- Finhed : mindst 98 °/o passerer
holder kobberhydroxid
gennem en sigte med 0,063 mm

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 45 % total Cu

maskevidde

der som hovedbestanddel inde- Finhed : mindst 98 % passerer
holder kobberoxid
gennem en sigte med 0,063 mm

3e

Kobberchelat

Kobberoxid

3b

der som hovedbestanddel inde-

holder et uorganisk kobbersalt

Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt kobber (Cu)
den tilknyttede uorganiske anion

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 20 % vandopløseligt Cu

neren

eller de uorganiske anion(er)
b) i givet fald navnet på chelatdan

Vandopløseligt cobalt (Co)

Betegnelsen skal omfatte :

a) navnet eller navnene på den Chelateret cobalt (Co), hvis tilstede

Produkt fremstillet ved opløsning 2 % vandopløseligt Co

Europæiske

3d

Kobbersalt

3a

chelateret

Vandopløseligt cobalt (Co)
Chelateret cobalt (Co)

af typerne 2a og/eller 2b i vand

chelatdanner

Vandopløseligt produkt fremstillet 2 % vandopløseligt Co, mindst Navnet på chelatdanneren
ved kemisk binding af cobalt til en 8/10 af det deklarerede indhold

holder et uorganisk cobaltsalt

Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt cobalt (Co)

6

den tilknyttede uorganiske anion

5

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 19 % vandopløseligt Co

4

der som hovedbestanddel inde-

3

De

KOBBER

Cobaltsalt

2

2a

COBALT

1

Nr. L 185/40
28 . 7. 93

Jernchelat

4b

Manganchelat

5b

holder et uorganisk mangansalt

1

niske anion

i Vandopløseligt

neren

b) i givet fald navnet på chelatdan

mangan

(Mn),

mangan

(Mn),

Vandopløseligt mangan (Mn)

mangan (Mn)

hvis

I såfremt det udgør mindst 1 /4 af total

omfatte i Total mangan (Mn)

navnet eller navnene på den Chelateret
eller de uorganiske anion(er)
tilstede

Betegnelsen skal omfatte :

skal

navnet på komponenterne

Typebetegnelsen

Total mangan (Mn)

Chelateret mangan (Mn)

Vandopløseligt mangan (Mn)

Typebetegnelsen skal omfatte Vandopløseligt mangan (Mn)
navnet på den tilknyttede uorga

neren

b) i givet fald navnet på chelatdan

Vandopløseligt jern (Fe)

navnet eller navnene på den Chelateret jern (Fe), hvis tilstede
eUer uorganiske anion(er) j

Betegnelsen skal omfatte :

Chelateret jern (Fe)

Vandopløseligt jern (Fe)

Tidende

af typerne 5a og/eller en enkelt
type 5b i vand

Opløsning af mangangødning Produkt fremstillet ved opløsning 3 % vandopløseligt Mn

5e

maskevidde

Produkt fremstillet ved blanding af 17 % total Mn

typerne 5a og 5c

passerer

gennem en sigte med 0,063 mm

Mangan gødning

holder manganoxider

der som hovedbestanddel inde- ! Finhed : mindst 80 %

Produkt fremstil et ad kemisk vej, | 40 % total Mn

Total kobber (Cu)

Total kobber (Cu)

6

Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt jern (Fe)

den tilknytte uorganiske anion

Vandopløseligt produkt fremstillet 5 % vandopløseligt Mn, mindst Navnet på chelatdanner

ved
kemisk binding af mangan til chelateret
8/ 10 af det deklarerede indhold
en chelatdanner

(Mn II)

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 17 % vandopløseligt Mn
der som hovedbestanddel inde-

af typerne 4a og/eller en enkelt
type 4b i vand

Produkt fremstillet ved opløsning 2 % vandopløseligt Fe

ved
kemisk binding af jern til en chelateret
8/ 10 af det deklarerede indhold
chelatdanner

i

Vandopløseligt produkt fremstillet 5 % vandopløseligt Fe, mindst Navnet på chelatdanner

holder et uorganisk jernsalt

5d

1

1 7 % total Cu

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 12 % vandopløseligt Fe

der som hovedbestanddel inde-

dere type 3g i vand

maskevidde

5

Europæiske Fællesskabers

5c Manganoxid

Mangansalt

5a

Opløsning af jerngødning

;

Jernsalt

IANGAN

[CU2C1(OH)3]

Kobberoxychlorid suspension Produkt fremstillet ved at suspen-

,

4

der som hovedbestanddel inde- Finhed : mindst 98 % passerer
holder kobberoxychlorid
gennem en sigte med 0,063 mm

Produkt, fremstillet ad kemisk vej, 50 % total Cu

3

De

4c

2

Kobberoxychlorid

4a

ERN

3h

3g

1
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Betegnelsen skal omfatte navnet på Vandopløseligt zink (Zn)

maskevidde

Finhed : mindst 80 % passerer
gennem en sigte med 0,063 mm

Produkt fremstillet ved blanding af 30 % total Zn

der som hovedbestanddel indeholder zinkoxid

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 70 % total Zn

chelateret

i

,

skal

b) i givet fald navnet på chelatdan
j

Vandopløseligt zink (Zn)

Betegnelsen skal omfatte :

a) navnet eller navnene på den Chelateret zink (Zn), hvis tilstede
eller de uorganiske anion(er)

Produkt fremstillet ved opløsning 3 % vandopløseligt Zn

—

det udgør mindst 1 /4 af total zink

(Zn)

Vandopløseligt zink (Zn), såfremt

omfatte Total zink (Zn)

af typerne 7a og/eller en enkelt
type 7b i vand

navnet på komponenterne

Typebetegnelsen

Total zink (Zn)

Chelateret zink (Zn)

chelatdanner

Vandopløseligt zink (Zn)

den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt produkt fremstillet 5 % vandopløseligt Zn, mindst Navnet på chelatdanner

15 % vandopløseligt Zn

ved kemisk binding af zink til en 8/ 10 af det deklarede indhold

holder et uorganisk zinksalt

j typerne 7a og 7c

!'

Produkt fremstillet ad kemisk vej,

der som hovedbestanddel inde-

Fællesskabers Tidende

neren

Opløsning af zinkgødning

~

7e

Zinkoxid

7c

Zinkgødning

Zinkchelat

7b

7d

Zinksalt

type 6b i vand

omfatte Vandopløseligt molybdæn (Mo)

Vandopløseligt molybdæn (Mo)

Typebetegnelsen skal omfatte Vandopløseligt molybdæn (Mo)
navnet på komponenterne

navnet på komponenterne

typerne 6a og 6b

skal

Typebetegnelsen

Produkt fremstillet ved blanding af 35 % vandopløseligt Mo

inde

Vandopløseligt molybdæn (Mo)

6

Europæiske

7a

hovedbestanddel

5

De

:INK

Opløsning af molybdængød- Produkt fremstillet ved opløsning 3 % vandopløseligt Mo
ning
af typerne 6a og/eller en enkelt

6d

som

holder ammoniummolybdat

der

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 50 % vandopløseligt Mo

inde

Molybdængødning

hovedbestanddel

6c

som

holder natriummolybdat

der

Ammoniummolybdat

i

4

Produkt fremstillet ad kemisk vej, 35 % vandopløseligt Mo

3

6b

I

Natriummolybdat

2

6a

MOLYBDÆN

1 |
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. april 1993

om støtte fra den tyske regering til HIBEG og fra HIBEG via Krupp GmbH til
Bremer Vulkan AG for at lette salget af Krupp Atlas Elektronik GmbH fra
Krupp GmbH til Bremer Vulkan AG
(Kun den tyske udgave er autentisk)

(93/41 2/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 93,
stk. 2, første afsnit,

— 17. oktober 1991 : BV-aktionærerne besluttede på
generalforsamlingen at forøge aktiekapitalen
— 21 . november 1991 : Freie Hansestadt Bremen (Land
Bremen) stillede en garanti på 126 mio. DM plus
finansieringsomkostninger og renter til Hanseatische
Industrie-Beteiligungen GmbH (HIBEG), der er et
offentligt selskab, som ejes af Land Bremen

efter at have givet de interesserede parter en frist til at

fremsætte deres bemærkninger, jf. nævnte artikel 93, og
under henvisning til disse bemærkninger, og
ud fra følgende betragtninger :

— 26. november 1991 : handel mellem Krupp og BV,
hvor BV betalte 2,8 millioner nye BV-aktier (ifølge BV
en samlet værdi på 350 mio. DM, dvs. 125 DM pr.
aktie) til Krupp og herved erhvervede 74,9 % af KAE

— 26. november 1991 : Krupp og HIBEG oprettede
sammen et Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
I

Ved skrivelse af 17. december 1991 anmeldte den tyske
regering en garanti, som Freie Hansestadt Bremen/Land
Bremen havde stillet. Ved skrivelse D/00130 af 20. januar
1992 anmodede Kommissionen den tyske regering om
supplerende oplysninger. Den tyske regerings svar af
4. marts 1992 indgik den 9. marts 1992. Den 6. maj 1992
besluttede Kommissionen at indlede proceduren efter
EØF-Traktatens artikel 93, stk. 2. Dette blev meddelt den

tyske regering ved skrivelse SG(92)D/6699 af 20. maj 1 992
og offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende

af 7. juli 1992 (').

II

Den tyske anmeldelse vedrørte en garanti, som Land
Bremen havde stillet i forbindelse med Bremer Vulkan

AG's (BV) køb af Krupp Atlas Elektronik GmbH (KAE)
fra Krupp GmbH (Krupp). Den tyske regering beskrev et
kompleks af forskellige transaktioner, der tilsammen
medførte salg af KAE til BV.
For at sprede sine aktiviteter uden for skibsbygningssek
toren købte BV en andel på 74,9 % i KAE af Krupp.
Prisen på 350 mio. DM blev ikke betalt kontant, men i
form af nyligt udstedte BV-aktier. Der blev gennemført
eller aftalt følgende transaktioner (gengivet i hovedtræk) :
H EFT nr. C 171 af 7. 7 . 1997 s T

— 31 . december 1991 : Krupp og HIBEG tilførte begge
deres aftalte andele i GbR. Krupp tilførte de 2,8
millioner BV-aktier, og HIBEG bidrog med 350 mio.
DM i kontanter, finansieret ved et banklån med delvis

sikkerhed i ovennævnte statsgaranti
— 31 . december

1991 : i henhold til aftalen om

oprettelse af GbR gav GbR Krupp et forskud på 350
mio. DM. HIBEG fik endelig bemyndigelse til at
sælge BV-aktierne til tredjemand til en mindstepris på
125 DM pr. aktie
hver solgt aktie reducerede de to partneres andel i
GbR, da det samtidig medførte en reduktion af
saldoen på forskuddet til Krupp og en tilbagebetaling
af det lån, som HIBEG havde ydet
— tidligst 28 . februar 1994 og senest 31 . december 1994 :
GbR opløses. De resterende BV-aktier overføres til
HIBEG, medens Krupp beholder saldoen på forskud
det. Efter aftale med de banker, der ydede HIBEG
lånet, har dette selskab mulighed for at tilbagebetale
(en del af) lånet ved salg af BV-aktier til bankerne for
80 DM pr. aktie ved låneperiodens udløb.

Kort sagt betyder dette, at BV købte en andel på 74,9 % i
KAE ved at betale Krupp 2,8 millioner BV-aktier. Inden
for rammerne af GbR udvekslede Krupp disse aktier med
HIBEG og modtog 350 mio. DM. På transaktions
tidspunktet var BV-aktier noteret på børsen til omkring
80 DM pr. aktie, dvs. at den samlede værdi af de 2,8
nn <

i —i
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Hansestadt Bremen støttede HIBEG med en garanti pa
126 mio. DM, dvs. forskellen mellem den aftalte købspris
for KAE og aktiernes dagældende værdi, og gav derved
mulighed for det oprindelige salg af KAE til BV.

DM pr. aktie i 1990 og endog 170,5 DM pr. aktie den
1 . juni 1990, men ved udgangen af 1991 var under pari på
grund af den generelle nedgang på aktiemarkedet som
følge af Golfkrigen.

Den tyske regering nævnte i sin skrivelse af 4. marts 1992,
at garantien, bortset fra visse ændringer, opfyldte kravene i
Land Bremens garantiordning »Biirgschaftsrichtlinien«,
som Kommissionen havde godkendt ved skrivelse
SG(91)D/20146 af 28. oktober 1991 (N 512/91 ). Den
vigtigste ændring var ifølge den tyske skrivelse, at man i
stedet for »Ausfallbiirgschaft« (simpel kaution) havde
benyttet »selbstschuldnerische Biirgschaft« (selvskyldner
kaution). Forskellen er, at kreditor i sidstnævnte tilfælde,

Det andet spørgsmål, nemlig hvor meget støtte der er tale
om, har Kommissionen besvaret på grundlag af de samme
kendsgerninger. Ved en markedskurs på 80 DM pr. aktie

hvis debitor er ude af stand til at betale, kan henvende sig
til kautionisten og ikke behøver at gå til debitor først.

III

var de nye BV-aktier 224 mio. DM værd. Forskellen

mellem dette beløb og prisen på KAE på 350 mio. DM,
dvs. 126 mio. DM, kan ikke begrundes i kommercielle
forhold som anført ovenfor. Derfor må hele denne forskel,

der svarer til den samlede garanti, betragtes som støtte.
Pa det tidspunkt, hvor proceduren blev indledt, kunne der
ikke gives noget svar på tredje spørgsmål. Svaret afhænger
af, hvad der vurderes som den egentlige kommercielle
markedspris for KAE. Hvis man antager, at 74,9 % af

KAE kun er 224 mio. DM værd, går hele støtten til
Krupp. Hvis man antager, at prisen på 350 mio. DM for

74,9 % af KAE er en rimelig markedspris, går hele
støtten via HIBEG til BV for at gøre det muligt for sidst
Da Kommissionen vurderede støtte, inden den indledte

proceduren i artikel 93, stk. 2, tog den stilling til følgende
tre spørgsmål : 1 ) Er der tale om støtte ? 2) I bekræftende
fald hvor meget ? og 3) Hvem er støttemodtageren ?
Det første spørgsmål kunne besvares bekræftende. Den
gennemsnitlige kurs på BV-aktier i november-december
1991 , da de vigtigste transaktioner fandt sted, var på ca. 80
DM pr. aktie. Denne kurs afspejlede allerede den
kurstrykkende virkning, en ny aktieemission normalt har,
idet BV-aktionærerne allerede på generalforsamlingen den
17. oktober 1991 havde truffet beslutning om en ny aktie
emission. Emissionskursen på nye aktier skal normalt
være lavere end aktiernes markedskurs for at forhindre, at
emissionen bliver en fiasko. Kommissionen konkluderede

derfor, at 80 DM pr. aktie var den maksimumspris, man
kunne have forlangt ved åben emission. Dette synspunkt
blev tilsyneladende bekræftet af, at bankerne var villige til
at købe de usolgte aktier for 80 DM pr. stk. ved låneperio
dens udløb.

Kommissionen konkluderede således, at 80 DM pr. aktie
var markedskursen for de nye aktier, og det er indlysende,
at BV ikke kunne købe KAE til den pris. De 2,8
millioner aktier var 224 mio. DM værd og ikke 350 mio.
DM (prisen for 74,9 % af KAE). HIBEG, der ejes fuldt ud
af Land Bremen og derfor må betragtes som et offentligt
selskab, kunne kun benytte denne fremgangsmåde og
betale 350 mio. DM for de nye BV-aktier, fordi Land
Bremen dækkede risikoen med en garanti på 126 mio.
DM. Disse 126 mio. DM udgjorde nøjagtigt forskellen
mellem de 350 mio. DM (det samlede lån) og de 224 mio.
DM (aktiernes værdi på grundlag af en markedskurs på 80
DM pr. aktie). Kommissionen var derfor ikke enig i, at

HIBEG's engagement skulle betragtes som normal
kommerciel praksis, fordi BV-aktiernes gennemsnitlige
kurs som anført af den tyske regering skulle være på 1 30,8

nævnte at overtage 74,9 % af KAE. Hvis den egentlige
markedsværdi for 74,9 % af KAE ligger mellem disse to
beløb, er støtten fordelt mellem BV og Krupp.
Med hensyn til Land Bremen »Biirgschaftsrichtlinien« (jf.
II), som den tyske regering henviste til, var
Kommissionen ikke enig i, at garantien opfyldte kravene i
den godkendte garantiordning. For det første var den
pågældende form for garanti (»selbstschuldnerisch« i
stedet for »Ausfall«) ikke i overensstemmelse med den
godkendte ordning, og for det andet kunne Kommis
sionen ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger
tilslutte sig, at der var tale om et normalt forhold mellem
afkastet af investeringen i GbR og de midler, der var
nødvendige til renter og afdrag på lånet, som fastsat i
garantiordningen.

Desuden skulle der i henhold til garantiordningen stilles
en sikkerhed for lånet og betales en præmie på 0,5 % ved
oprettelsen og 0,5 % årligt ; men på baggrund af de fore
liggende oplysninger så disse to krav ikke ud til at være
opfyldt. Derfor var der tilsyneladende ikke overensstem
melse med den godkendte garantiordning, og som anført i
Kommissionens skrivelse SG(89)D/4328 og SG(89)D/
12772 burde den tyske regering have anmeldt garantien,
før den stillede den, således at Kommissionen havde haft

mulighed for at foretage en undersøgelse på grundlag af
EØF-Traktatens artikel 92 og 93.

På denne baggrund besluttede Kommissionen at indlede
proceduren efter artikel 93, stk. 2, for at den kunne
undersøge dels garantien fra Freie Hansestadt Bremen/
Land Bremen på 126 mio. DM plus finansieringsomkost
ninger og renter i forbindelse med HIBEG's banklån, dels

HIBEG's transaktioner med Krupp i GbR, og tage stilling
til, om garantien var forenelig med det fælles marked.
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bankerne anslog BV-aktiernes værdi til mindst 125
DM pr. aktie.

IV

Efter at Kommissionen havde offentliggjort, at den havde
indledt proceduren, modtog den bemærkninger fra
følgende virksomheder :
— Bremer Vulkan AG, Bremen

— Fried. Krupp AG, Essen.

Bremer Vulkan AG meddelte, at den ikke havde modtaget
nogen støtte og henviste til den tyske regerings stand
punkt. Fried. Krupp AG meddelte også, at den ikke havde
modtaget støtte, da 74,9 % af KAE havde en værdi på
mindst 350 mio. DM. Den påpegede, at Bremer Vulkan
også i den skrivelse, hvorved den indbød sine aktionærer
til møde for at godkende emissionen af nye BV-aktier,
bekræftede, at dette var værdien af 74,9 % af KAE, og at
værdien desuden var blevet kontrolleret af to uafhængige
konsulent-revisionsfirmaer.

På Kommissionens anmodning om at få forelagt
analyser eller rapporter, hvori bankerne havde
anlagt en sådan vurdering, svarede den tyske rege
ring, at den ikke havde adgang til sådanne doku
menter og derfor ikke kunne fremlægge dem.
b) BV-aktierne havde en gennemsnitskurs på 130,8
DM i 1990 og endog 170,5 DM den 1 . juni 1990.
Kursen var siden faldet på grund af Golfkrigen og
som følge af det økonomiske tilbageslag, der ikke
kunne forudses på det tidspunkt, hvor handelen
blev indgået.
c) KAE's integrering i BV ville medføre synergivirk
ninger.

d) En stor aktiebeholdning (2,8 millioner aktier

udgjorde ca. 20 % af alle BV-aktierne) var mere
attraktiv for en investor end enkelte aktier.

Parternes bemærkningerne blev fremsendt til den tyske
regering ved Kommissionens skrivelse af 16. september
1992 for at give den tyske regering lejlighed til at frem
sætte sine bemærkninger.

e) GbR's balance, som godkendt af to uafhængige revi
sorer og skatterådgivere, viste, at de 2,8 millioner
BV-aktier havde en værdi af 350 mio. DM.

2) På spørgsmålet vedrørende værdien af 74,9 % af KAE
henviste den tyske regering til den omfattende vurde
ring, der var foretaget af to uafhængige revisionsfirmaer

V

på Krupps og BV's anmodning på det tidspunkt, hvor
Den tyske regering reagerede på indledningen af proce
duren og på de øvrige parters bemærkninger ved skrivelse
af henholdsvis 1 . juli 1992 og 15. oktober 1992. Kommis
sionen anmodede om supplerende oplysninger ved skri
velse IV.E.5/09810 af 23. november 1992, som den tyske
regering besvarede ved skrivelse af 8. januar 1993. Den
tyske regerings bemærkninger kan sammenfattes således :
1 ) Den tyske regering var ikke enig i, at BV-aktiernes
værdi var eller havde været 80 DM pr. aktie, selv om
det var den kurs, de var blevet handlet til på børsen
sidst i 1991 . Ifølge den tyske regering afspejler aktie
kursen på børsen ikke det enkelte selskabs situation,
men er udtryk for den generelle nationale og interna
tionale økonomiske udvikling. Emissionskursen skulle
ikke baseres på den faktiske aktiekurs på børsen, men
på den tidligere og fremtidige udvikling samt forvent
ningerne. Den tyske regering ansatte BV-aktiernes
værdi til mindst 1 25 DM pr. aktie af følgende årsager :
a) Bankerne vurderede aktierne til mindst 125 DM pr.
aktie. Dette fremgik af, at bankerne ydede et lån på
350 mio. DM. Normalt yder bankerne kun lån på
50 til 60 % af de værdipapirer, som lånet er baseret
på. Det var kun for lånet over disse 50 til 60 % , at

transaktionen mellem de to sidstnævnte fandt sted. De
to revisionsfirmaer ansatte værdien af KAE til 350 mio.
DM.

3) På spørgsmålet om, hvorvidt garantien opfyldte Land
Bremens »Biirgschaftsrichtlinien«, gav den tyske rege
ring følgende svar. Ifølge » Biirgschaftsrichtlinien«,
skulle garantier principielt (»grundsåtzlich«) være
»Ausfall«-garantier. Ifølge den tyske regering betød
dette, at »selbstschuldnerisch«-garantier var mulige i
henhold til »Biirgschaftsrichlinien«. Da HIBEG var
statsejet, ville en »Ausfall«-garanti, med dens mulige
insolvensprocedurer, heller ikke være hensigtsmæssig
bekræftende ud fra et økonomisk synspunkt.

På spørgsmålet om, hvorvidt investeringsafkastet under
normale omstændigheder ville være tilstrækkeligt til at
afdrage og forrente lånet, svarede den tyske regering, at
dette afhang af vurderingen af BV-aktierne og henviste
i denne forbindelse til de ovenfor anførte argumenter
fif. nr. 1 ).

At bankerne var indstillet på at købe BV-aktier for
80 DM pr. aktie ved udløbet af låneperioden, viste

Med hensyn til de værdipapirer og præmier, der
kræves i henhold til » Biirgschaftsrichtlinien «, svarede
den tyske regering, at disse ikke var nødvendige, da
HIBEG var statsejet. Præmierne ville blot medføre en
intern overdragelse (»Umbuchung«). Med hensyn til
anmeldelse før garantien blev stillet, nævnte den tyske
regering, at den indgav anmeldelse den 17. december
1991 , og at garantien først trådte i kraft, da låneaftalen

ligeledes oå baeerund af 50 til 60 %-reo-len

H1f»V itlHo-åpf

bankerne behøvede ekstra sikkerhed, der blev stillet

af Land Bremen, i form af en garanti .

at

i
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4) Ved skrivelse af 20. januar 1992, 20. maj 1992 og 23.
november 1992 anmodede Kommissionen om oplys

ninger om det private og offentlige ejendomsforhold i
BV. Den tyske regering svarede, at HIBEG på det tids
punkt, hvor handelen blev indgået, ejede 0,08 % af
aktierne i BV, og at Land Bremen ikke havde nogen
yderligere kapitalinteresser.

Med hensyn til det tyske argument, at den stor aktiebe
holdning er mere attraktiv for en investor end enkelte

aktier, er det vanskeligt at forestille sig, at dette kunne
være en rimelig forklaring på forskellen mellem 80 DM
og 125 DM pr. aktie. Det bør også tages i betragtning, at
en ny aktieemission risikerer at trykke aktiekursen.

VI

Med hensyn til GbR s balance, som to revisorer/skatteråd
givere har godkendt, skal følgende bemærkes : I alminde
lighed skal revisorer, når de opstiller en åbningsbalance,

Det første spørgsmål, der skal undersøges ved denne

anvende forsigtighedsprincippet (Vorsichtsprinzip), dvs. at
de skal vurdere aktiverne til den laveste mulige værdi
(Niederstwertprinzip). Hvis der er fastsat en markedsværdi,

endelige vurdering, er, om der er tale om støtte. Kommis
sionens svar herpå er bekræftende i overensstemmelse
med dens begrundelse for at indlede proceduren (jf. III).
BV-aktiernes gennemsnitskurs i november-december

1991 , hvor de vigtigste transaktioner fandt sted, var på ca.
80 DM pr. aktie (84,90 DM i november og 75,40 DM i
december). Efter Kommissionens opfattelse afspejler akti
ernes børskurs det enkelte selskabs situation set på
baggrund af den generelle nationale og internationale
udvikling. Børskursen er den egentlige markedsvurdering
af aktien, da den er udtryk for ligevægt mellem udbud og
efterspørgsel under fuldt offentlige og gennemsigtige
forhold. Emissionskursen på nye aktier skal normalt ligge

f.eks. på børsen, skal der henvises til denne værdi. Men
når der, som det er tilfældet med Bremer Vulkan aktier,
for nylig er fastsat en kurs, der er forskellig fra børskursen,
kan revisorerne anvende denne kurs ved deres vurdering.

Revisorerne henviste kun til prisen på 350 mio. DM, der
kort forinden var betalt for de 2,8 mio. Bremer Vulkan

aktier, dvs. den pris der var fastsat af Krupp og Bremer
Vulkan i samarbejde med Bremens senat gennem HIBEG
og bankkonsortiet. Man kan derfor ikke tale om, at reviso
rerne har foretaget en uafhængig vurdering ; de gengav
kun de involverede parters vurdering.

under aktiernes markedskurs for at forhindre, at emis

sionen bliver en fiasko. Med en børskurs på ca. 80 DM
betyder dette, at emissionskursen burde have været under
80 DM pr. aktie. Kommissionen konkluderer derfor, at 80
DM pr. aktie er den maksimumskurs, man kunne have
forlangt ved en åben kommerciel emission.

Da Kommissionen konkluderer, at 80 DM pr. BV-aktie
var markedskursen for de nye aktier på det tidspunkt,
hvor hovedtransaktionerne fandt sted, er det indlysende,
at BV ikke kunne købe KAE til denne pris. HIBEG, der
ejes fuldt ud af Land Bremen og derfor må betragtes som
et offentligt selskab, kunne kun handle i BV's interesse og
gennemføre arrangementerne med Krupp inden for GbR

Den tyske regerings begrundelse for at vurdere BV-akti

som beskrevet ovenfor (jf. II), fordi risikoen blev dækket af
garantien på 126 mio. DM plus finansieringsomkost

erne betydeligt højere til 125 DM (jf. V) kan ikke godta
ges. Transaktionen kunne kun finde sted til en værdi af
125 DM pr. aktie, fordi der blev stillet en garanti for
forskellen mellem de 125 DM og de 80 DM pr. aktie.
Den tyske regering kunne ikke forelægge Kommissionen
analyser eller rapporter fra bankerne til støtte for en så høj
vurdering. Det forhold, at aktiekursen i 1990 var på
gennemsnitlig 130,8 DM, siger intet om, at aktiekursen
konstant har ligget under 100 DM siden 1981 , bortset fra
perioderne fra udgangen af 1985 til udgangen af 1986 og
fra begyndelsen af 1989 til udgangen af 1990. Dette er
senere blevet bekræftet af, at BV-aktiernes kurs har

svinget omkring 80 DM siden udgangen af 1991 og indtil
februar 1993. Desuden vil alle markedsforventninger om
fremtidige overskud øjeblikkeligt blive indregnet i aktie
kursen. Derfor er aktiernes kurs på det tidspunkt, hvor
transaktionerne fandt sted, den relevante, egentlige
(markeds)værdi.

Det samme ræsonnement gælder for de formodede syner
givirkninger. Disse virkninger slår omgående igennem på
børsen . Kursudviklingen for BV-aktier siden udgangen af
1991 med en kurs, der har svinget omkring 80 DM,
vidner ikke om, at sådanne virkninger skulle have haft
^

^

ninger og renter. Disse 126 mio. DM udgør nøjagtigt
forskellen mellem de 350 mio. DM (det samlede lån og
prisen på 74,9 % af KAE) og de 224 mio. DM (værdien af
de 2,8 millioner BV-aktier på grundlag af 80 DM pr. stk.).
Kommissionen kan ikke godtage det argument, at

HIBEG's engagement i sagen kan anses for normal
kommerciel praksis. Som i tidligere sager fungerer
HIBEG som instrument for Land Bremen og yder økono
misk støtte og bistand til en virksomhed, Bremer Vulkan,
hvis ejere ikke er oplyst, .til trods for at Kommissionen
har anmodet om at få disse oplyst. Ved en tidligere
lejlighed påtog HIBEG sig at garantere emissionen af
BV-aktier i 1987 til finansiering af Bremer Vulkans skibs
bygningsvirksomhed. Garantien for køb af de nye aktier,
der ikke blev solgt under emissionen, blev ikke betragtet
som en normal garanti, men som støtte, der androg hele
forskellen mellem den garanterede pris og en børsbaseret
reel værdi af aktierne . Den tyske regering bestred ikke
Kommissionens vurdering på dette punkt eller dens
godkendelse af støtten på grundlag af det gældende støtte
loft i Rådets sjette direktiv 87/ 167/EØF om støtte til
skibsbygningsindustrien (') (skrivelse SG(90)D/28234 af
16. oktober 1990).
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proceduren kan støtten beregnes til hele garantibeløbet.
På grundlag af en markedskurs på 80 DM pr. BV-aktie er

nie«. Det forhold, at der ikke kræves sikkerhed og
præmier af HIBEG, må i forvejen betragtes som støtte.
Omkostningerne ved garantien burde have været afholdt
over transaktionen mellem Krupp og HIBEG. Garantien

de 2,8 millioner BV-aktier 224 mio. DM værd. Forskellen

skulle derfor have været anmeldt i overensstemmelse med

mellem dette beløb og prisen på 350 mio. DM for KAE,
dvs. 126 mio. DM, kan ikke begrundes med kommercielle

Kommissionens skrivelse SG(89)D/4328 af 5. april 1989

Det foregående besvarer også spørgsmålet om, hvor meget
støtte der er tale om. Som ved indledningen af

forhold. Hele denne forskel, der svarer til den samlede

og SG(89)D/ 12772 af 12. oktober 1989, før den blev stil
let, og ikke, som den tyske regering gjorde det, før den

garanti, må betragtes som støtte. Det var kun på grund af
garantien, at HIBEG, der selv er et offentligt selskab,

blev anvendt.

kunne betale 350 mio. DM for BV-aktierne, der ikke var

Kommissionen må derfor fastslå, at der er tale om

mere end 224 mio . DM værd.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvem støttemodtageren
er, bekræfter det tyske svar vedrørende værdien af 74,9 %
af KAE, at den værdi på 350 mio. DM, der blev fastsat ved
forhandlinger mellem to lige markedspartnere, afspejler
den egentlige markedsværdi af andelen på 74,9 % .
Kommissionen har sikkerhed herfor gennem den tyske
udtalelse om, at værdien af 74,9 % af KAE blev fastslået

til 350 mio. DM af to uafhængige revisionsfirmaer (jf. V).
Dette betyder, at den endelige støttemodtager er BV. De
samlede transaktioner og den involverede støtte gjorde det
muligt for BV at overtage 74,9 % af KAE til en værdi af

følgende støtte : BV modtog 126 mio. DM i støtte fra
HIBEG. Støtten fra HIBEG var mulig, fordi Freie Hanse
stadt Bremen/Land Bremen stillede en garanti til HIBEG

på 126 mio. DM plus finansieringsomkostninger og renter
som sikkerhed for det beløb, hvormed den aftalte

købspris for KAE oversteg de 2,8 millioner BV-aktiers
værdi. Kommissionen betragter ikke garantien som en
normal garanti, der skal vurderes i henhold til garantiord
ningen, men anser hele garantibeløbet som støtte til
HIBEG fra Freie Hansestadt Bremen/Land Bremen.

VII

Den tyske regering anmeldte" ikke ' denne støtte på

350 mio. DM uden at betale kontant, men ved i stedet at
betale med 2,8 millioner BV-aktier, der var 224 mio. DM

forhånd i henhold til Traktatens artikel 93, stk. 3. Den

værd. I den valgte model ydes støtten af HIBEG i form af
et kontant beløb ud fra den forudsætning, at
transaktionen mellem BV og Krupp ville blive gennem
ført. I denne forbindelse er det vigtigt, at den tyske rege
ring i sine forskellige skrivelser anførte, at hele konstruk

stiftet GbR.

tionen havde til formål at sprede BV's aktiviteter gennem
opkøb af KAE. Selv om det var Krupp, der modtog den
kontante betaling direkte fra HIBEG som led i aftalerne
om GbR, var det BV, der rent faktisk forbedrede sin

finansielle stilling gennem HIBEG's kontante bidrag og
den dertil knyttede statsgaranti, og som derfor var den
endelige støttemodtager.

Den tyske regerings manglende vilje eller evne til at give
udførlige oplysninger om ejendomsforholdet i BV gør det
muligt for Kommissionen at fastslå, hvorfor det i det fore
liggende
tilfælde
skulle være
nødvendigt, at
finansieringen blev ydet af HIBEG (0,08 % aktionær) og
Land Bremen og ikke af selskabets egne aktionærer.
Kommissionen kan ikke godtage det tyske svar på spørgs
målet om, hvorvidt garantien opfylder kravene i »Bürg

tyske regering anmeldte støtten, efter at garantien var stil
let, og efter at Krupp og BV havde henholdsvis solgt og
købt 74,9 % af KAE, og efter at HIBEG og Krupp havde
Da den tyske regering ikke anmeldte støtte, før den blev
ydet, som fastsat i EØF-Traktatens artikel 93, stk. 3,
kunne Kommissionen ikke tage stilling til foranstaltnin
gerne, før de var gennemført. Støtten har derfor været
ulovlig i henhold til EF-retten fra det tidspunkt, hvor den
blev ydet. Denne overtrædelse af EF-retten er særlig alvor
lig, fordi støtten allerede er betalt. Desuden har støtte
foranstaltningerne haft virkninger, der må anses for ufore
nelige med det fælles marked.

I tilfælde, hvor der er tale om støtte, som er uforenelig
med det fælles marked, kan Kommissionen pålægge
medlemsstaterne at kræve den ulovligt udbetalte støtte
tilbagebetalt — som Domstolen har fastslået ved dom af
12. juli 1973 i sag 70/72 (Kohlegesetz) ('), dom af 21 .
marts 1990 i sag C-142/87 (Tubemeuse) (2) og dom af 20.
september 1990 i sag C-5/89 (BUG-Alutechnik) (3).

schaftsrichtlinien des Landes Bremen/ Freie Hansestadt
VIII

Bremen«. Det kan diskuteres, om teksten i »Bürgschafts
richtlinien«, som anmeldt til Kommissionen ved skrivelse

af 31 . juli 1991 , giver mulighed for »selbstschuldnerisch«garanti i stedet for »Ausfall«-garanti . Artikel 2, stk. 1 , i
»Biirgschaftsrichlinien« lyder således : »Die Bürgschaften
werden grundsätzlich gegenüber Kreditinstituten im
Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen als
Ausfallbiirgschaften übernommen«. Da den sikkerhed og
de præmier, der kræves i henhold til »Biirgschaftsrichtli
nien« ikke blev forlangt af HIBEG, er det indlysende, at
der her er tale om en afvigelse fra den godkendte »Richtli

KAE har sin hovedvirksomhed inden for sø- og forsvars
elektronik (ekkolydteknik, signal- og databehandling).
Fabrikanterne af disse produkter konkurrerer med

hinanden inden for EF, og de pågældende produkter er
omfattet af samhandelen mellem medlemsstaterne.

(') Sml. 1973, s. 813.
(2) Sml. 1990 , s. 1-959.
(3) Sml. 1990, s. 1-3437.
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Ifølge (K)AEs årsrapport fra 1991 (navnet KAE blev
ændret til AE, efter at BV havde overtaget selskabet),
afsatte KAE selv en del af sine produkter ved eksport til
andre EF-lande. Af selskabets omsætning på 689 mio. DM
i 1991 udgjorde de 45 mio. DM eksport til andre EF
lande. For 1990 var tallene henholdsvis 578 mio. DM og
30 mio. DM.

Inden for sø- og forsvarselektronik opererer KAE på en
række specialiserede markeder, hvor der ifølge de forelig
gende oplysninger foregår samhandel mellem EF-landene.
Disse oplysninger er kort gengivet i følgende tabel :
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Forbundsrepublikken Tysklands omrader, som er påvirket
af Tysklands tidligere deling.

For at sikre at det fælles marked fungerer tilfredsstillende
og under hensyntagen til principperne i EØF-Traktatens
artikel 3, litra f), skal de i EØF-Traktatens artikel 92, stk.
3, omhandlede undtagelser fra princippet i artikel 92, stk.
1 , om statsstøttes uforenelighed med det fælles marked
fortolkes strikt i forbindelse med undersøgelsen af en
støtteordning eller en individuel støtteforanstaltning.
Undtagelserne kan navnlig kun finde anvendelse, når
Kommissionen fastslår, at markedskræfterne alene, dvs.

uden støtte, ikke er tilstrækkelige til at få de potentielle

Import fra andre EF-lande i 1991

støttemodtagere til at træffe dispositioner, der kan føre til
virkeliggørelsen af et af de ønskede mål.

Forskellige produktkategorier
(mio. ECU)
Land

8531

8526

114

36

130

Belgien/Luxembourg

49

21

11

Nederlandene

51

20

63

Tyskland

48

70

55

Italien

36

20

64

Det Forenede Kongerige

72

11

190

Irland

16

3

3

Danmark

14

11

18

Grækenland

12

7

0,5

Portugal

18

3

5

Spanien

41

7

11

Frankrig

mål, eller hvor støtten ikke er nødvendig for at nå dette
mål, vil det give medlemsstaters industrier eller virksom
heder fordele og blot tjene til kunstigt at styrke deres
finansielle situation, ligesom det vil medføre, at samhan
delen mellem medlemsstaterne påvirkes og konkurrence

9014

vilkårene fordrejes, uden at dette på nogen måde er
begrundet i hensynet til den fælles interesse, jf. EØF
Traktatens artikel 92, stk. 3 .

På baggrund af ovenstående kan den støtte, som denne
beslutning vedrører, ikke være omfattet af en af undtagel
sesbestemmelserne i EØF-Traktatens artikel 92, stk. 3 .

Hvad angår undtagelsen i artikel 92, stk. 3, litra a), tager
støtten ikke sigte på at fremme den økonomiske
udvikling i et område, hvor levestandarden er usædvanlig
lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse.
Den tyske regering har heller ikke begrundet støtten
hermed.

8531 : akustiske eller visuelle, elektriske signalapparater

8526 : radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsap
parater

9014 : kompasser, herunder navigationskompasser ; andre navigationsin
strumenter og -apparater

Den tyske regerings støtte til Bremer Vulkan og HIBEG
påvirker derfor samhandelen mellem medlemsstaterne og
fordrejer konkurrencen mellem producenter af sø- og
forsvarselektronik efter Traktatens artikel 92, stk. 1 .

IX

I henhold til EØF-Traktatens artikel 92, stk. 1 , er støtte,

som opfylder de deri fastsatte kriterier, uforenelig med det
fælles marked. De i EØF-Traktatens artikel 92, stk. 2, fast

satte undtagelser finder ikke anvendelse i det foreliggende
tilfælde på grund af støttens art og formål. Støtten i dette
tilfælde er ikke af social karakter, og den tager heller ikke
sigte på at råde bod på skader, der er forårsaget af en
n /ifii

øllor

n /i

of

of/lfto

raYr r\*^ /-*+-*-» ton

i

tnrrn

Anvendes undtagelsesbestemmelserne på støtteforanstalt
ninger, der ikke bidrager til virkeliggørelsen af et sådant

af

Med hensyn til undtagelsen i artikel 92, stk. 3, litra b), er
det indlysende, at støtten ikke tager sigte på at fremme et
projekt af fælleseuropæisk interesse eller at afhjælpe en
alvorlig forstyrrelse i den tyske økonomi. Den tyske rege
ring har heller ikke begrundet støtten hermed.
Med hensyn til undtagelsen i Traktatens artikel 92, stk. 3,
litra c), vedrørende støtte til fremme af udviklingen af

visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den
ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider
mod den fælles interesse, har Kommissionen undersøgt
støttens sektorbestemte og regionale aspekter. I begge
tilfælde er det vigtigt at bemærke, at støtten til Bremer
Vulkan til at købe en bestående virksomhed (KAE), og
som ikke skaber nye produktionsanlæg eller beskæfti
gelse. Det er også vigtigt at henlede opmærksomheden på
del VIII, hvoraf det klart fremgår, at producenterne i EF
konkurrerer med hinanden, og at de pågældende
produkter er omfattet af samhandelen mellem medlems
staterne. Hvad angår det sektorbestemte aspekt er det den
sektor, hvor der investeres, der er af betydning. KAE
opererer i det foreliggende tilfælde inden for elektronik
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Da der ikke foreligger nogen EF-sektoral begrundelse for
støtten, må den anses for at ændre samhandelsvilkårene
på en måde, der strider mod den fælles interesse. Støtten
vil give BV en uberettiget fordel i forbindelse med driften
af KAE i forhold til KAE's konkurrenter på markedet, der
ikke får eller har fået en sådan støtte. Den tyske regering

har heller ikke givet en sådan begrundelse for støtten.
Hvad det regionale aspekt angår, er Bremen et støtteberet
tiget område på nationalt plan (»Gemeinschaftsaufgabe
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur«) og på
EF-plan (»mål 2-område«). I modsætning til hvad der
kræves, ydes støtten i det foreliggende tilfælde imidlertid
ikke som led i en godkendt regionalstøtteordning, men
som en ad hoc-investeringsstøtte. Desuden kan køb af en
bestående virksomhed eller en del af en bestående virk

somhed ikke betragtes som en støtteberettiget investering
i henhold til ovennævnte »Gemeinschaftsaufgabe«, da den
ikke skaber nye arbejdspladser, og da den tyske regering
ikke har kunnet godtgøre, at KAE ville have været nødt
til at lukke, hvis ikke den var blevet overtaget af BV.
Støtten kan derfor ikke begrundes i regionale hensyn i

hvor støtten blev udbetalt (jf. dom af 21 . marts 1990 i sag
C- 142/87 Tubemeuse, præmis 66) —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Den støtte til Bremer Vulkan på i alt 126 mio. DM,
der blev ydet gennem HIBEG i forbindelse med erhver
velse af 74,9 % af kapitalen i Krupp Atlas Elektronik
GmbH, er ulovlig, fordi den blev ydet i strid med proce
durereglerne i artikel 93, stk. 3. Støtten er desuden ufore
nelig med det fælles marked i henhold til artikel 92, stk.

1 , da den ikke opfylder nogen af undtagelsesbetingelserne
i artikel 92, stk. 2 og 3.

henhold til artikel 92, stk. 3, litra c). Den tyske regering

har heller ikke anmeldt eller begrundet støtten ud fra
regionale hensyn.
2.

X

Den støtte, Land Bremen/Freie Hansestadt Bremen

ydede HIBEG i form af en garanti på 126 mio. DM plus
finansieringsomkostninger og renter, er ulovlig, fordi den
blev ydet i strid med procedurereglerne i artikel 93, stk. 3.
Støtten er desuden uforenelig med det fælles marked i
henhold til artikel 92, stk. 1 , fordi den ikke opfylder
nogen af undtagelsesbetingelserne i artikel 92, stk. 2 og 3.

Artikel 2

Det må således konkluderes, at støtten fra Land Bremen/
Freie Hansestadt Bremen til BV og HIBEG ikke er fore
nelig med det fælles marked, da den blev ydet ulovligt i
strid med Traktatens artikel 93, stk. 3, og heller ikke
opfylder betingelserne i Traktatens artikel 92, stk. 2 og

1 . Tyskland paser, at den i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede
støtte på 126 mio. DM til Bremer Vulkan tilbagebetales
fuldt ud til HIBEG inden to måneder efter meddelelsen

af denne beslutning.

stk. 3 .

Støtten skal derfor annulleres, og ethvert udbetalt støtte
beløb skal tilbagebetales (jf. Domstolens dom af 14.
februar 1990 i sag C-301 /87 Boussac (*), præmis 22).

Tilbagebetaling skal ske i overensstemmelse med de i tysk
ret fastsatte procedurer og bestemmelser, navnlig vedrø
rende betaling af morarenter af gæld til staten, idet disse
renter beregnes fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte
blev ydet. Denne foranstaltning er nødvendig for at gen
oprette den oprindelige situation ved at fjerne alle de
finansielle fordele, som den virksomhed, der modtog den
ulovlige støtte, uberettiget har haft siden det tidspunkt,
(') Sml. 1990, s. 1-307.

Støtten tilbagebetales i overensstemmelse med de i
national ret gældende procedurer og bestemmelser,
navnlig vedrørende betaling af morarenter af gæld til
staten, idet renterne beregnes fra det tidspunkt, hvor den
ulovlige støtte blev ydet.

2. Tyskland annullerer den i artikel 1 , stk. 2, omhand
lede garanti inden to måneder efter meddelelsen af denne
beslutning.

Artikel 3

Tyskland underretter inden to måneder efter meddelelsen
af denne beslutning Kommissionen om de foranstaltnin
ger, den har truffet, for at efterkomme den.
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Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 1993.

På Kommissionens vegne
Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 19. juli 1993

om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af CD-afspillere
med oprindelse i Taiwan, Singapore og Malaysia
(93/41 3/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

også kan være relevante for den fornyede undersø
gelse (3) af de antidumpingforanstaltninger, der blev

FÆLLESSKABER HAR —

indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 2/90 (4)
om indførelse a antidumpingtold på importen af
den pågældende vare med oprindelse i Japan og

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

Korea.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ('), særlig

(2)

drede de direkte berørte parter til at tilkendegive
deres mening skriftligt og anmode om at blive hørt.

artikel 9,

under henvisning til forslag fra Kommissionen forelagt
efter konsultationer i det rådgivende udvalg, der er nedsat
i henhold til nævnte forordning, og
ud fra følgende betragtninger :

(3)

Alle kendte producenter i de tre lande og nogle
importører tilkendegav deres mening skriftligt.

(4)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle
oplysninger, som den fandt nødvendige til en fore
løbig fastlæggelse, og foretog undersøgelser på
stedet hos de største producenter i Fællesskabet,
producenterne i Taiwan, Singapore og Malaysia,
nogle moderselskaber for disse producenter i Japan
samt en række importører.

(5)

Som følge af det oprindelsesproblem, der blev
omhandlet i den indledende meddelelse (jf. betragt
ning 1 ), blev dumpingundersøgelsen fastsat til at
dække perioden fra 1 . januar til 31 . december 1991 ,
således at den faldt sammen med undersøgelsespe

A. PROCEDURE

(1 )

Kommissionen modtog i februar 1992 en klage
indgivet af COMPACT (Committee of Mechoptro
nics Producers and Connected Technologies) på
vegne af producenter, der tegner sig for en stor del
af produktionen i Fællesskabet af CD-afspillere.
Klagen indeholdt tilstrækkelige beviser for
dumping og væsentlig skade som følge deraf til at
begrunde iværksættelsen af en procedure. Kommis
sionen offentliggjorde derfor i De Europæiske
Fællesskabers Tidende (2) en meddelelse om, at den
havde
indledt
en
antidumpingprocedure
vedrørende importen af visse CD-afspillere, dvs.
autonome lydgengivere med laseroptisk læsesystem,
med ydre dimensioner på mindst 150 mm x 45
mm x 170 mm, som kan fungere ved almindelig
vekselstrøm på 110/ 120/220/240 V, men ikke ved
en intern eller ekstern strømforsyning på 24 V
jævnstrøm og derunder, med oprindelse i Taiwan,
Singapore og Malaysia.

rioden vedrørende den fornyede undersøgelse af
forordning (EØF) nr. 112/90 .

B. TILBAGETRÆKNING

sionen anførte derfor, at resultaterne af undersø

gelsen af spørgsmålet om disse varers oprindelse
(') EFT nr. L 209 af 2. 8 . 1988 , s. 1 .
(2) EFT nr. C 148 af 12. 6. 1992, s . 7.

AF

KLAGEN

OG

AFSLUTNING AF PROCEDUREN

(6)

De to største producenter i Fællesskabet har offi
cielt meddelt Kommissionen, at de agter at ophøre
med at producere CD-afspillere i Fællesskabet.
Disse producenter erklærede, at produktions
ophøret i Fællesskabet ville være fuldbyrdet ved
udgangen af 1993, og at der efter deres opfattelse
ikke var nogen begrundelse for beskyttelsesforan
staltninger.

(7)

Desuden trak klageren, COMPACT, der repræsen
terer producenterne inklusive fællesskabserhvervs
grenen, den 6. april 1993 formelt sin klage vedrø

I denne meddelelse anførte Kommissionen, at i det

mindste en del af de CD-afspillere, der nu ekspor
teres fra Taiwan, Singapore og Malaysia, ifølge
Fællesskabets oprindelsesregler muligvis ikke har
oprindelse i disse tre lande, men i Japan. Kommis

Kommissionen gav officielt de eksportører, der
vidstes berørt af sagen, repræsentanterne for
eksportlandene og klagerne meddelelse og opfor

(■') EFT nr. C 173 af 4. 7. 1991 , s. 3,
EFT nr. C 174 af 5. 7. 1991 , s. 15 og
EFT nr. C 334 af 28 . 12. 1991 , s. 8 .
C) EFT nr. L 13 af 17 . 1 . 1990 s . 1 \
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rende import af CD-afspillere med oprindelse i
Taiwan, Singapore og Malaysia tilbage. Kommis
sionen fandt ikke, at en ophævelse ville stride mod
Fællesskabets interesser.

(8)

På denne baggrund kan beskyttelsesforanstaltnin
gerne betragtes som unødvendige, og antidumping
proceduren vedrørende importen af CD-afspillere
med oprindelse i Taiwan, Singapore og Malaysia
bør derfor afsluttes uden indførelse af beskyttelses
foranstaltninger —
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laseroptisk læsesystem, med ydre dimensioner pa mindst
150 mm x 45 mm x 170 mm, som kan fungere ved
almindelig vekselstrøm på 110/ 120/220/240 V, men ikke
ved en intern eller ekstern strømforsyning på 24 V jævn

strøm og derunder, med oprindelse i Taiwan, Singapore
og Malaysia afsluttes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1993.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juli 1993
om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater
(Kun de danske, tyske, engelske, franske og nederlandske udgaver er autentiske)

(93/41 4/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 2071 /92 (2), særlig artikel 7a, stk. 1 , første afsnit,
og stk. 3 , og

ud fra følgende betragtninger :

I Rådets forordning (EØF) nr. 777/87 (3), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1634/91 (4), er det fastlagt, under
hvilke omstændigheder opkøb af smør og skummet
mælkspulver kan suspenderes og siden genindføres, og
hvilke alternative foranstaltninger der kan træffes i
tilfælde af suspension ;

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De opkøb af smør ved licitation, der er fastsat i artikel 1 ,

stk. 3, i forordning (EØF) nr. 777/87, suspenderes i
Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Luxembourg,
Nederlandene, Storbritannien og i Nordirland.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Konge

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 547/87 (5),

riget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den

senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2011 /91 (6), er der
fastsat kriterier for opkøb af smør ved licitation og
suspension af opkøb i en medlemsstat eller, for så vidt
angår Det Forenede Kongerige og Forbundsrepublikken
Tyskland, i et område ;
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ifølge oplysningerne om markedspriserne er den betin
gelse, der er fastsat i artikel 1 , stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 1547/87, for øjeblikket opfyldt i Belgien, Danmark,
Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene, Storbri
tannien og i Nordirland ;

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968, s. 13.
215 af 30. 7. 1992, s. 64.
78 af 20 . 3 . 1987, s . 10 .
150 af 15. 6. 1991 , s. 26.
144 af 4. 6. 1987, s. 12.
185 af 11 . 7. 1991 , s. 5.

Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg,
Kongeriget Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1566/93 af 14. juni 1993 om ændring af forord
ning (EØF) nr. 822/87 om den fælles markedsordning for vin

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 154 af 25. juni 1993)
Side 40, artikel 2
Artikel 2 affattes således :
»Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesska
bers Tidende.*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 93/244/EØF af 2. april 1993 om supplerende
garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til visse områder af Fællesskabet

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 111 af 5, maj 1993)
Side 2, bilag I :
i stedetfor : »Luxembourg : Hele medlemsstaten.«
læses :
»Luxembourg : Medlemsstat.«
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