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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3080/93
af 5 . november 1993

om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen
og den fælles toldtarif
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

nerede nomenklatur under HS-kode 9030 81 indsættes

FÆLLESSKABER HAR —

underpositioner med bestemmelser om særligt anvendel

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 28 ,

sesformål for disse varer ;
den kombinerede nomenklatur bør derfor ændres —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ved forordning (EØF) nr. 2658/87 (') indførtes på
grundlag af det harmoniserede system en varenomen

Artikel 1

klatur benævnt den kombinerede nomenklatur ;

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 4142/87 (2) fast
sattes betingelserne for adgang til toldlempelse ved
indførsel af varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt
anvendelsesformål ;

varer, som er omfattet af bestemmelserne om særligt
anvendelsesformål, har ved overgang til fri omsætning
kun adgang til toldlempelser eller nultold, såfremt de
anvendes til et særligt formål ;
visse former for udstyr til afprøvning af integrerede
kredsløb bør ved indførsel have adgang til toldlempelser i
henhold til bestemmelserne om særligt anvendelsesfor
mål, når indførslen finder sted med henblik på funktions
afprøvning af integrerede kredsløb ; der bør i den kombi

1 . Den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som
bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, ændres som anført
i bilaget til nærværende forordning.
2. De ændringer til underpositionerne i den kombine
rede nomenklatur, som fastsættes ved denne forordning,
anvendes som Taric-underpositioner, indtil de indsættes i
den kombinerede nomenklatur i henhold til artikel 12 i

forordning (EØF) nr. 2658/87.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 1993 .
På Rådets vegne
E. TOMAS

Formand

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EØF) nr. 2551 /93 (EFT nr. L 241 af 27. 9.
1993, s. 1 ).
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1987, s. 81 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1419/91 (EFT nr. L 135 af
30 . 5. 1991 , s. 30).
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BILAG

Toldsats
KN-kode

Supplerende

Varebeskrivelse

enhed

%

bundet
%

(3)

(4)

(5)

16 (J)

11

—

____ Apparater til produktionskontrol af halvleder
kredsløb, bestemt til funktionsprøvning af
digitale integrerede kredsløb (2)

1 6 (')

11

—

— — — — Apparater til produktionskontrol af halvleder
kredsløb, bestemt til funktionsprøvning af
analoge/digitale integrerede kredsløb (2)

16 (3)

11

—

— — — — Apparater til produktionskontrol af halvleder
kredsløb, bestemt til funktionsprøvning af
analoge integrerede kredsløb (2)

16 (J)

11

—

16

11

—

autonom

(1)

(2)

9030 10
til

9030 81 10

(uændret)

9030 81 20

— — — Apparater til

produktionskontrol

af halvleder

kredsløb med kantkonnektorer bestemt til funk

tionsafprøvning af digitale integrerede kredsløb (2)
— — — I andre tilfælde :

9030 8181

9030 81 83

9030 81 85

9030 81 89

andre tilfælde

9030 89
til

9030 90 90

(uændret)

(2) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser,
f) Opkrævelsen af denne told suspenderes indtil den 31 . december 1994.

Taric- koder for 1993 og 1994 : 9030 81 90*10
9030 81 90*20

9030 81 90*30
9030 81 90*40
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3081/93
af 8 . november 1993

om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2750/93 om indstilling af fiskeri efter sej
fra fartøjer, som fører fransk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

dene i ICES-område Vb (EF-område), VI, XII og XIV fra
fartøjer, der fører fransk flag eller er registreret i Frankrig,
bør derfor tillades ; det er derfor nødvendigt at ophæve
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2750/93 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2750/93 (3)
indstilledes fiskeriet efter sej i farvandene i ICES-område
Vb (EF-område), VI, XII og XIV fra fartøjer, der fører
fransk flag eller er registreret i Frankrig ;
de sidste franske fangsttal vedrørende denne art viser, at
kvoten faktisk ikke er opfisket ; fiskeri efter sej i farvan

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2750/93 ophæves.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . november 1993.

På Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
(2) EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
O EFT nr. L 249 af 7. 10. 1993, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3082/93
af 8 . november 1993

om indstilling af fiskeri efter »andre arter« fra fartøjer, som fører Det Forenede
Kongeriges flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

fiskeri efter denne bestand med virkning fra den
13. oktober 1993 ; det er derfor nødvendigt at opretholde

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2241 /87
af 23. juli 1987 om fastsættelse af visse foranstaltninger til
kontrol af fiskeri ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 3483/88 (2), særlig artikel 11 , stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fangsterne af »andre arter« i farvandene i ICES-område IV

ud fra følgende betragtninger :

Rådets forordning (EØF) nr. 3921 /92 af 20. december
1992 om fordeling for 1993 af visse fangstkvoter mellem
medlemsstaterne for fartøjer, der udøver fiskeri i Norges
eksklusive økonomiske zone og i fiskerizonen omkring
Jan Mayen (3), fastsætter kvoter for »andre arter« i 1993 ;
for at overholde bestemmelserne

denne dato —

om

de

kvantitative

begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen ved en forordning fast
sætter den dato, på hvilken de fangster, der er taget af
fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, må antages
at have opbrugt den tildelte kvote ;
ifølge de oplysninger, der er meddelt til Kommissionen,
har fangsterne af »andre arter« i farvandene i ICES-område
IV (norske farvande syd for 62° 00' N), taget af fartøjer,
som fører Det Forenede Kongeriges flag eller er regi
streret i Det Forenede Kongerige, nået den for 1993
tildelte kvote ; Det Forenede Kongerige har forbudt

(norske farvande syd for 62° 00'N) fra fartøjer, der fører
Det Forenede Kongeriges flag, eller er registreret i Det
Forenede Kongerige, må antages at have opbrugt den
kvote, der er tildelt Det Forenede Kongerige for 1993.
Fiskeri efter »andre arter« i farvandene i ICES-område IV

(norske farvande syd for 62° 00' N) fra fartøjer, der fører
Det Forenede Kongeriges flag eller er registreret i Det
Forenede Kongerige, er forbudt, ligesom opbevaring om
bord, omladning og landing af den ovenfor nævnte
bestand, fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter
denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 13 . oktober 1993 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . november 1993.
På Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 207 af 29. 7. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 306 af 11 . 11 . 1988, s. 2.
O EFT nr. L 397 af 31 . 12. 1992, s. 44.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3083/93
af 9. november 1993

om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne
ligger inde med til eksport
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det

i The Caribbean Basin Initiative, for at tage højde for en
række ekstraomkostninger som følge af afstandsforskelle
og de forskellige muligheder for viderefragtning i de
lande, der deltager i nævnte initiativ ;

Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 566/93 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/88
af 12. december 1988 om generelle regler for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36
og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destina

tioner, og som interventionsorganerne ligger inde med (3),

de landbrugsomregningskurser, der anvendes til at
omregne betalinger og sikkerhedsstillelser i forbindelse
med almindelige licitationer til national valuta, er fastsat i
forordning (EØF) nr. 2192/93 om visse udløsende begi
venheder for landbrugsomregningskurser i vinsektoren og
om ændring af bl.a. forordning (EØF) nr. 377/93 ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Vin —

og

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/93 (4),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2192/93 (5), blev der
fastsat nærmere bestemmelser for afsætning af alkohol,
der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og 39 i
forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer,
og som interventionsorganerne ligger inde med ;

Artikel 1

1.
på grund af omkostningerne ved oplagring af alkohol bør
der indledes salg ved almindelig licitation af vinalkohol,
der stammer fra de i artikel 35, 36, og 39 i forordning

Der gennemføres salg ved fem almindelige licita

tioner med numrene 109/93 EF, 110/93 EF, 111 /93 EF,

(EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som det
italienske og franske interventionsorgan ligger inde med ;

112/93 EF og 113/93 EF, af i alt 250 000 hl alkohol, der
stammer fra de i artikel 35, 36 og 39 i forordning (EØF)
nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som det itali
enske og franske interventionsorgan ligger inde med.

der bør gennemføres almindelige licitationer for eksport
af alkohol til visse tredjelande med henblik på endelig

Almindelig licitation nr. 109/93 EF, 110/93 EF, 111 /93
EF, 112/93 EF og 113/93 EF vedrører hver 50 000 hl

anvendelse i brændstofsektoren ; disse lande bør sikres

alkohol 100 % vol.

mere konstante forsyninger ;

2.
de alkohollicitationer, der indledes ved nærværende

forordning, tager sigte på visse tredjelande, til hvilke en
eksport af vinalkohol ikke menes at ville forstyrre
markedet for alkohol og spiritus ; det er derfor muligt at
tilpasse niveauet for og bestemmelserne for frigivelse af
sikkerheden for korrekt opfyldelse ;

Den til salg udbudte alkohol :

— er bestemt til eksport fra Fællesskabet
— skal importeres til og dehydreres i et af følgende tred
jelande :
— Guatemala

der bør organiseres særskilt salg dels til visse lande i
Mellemamerika, dels til de lande i Vestindien, der deltager
(1)
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
154 af 25. 6. 1993, s. 39.
346 af 15. 12. 1988, s. 7.
43 af 20. 2. 1993, s. 6.
196 af 5. 8 . 1993, s. 19.

— Belize

— Honduras, herunder Swanøerne
— El Salvador
— Costa Rica

— må udelukkende anvendes i brændstofsektoren.
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mængde er anbragt under toldkontrol i et af de tredje

Artikel 2

lande, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 2

Bilaget indeholder oplysninger om, hvor de pågældende
beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor
en mængde alkohol hver af beholderne indeholder, hvor
højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen
har, samt visse særlige betingelser.
Artikel 3

Salget foregår efter bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 377/93, særlig artikel 10 til 18 og 30 til 38 .

— frigives resten heraf ifølge artikel 34, stk. 3, litra b), i
forordning (EØF) nr. 377/93.
Desuden skal et bud for at kunne antages indeholde en
angivelse af den tildelte alkohols endelige bestemmelses
sted i brændstofsektoren samt en forpligtelseserklæring fra
den bydende om at ville benytte dette bestemmelsessted.
Buddet skal tillige indeholde en erklæring fra den
bydende om, at han har indgået en bindende aftale med
en erhvervsdrivende i brændstofsektoren i et af de i

Med hensyn til sikkerheden for korrekt opfyldelse for en

artikel 1 , stk. 2, anførte tredjelande, ifølge hvilken denne
er forpligtet til at dehydrere den tildelte alkohol i et af
disse lande og til at eksportere den med henblik på, at

mængde alkohol, der udtages fra et interventionsorgans

den udelukkende anvendes i brændstofsektoren.

lagre :

— frigives halvdelen af denne sikkerhed af det interven
tionsorgan, der berøres af afhentningen af alkoholen,
såfremt tilslagsmodtageren fører bevis for, at denne

Artikel 4

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 9. november 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

ALMINDELIG LICITATION 109/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

FRANKRIG

Beholder

Sted

Medlemsstat

Antal hl ren
alkohol

nummer

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

nr. 822/87,
artikel

Verniers
route de Cuxac

11100 Narbonne

50 000

Samlet

35

Rå

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i franske francs, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol (100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 109/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 109/93 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tlf. 57 51 03 03 ; telex 572 025 ; fax 57 25 07 25).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 110/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

FRANKRIG

Beholder

Sted

nummer

Verniers
Route de Cuxac
11100 Narbonne

Antal hl ren
alkohol

Forordning
(EØF)

( 100 % vol)

artikel

Alkoholtype

nr. 822/87,

38 030

35

Rå

10 950

35

Rå

1 020

36

Rå

Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint
Louis-du-Rhône
Soterm

39, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhône
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i franske francs, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol (100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2 . Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 110/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 110/93 EF

b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol ( 100 % vol)

c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .
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6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser pa stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tlf. 57 51 03 03 ; telex 572 025 ; fax 57 25 07 25).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 111 /93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

FRANKRIG

Beholder

Sted

Medlemsstat

nummer

alkohol

Forordning
(EØF)

( 100 % vol)

artikel

Antal hl ren

Alkoholtype

nr. 822/87

Provence Mazout

43, avenue Georges
Brassens
13230 Port-Saint

Louis-du-Rhône

41 950

35

Rå

8 050

35

Rå

Soterm

39, avenue Georges
Brassens
1 3230 Port-Saint

Louis-du-Rh6ne
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i franske francs, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol ( 100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 111 /93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 111 /93 EF

b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore

skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i

brændstofsektoren .
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6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :

— SAV par délégation de 1 Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastiere, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tlf. 57 51 03 03 ; telex 572 025 ; fax 57 25 07 25).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 112/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Sted

Medlemsstat

ITALIEN

Beholder
nummer

Antal hl ren
alkohol

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

nr. 822/87,
artikel

Di Trani
Canosa di

Puglia (BA)

16 600

35 + 39

Rå

Bertolino
Palermo

14 800

35 + 39

Rå

13 300

35 + 39

Rå

5 300

39

Rå

Enodistil

Alcamo (PA)
Ge.Dis

Marsala (TP)
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i italienske lire, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol (100 % vol).

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 112/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 112/93 EF

b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol ( 100 % vol)

c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 3 1 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .
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6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser pa stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— AIMA, Via Palestro 81 , 1-00185 Rom (tlf. 47 49 91 ; telex 620331 , 620252, 613003 ; fax 445 39 40,
495 39 40).

Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 113/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

ITALIEN

Beholder

Sted

Medlemsstat

nummer

Antal hl ren
alkohol

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

(100 % vol)

nr. 822/87,

3 000

39

Rå

6 500

39

Rå

3 700

39

Rå

1 900

35

Rå

3 200

36

Rå

7 800

39

Rå

16 400

35 + 39

Rå

7 500

35

Rå

artikel

Kronon

Sciacca (AG)
Ge. Dis

Marsala (TP)
Vinum

Marsala (TP)
Del Salento

Nocera

Superiore

(SA)
Sapis
S. Egidio
(SA)

M. A.

F. Palma

S. Antimo (NA)
Bonollo

Anagni (FR)
G. di Lorenzo

Ponte Valleceppi

(PG)
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i italienske lire, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol (100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
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3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 1 13/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 113/93 EF

b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— AIMA, Via Palestro 81 , I-00185 Rom (tlf. 47 49 91 ; telex 620331 , 620252, 613003 ; fax 445 39 40,
495 39 40).

Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3084/93
af 9. november 1993

om salg ved almindelig licitation af vinalkohol, som interventionsorganerne
ligger inde med til eksport
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 1*6. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 566/93 (2),

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/88
af 12. december 1988 om generelle regler for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36

og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destina
tioner, og som interventionsorganerne ligger inde med (3),

i The Caribbean Basin Initiative, for at tage højde for en
række ekstraomkostninger som følge af afstandsforskelle
og de forskellige muligheder for viderefragtning i de
lande, der deltager i nævnte initiativ ;
de landbrugsomregningskurser, der anvendes til at
omregne betalinger og sikkerhedsstillelser i forbindelse
med almindelige licitationer til national valuta, er fastsat i
forordning (EØF) nr. 2192/93 om visse udløsende begi
venheder for landbrugsomregningskurser i vinsektoren og
om ændring af bl.a. forordning (EØF) nr. 377/93 ;

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

og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/93 (4),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2192/93 0, blev der
fastsat nærmere bestemmelser for afsætning af alkohol,
der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og 39 i
forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer,
og som interventionsorganerne ligger inde med ;

på grund af omkostningerne ved oplagring af alkohol bør
der indledes salg ved almindelig licitation af vinalkohol,
der stammer fra de i artikel 35, 36, og 39 i forordning
(EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som det
spanske, italienske og franske interventionsorgan ligger
inde med ;

Artikel 1

1.

Der gennemføres salg ved fem almindelige licita

tioner med 114/93 EF, 115/93 EF, 116/93 EF, 117/93 EF

og 118/93 EF, af i alt 350 000 hl alkohol, der stammer fra
de i artikel 35, 36 og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87
omhandlede destillationer, og som det italienske, spanske
og franske interventionsorgan ligger inde med.

Almindelig licitation nr. 114/93 EF og 115/93 EF
vedrører hver 100 000 hl alkohol 100 % vol .

Almindelig licitation nr. 116/93 EF, 117/93 EF og 118/93
EF vedrører hver 50 000 hl alkohol 1 00 % vol.

der bør gennemføres almindelige licitationer for eksport
af alkohol til visse tredjelande med henblik på endelig

2.

Den til salg udbudte alkohol :

anvendelse i brændstofsektoren ; disse lande bør sikres

— er bestemt til eksport fra Fællesskabet

mere konstante forsyninger ;

— skal importeres til og dehydreres i et af følgende tred
jelande :

de alkohollicitationer, der indledes ved

nærværende

forordning, tager sigte på visse tredjelande, til hvilke en
eksport af vinalkohol ikke menes at ville forstyrre
markedet for alkohol og spiritus ; det er derfor muligt at
tilpasse niveauet for og bestemmelserne for frigivelse af
sikkerheden for korrekt opfyldelse ;

— St. Kitts- Nevis
— Bahamaøerne

— Den Dominikanske Republik
— Antigua og Barbuda
— Dominica

der bør organiseres særskilt salg dels til visse lande i
Mellemamerika, dels til de lande i Vestindien, der deltager

— De Britiske Jomfruøer og Montserrat
— Jamaica
— St. Lucia

f)
O
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
154 af 25. 6. 1993, s. 39 .
346 af 15. 12. 1988, s. 7.
43 af 20. 2. 1993, s. 6.
196 af 5. 8 . 1993, s. 19.

— St. Vincent, herunder de nordlige Grenadiner
— Barbados

— Trinidad og Tobago
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— Grenada, herunder de sydlige Grenadiner
— Aruba

— De Nederlandske Antiller (Curacao, Bonaire,
Saint-Eustache, Saba og den sydlige del af Saint
Martin)
— Guyana

Med hensyn til sikkerheden for korrekt opfyldelse for en
mængde alkohol, der udtages fra et interventionsorgans
lagre :
— frigives halvdelen af denne sikkerhed af det interven
tionsorgan, der berøres af afhentningen af alkoholen,
såfremt tilslagsmodtageren fører bevis for, at denne
mængde er anbragt under toldkontrol i et af de tredje
lande, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 2

— De Amerikanske Jomfruøer
— må udelukkende anvendes i brændstofsektoren .

— frigives resten heraf ifølge artikel 34, stk. 3, litra b), i
forordning (EØF) nr. 377/93 .
Desuden skal et bud for at kunne antages indeholde en

Artikel 2

Bilaget indeholder oplysninger om, hvor de pågældende
beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor
en mængde alkohol hver af beholderne indeholder, hvor
højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen
har, samt visse særlige betingelser.

angivelse af den tildelte alkohols endelige bestemmelses
sted i brændstofsektoren samt en forpligtelseserklæring fra
den bydende om at ville benytte dette bestemmelsessted.
Buddet skal tillige indeholde en erklæring fra den
bydende om, at han har indgået en bindende aftale med
en erhvervsdrivende i brændstofsektoren i et af de i

artikel 1 , stk. 2, anførte tredjelande, ifølge hvilken denne
er forpligtet til at dehydrere den tildelte alkohol i et af
disse lande og til at eksportere den med henblik på, at
den udelukkende anvendes i brændstofsektoren .

Artikel 3

Salget foregår efter bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 377/93, særlig artikel 10 til 18 og 30 til 38 .

Artikel 4

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 9. november 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

ALMINDELIG LICITATION 114/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

SPANIEN

Beholder

Sted

nummer

Tarancon

Antal hl ren
alkohol

Forordning
(EØF)

( 100 % vol)

artikel

Alkoholtype

nr. 822/87,

D-5

25 202

35 + 36

Rå

F-6

26 499

35 + 36

Rå

E-8

25 888

35 + 36

Rå

F-8

19 763

35 4- 36

Rå

3

2 648

35 + 36

Rå

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tarancon

(Cuenca)
Tomelloso

(Ciudad Real)
Samlet

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i spanske pesetas, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III . Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol ( 100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 1 14/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 114/93 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— SENPA, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; fax 521 98 32).

Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
( 100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 115/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

ITALIEN

Beholder

Sted

Medlemsstat

nummer

Antal hl ren
alkohol

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

nr. 822/87,
artikel

Caviro

Faenza (RA)

15 500

35 + 39

Rå

4 900

35 4- 39

Rå

46 100

35 + 39

Rå

3 500

35

Rå

2 500

35

Rå

7 300

35

Rå

3 700

36

Rå

8 100

39

Rå

5 500

35

Rå

2 900

36 + 39

Rå

Mazzari

Sant'Agata sul
Santerno (RA)
Neri

Faenza (RA)
Villapana

Faenza (RA)
Cipriani
Chizzola di Ala

(TN)
G. de Luca

Novoli (LE)
Del Sud

Rutigliano (BA)
F.lli Balice

Valenzano (BA)
Di Trani

Canosa di Puglia

(BA)
D'Auria

Ortona (CH)
Samlet

1 00 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i italienske lire, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
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3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 115/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :

a) en henvisning til almindelig licitation 115/93 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— AIMA, Via Palestro 81 , I-00185 Rom (tlf. 47 49 91 ; telex 620331 , 620252, 613003 ; fax 445 39 40,
495 39 40).

Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 116/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

SPANIEN

Beholder

Sted

Medlemsstat

Antal hl ren
alkohol

nummer

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

nr. 822/87,
artikel

Villarrobledo

(Albacete)

18

41 921

35-36

Rå

29

8 079

35-36

Rå

Villarrobledo

(Albacete)
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i spanske pesetas, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol ( 100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 1 16/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 116/93 EF

b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— SENPA, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; fax 521 98 32).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol (100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
(100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 117 /93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

SPANIEN

Beholder

Sted

Medlemsstat

Antal hl ren
alkohol

nummer

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)

Alkoholtype

nr. 822/87,
artikel

Villarrobledo

(Albacete)

29

34 190

35-36

Rå

3

15 810

35-36

Rå

Tomelloso

(Ciudad Real)
Samlet

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i spanske pesetas, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol (100 % vol).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning. ,
2 . Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 117/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 117/93 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren .

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :
— SENPA, Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 347 65 00 ; telex 23427 SENPA ; fax 521 98 32).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol ( 100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
( 100 % vol).
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ALMINDELIG LICITATION 118/93 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

FRANKRIG

Beholder

Sted

Medlemsstat

nummer

Longuefuye
53200 Longuefuye

Antal hl ren
alkohol

( 100 % vol)

Forordning
(EØF)
artikel

50 000

Samlet

Alkoholtype

nr. 822/87,

35

Rå

50 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2 ECU/l
eller modværdien i franske francs, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en
repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i
et af de tredjelande, som er anført i artikel 1 , stk. 2, i denne forordning med henblik på udelukkende at blive
anvendt i brændstofsektoren .

Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventions
organ af et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud

1 . Der skal afgives bud for 50 000 hl ren alkohol ( 100 % vol).

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal :

— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi
200, B-1049 Bruxelles

— eller indleveres til receptionen i EF-Kommissionens bygning »Loi 120«, Rue de la Loi 130, Bruxelles,
mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud almindelig licita
tion 118/93 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i
en kuvert adresseret til Kommissionen .

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 26. november 1993, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger :
a) en henvisning til almindelig licitation 118/93 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i ECU/hl ren alkohol (100 % vol)

c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af
det endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt den i artikel 3 i denne forordning fore
skrevne erklæring om en aftale med en erhvervsdrivende om dehydrering og anvendelse udelukkende i
brændstofsektoren.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af neden
stående interventionsorgan :

— SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 , F-33505
Libourne Cedex (tlf. 57 51 03 03 ; telex 572 025 ; fax 57 25 07 25).
Denne sikkerhed skal være på 3 ECU/hl ren alkohol ( 100 % vol).
IV. Tilslag

Tilslagsmodtageren skal af det pågældende interventionsorgan senest 20 dage efter modtagelsen af Kommis
sionens beslutning om tilslag for det pågældende vareparti have udleveret en tilslagserklæring, og han skal
samtidig fremlægge bevis for, at der er stillet en sikkerhed for korrekt opfyldelse på 20 ECU/hl ren alkohol
( 100 % vol).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3085/93
af 9. november 1993
om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten dm Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Grækenlands
tiltrædelse, særlig stk. 3 og 10 i protokol nr. 4 om
. bomuld, ændret ved akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig den dertil knyttede protokol nr. 14,
og Kommissionens forordning (EØF) nr. 4006/87 ('),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2169/81
af 27. juli 1981 om fastsættelse af almindelige regler for
støtteordningen vedrørende bomuld (2), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1554/93 (3), særlig artikel 5, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede tillægsstøttebeløb er fastsat i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2419/93 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 3036/93 (*) ;

anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser, som
indeholdes i forordning (EØF) nr. 2419/93 på de oplys
ninger, som Kommissionen for øjeblikket sidder inde
med, medfører ændring af det nugældende støttebeløb i
overensstemmelse med angivelserne i artikel 1 til denne
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2169/81 omhand
lede støtte for ikke-egreneret bomuld fastsættes til 64,949
ECU/ 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10 . november 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

377
211
154
222

af
af
af
af

31 . 12. 1987, s. 49.
31 . 7. 1981 , s. 2.
25. 6. 1993, s. 23.
1 . 9. 1993, s. 35.

(4 EFT nr. L 272 af 4. 11 . 1993, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3086/93
af 9. november 1993

om fastsættelse af importafgifterne 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 Fællesskab,

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 8 . november 1993, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 2193/93 (2),
særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk. 3,

ning (EØF) nr. 2703/93, 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 —

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), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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. 2703/93 (4) og de senere forordninger, der ændrer

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 10 . november 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 1993.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
196
387
245

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
5. 8. 1993, s. 22.
31 . 12. 1992, s. 1 .
1 . 10. 1993, s. 108 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 9. november 1993 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Tredjelande (8)

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

87,87 (2) (3)
87,87 (2)(3)
43,40 0 0

1001 9091

79,85

1001 90 99
1002 00 00

79,85 0
112,66 ( 6)

1003 00 10
1003 00 20

119,26
119,26

1003 00 80

119,26 ( 9)

1004 00 00

90,74

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

87,87 00
87,87 00
99,31 (4)
25,19 0
25,45 (4)
23,99 0
0

1008 90 90

23,99

1101 00 00

148,64 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107

195,25
101,02
101,02
171,63
153,01
117,08

10
11
11
11
10
10

00
30
50
90
11
19

1107 10 91
1107 1099
1107 20 00

223,16 (10)
169,50 ( 9)
195,73 (10)

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

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.

(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

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

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

(') Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med interimsaftalerne mellem Polen,
Tjekkoslovakiet eller Ungarn og Fællesskabet, og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er
udstedt på de i forordning (EØF) nr. 585/92 fastsatte betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til
nævnte forordning.
(10) I overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 nedsættes denne importafgift med 5,44 ECU/ton
for produkter med oprindelse i Tyrkiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3087/93
af 9. november 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 Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 2193/93 (2),
særlig artikel 12, stk. 4,

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 8. november 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 —

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), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

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

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1 68 1 /93 (4) og de senere forordninger, der

Artikel 1

i bilaget.

ændrer denne ;
Artikel 2

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

Denne forordning træder i kraft den 10. november 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
196
387
159

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s.
5. 8 . 1993 , s.
31 . 12. 1992,
1 . 7. 1993, s.

21 .
22.
s. 1 .
11 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 9. november 1993 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU / ton)
KN-kode

Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3 . term .

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

13,96

12,49

1001 90 99

0

0

13,96

12,49

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

100510 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

19,55

17,50

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 .

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0

24,85

22,23

22,23

1107 10 19

0

0

18,57

16,61

16,61

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 (EF) Nr. 3088/93
af 9. november 1993

om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

mæssigt at dele udgifterne mellem Fællesskabet og den

FÆLLESSKABER HAR —

berørte medlemsstat ;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

det bør fastsættes, at de tyske myndigheder skal træffe alle
nødvendige forholdsregler vedrørende kontrol og opsyn
og underrette Kommissionen herom ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1249/89 (2), særlig artikel 20 og artikel 22, stk. 2, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Artikel 1

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produk
tionsområder i Tyskland er der vedtaget sundhedsforan
staltninger for dette land ved Kommissionens beslutning
93/566/EF af 4. november 1993 om visse beskyttelsesfor
anstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland og om
ophævelse af beslutning 93/539/EØF (3) ; foranstaltnin
gerne omfatter bl.a. restriktioner med hensyn til samhan
delen med levende svin, fersk svinekød og svinekødspro
dukter, der ikke er varmebehandlet, og som kommer fra
visse zoner, hvor risikoen er særlig stor ;

de begrænsninger af den fri vareomsætning, der følger af
veterinærforanstaltningerne, indebærer en fare for alvor
lige forstyrrelser på svinekødsmarkedet i Tyskland ; det er
derfor nødvendigt, at der til støtte for markedet træffes
undtagelsesforanstaltninger, som begrænses til levende dyr
fra de direkte berørte zoner, og som kun finder
anvendelse i det strengt nødvendige tidsrum ;
for at forebygge en senere spredning af epizootien bør
svineproduktionen i de pågældende zoner derfor
udelukkes fra det normale kredsløb af produkter til
menneskeføde og forarbejdes til produkter, der er
beregnet til andre formål end menneskeføde ;

1.

Fra den 29 . oktober 1993 til den 22. november 1993

kan producenterne efter ansøgning modtage en støtte, der
ydes af de tyske myndigheder, når der til disse leveres :
— levende svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg
pr. parti
— smågrise med en gennemsnitsvægt på over 25 kg pr.
parti
— pattegrise med en gennemsnitsvægt på over 8 kg pr.
parti og produceret af producenter/specialiserede
opdrættere, der er anerkendt af myndighederne.
Vægtgrænsen på 110 kg gælder dog ikke for svin, der er
leveret i perioden fra den 29. oktober til den 2. november
1993.

2.

Den støtte, der ydes til de første 322 000 levende

svin og de første 98 000 smågrise og pattegrise, afholdes
over Fællesskabets budget.

3. Tyskland kan desuden for egen regning og på de i
denne forordning fastsatte betingelser yde støtte til yderli
gere 138 000 levende svin og yderligere 42 000 smågrise
og pattegrise.
Artikel 2

der bør fastsættes en støtte for levering til myndighederne
af smågrise, pattegrise og levende svin fra de pågældende
zoner ; for at undgå misbrug bør levering af pattegrise, der
er opfede^ på en bedrift med lukket besætning, udeluk

1 . Der kan kun leveres svin, smågrise og pattegrise, der
er opdrættet i de zoner, der er anført i bilaget til denne
forordning.

kes ;

under hensyntagen til epizootiens omfang, navnlig dens
varighed, og de betydelige bestræbelser, der derfor er
nødvendige for at støtte markedet, vil det være hensigts

2. Der kan kun leveres smågrise, der ikke er opfedet på
en bedrift med lukket besætning, eller som på en bedrift
med lukket besætning ikke kan anvendes til eget brug.
Artikel 3

(') EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 129 af 11 . 5. 1989, s. 12.
O EFT nr. L 273 af 5. 11 . 1993, s. 60.

På leveringsdatoen vejes og aflives dyrene på en sådan
måde, et epizootien ikke kan spredes.
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De transporteres straks til en destruktionsanstalt og forar
bejdes til produkter henhørende under KN-kode

forordning, navnlig artikel 2. De underretter hurtigst
muligt Kommissionen herom .

1501 00 11 , 1506 00 00 og 2301 10 00.

2.

Svinene kan dog transporteres til et slagteri, hvor de straks
slagtes, og de kan som hele eller halve slagtekroppe opbe
vares i et fryselager, inden de transporteres til en destruk

Ved anvendelsen af denne forordning skal alle vete

rinærbestemmelser i beslutning 93/566/EF overholdes.

tionsanstalt.
Artikel 6

Dette sker under de tyske myndigheders kontrol.
De tyske myndigheder meddeler hver onsdag Kommis
sionen følgende oplysninger om den foregående uge :

Artikel 4

1.

Den i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede støtte fastsættes

ab bedrift til 100 ECU/kg slagtet vægt for levende svin,
idet denne støtte multipliceres med en koefficient på
0,83.

— antal leverede svin og deres samlede vægt
— antal leverede smågrise og deres samlede vægt
— antal leverede pattegrise og deres samlede vægt.

2. Støtten for levering af smagrise fastsættes til 25 ECU
pr. stk. ; støtten for levering af pattegrise fastsættes til 20
ECU pr. stk.
Artikel 5

1 . De tyske myndigheder træffer alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre overholdelsen af denne

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 29. oktober 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

BILAG

1 . I delstaten Niedersachsen, Kreis : Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lüneburg, Emsland,
Cloppenburg, Vechta, Diepholz og Osnabrück.
2. I delstaten Baden-Württemberg, Kreis : Ostalbkreis, Schwäbisch Hall, Rems-Murr, Göppingen og Heiden
heim .

3. I delstaten Bayern, Kreis : Donau-Ries, Ansbach og Ansbach-Stadt.

4. I delstaten Rheinland-Pfalz, Kreis : Germersheim, Südliche Weinstraße og Stadt Landau id. Pfalz.
5. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, Kreis : Rostock, Rostock Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund,
Stralsund Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin og Greifswald.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/87/EØF
af 22. oktober 1993

om ændring af direktiv 90/377/EØF med hensyn til undersøgelsessteder og
-regioner i Forbundsrepublikken Tyskland
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tricitet i Forbundsrepublikken Tyskland at tilføje følgende
steder og regioner :

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

a) i bilag I, punkt 11 — Forbundsrepublikken Tyskland :

under henvisning til Rådets direktiv 90/377/EØF af
29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til
gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den
endelige forbruger i industrien ('),

b) i bilag II, punkt 2 — Forbundsrepublikken Tyskland :
— »Erfurt, Leipzig og Rostock«

under henvisning til Rådets direktiv 90/653/EØF af
4. december 1990 om tilpasning med henblik på anven
delse i Tyskland af en række fællesskabsdirektiver om
varetransportstatistikker og prisstatistikker vedrørende gas
og elektricitet (2), og
ud fra følgende betragtninger :
Tyskland har fastlagt, hvilke steder der er valgt for den

tidligere Tyske Demokratiske Republiks område med
henblik på til prisstatistikker vedrørende gas og elektri
citet at udvide opdelingen på regioner og steder ;
Det rådgivende udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i

— »Dresden og Berlin«

c) i bilag II, punkt 13 — Forbundsrepublikken Tyskland :
— »Øst«

d) fodnote (2) til punkt 13 i bilag II ændres til :
»Delstaterne grupperes i følgende fire regioner :
— Nord/Midt :
Schleswig-Holstein,
Hamburg,
Bremen, Berlin, Niedersachsen og Nord-Hessen
— Vest : Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Syd
Hessen og Saarland
— Syd : Baden-Wurttemberg og Bayern
— Øst : omfatter de delstater, der ikke hører ind

under de øvrige regioner.«
Artikel 2

direktiv 90/377/EØF, er blevet hørt om de i nærværende

direktiv fastsatte foranstaltninger —

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 1993.

Artikel 1

Bilagene til direktiv 90/377/EØF ændres for med henblik
på indsamling af oplysninger om priserne på gas og elek

(') EFT nr. L 185 af 17. 7. 1990, s. 16.
(2) EFT nr. L 353 af 17. 12. 1990, s. 46.

På Kommissionens vegne
Henning CHRISTOPHERSEN

Næstformand
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/90/EØF
af 29. oktober 1993

om den fortegnelse over fællesskabsregler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1 ,
femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 67/548/EØF af
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassifice
ring, emballering og etikettering af farlige stoffer ('), senest
ændret ved Kommissionens direktiv 93/72/EØF (2), særlig
artikel 13, stk. 1 , og

Artikel 1

Fortegnelsen over fællesskabsregler for produktkategorier,
for hvilke der gælder en EF-anmeldelses- eller typegod
kendelsesprocedure, og for hvilke kravene til forelæggelse
af oplysninger for de grupper af stoffer anført i forteg
nelsen svarer til dem, der er fastsat i direktiv 67/548/EØF,

findes i bilaget til nærværende direktiv.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

1 . Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den
31 . oktober 1993 de bestemmelser, der er nødvendige for

I henhold til femte led i artikel 13, stk. 1 , i direktiv 67/
548/EØF er stoffer, som udelukkende anvendes til andre

at efterkomme

produktkategorier, for hvilke der gælder en EF-anmel
delses- eller typegodkendelsesprocedure, og for hvilke
kravene til forelæggelse af oplysninger svarer til dem, der
er fastsat i direktiv 67/548/EØF, undtaget fra bestemte
bestemmelser i nævnte direktiv, herunder bl.a. bestem

melserne om anmeldelse, og Kommissionen skal derfor
udarbejde en fortegnelse over sådanne fællesskabsregler ;

dette direktiv.

De underretter straks

Kommissionen herom .

2. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3

for øjeblikket kommer kun én EF-retsakt ind under
bestemmelserne i det nævnte femte led i artikel 13,

stk. 1 ; fortegnelsen vil imidlertid blive gennemgået med
jævne mellemrum og om nødvendigt ændret ;

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1993 .

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til
den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af

Pd Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og

Medlem af Kommissionen

Præparater —

BILAG

FÆLLESSKABSREGLER FOR PRODUKTKATEGORIER, FOR HVILKE DER GÆLDER EN
EF-ANMELDELSES- ELLER TYPEGODKENDELSESPROCEDURE, OG FOR HVILKE
KRAVENE TIL FORELÆGGELSE AF OPLYSNINGER FOR DE NÆVNTE KATEGORIER AF

STOFFER SVARER TIL DEM, DER ER FASTSAT I DIREKTIV 67/548/EØF

1 . Rådets direktiv 91 /414/EØF af 15. juli 1991 vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler :
Stoffer undergivet vurderingsproceduren i dette direktivs artikel 6 (EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991 , s. 1 ).

(') EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1 .
(2) EFT nr. L 258 af 16. 10. 1993, s. 29.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 25 . oktober 1993

om ændring af beslutning 93/402/EØF om sundhedsmæssige betingelser og
udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra bestemte lande i

Sydamerika
(93/576/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

fremstillet og udstedt sundhedscertifikat for efter den

FÆLLESSKABER HAR —

1 . juni 1994.

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

Medlemsstaterne tillader indførsel fra disse stater af fersk

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af
12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpo
litimæssige problemer i forbindelse med indførsel af
kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter
fra tredjelande ('), senest ændret ved Rådets forordning
(EØF) nr. 1 601 /92 (2), særlig artikel 14, 15 og 16, og

kød, der er fremstillet og udstedt sundhedscertifikat for
inden den 2. juni indtil den 15. juni 1994.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens beslutning 93/402/EØF (3) er der

Bestemmelserne i beslutning 93/463/EØF ophæves.

fastsat sundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om
udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød

fra bl.a. Brasilien, senest ændret ved beslutning 93/463/
EØF (4) ;
ved sidste EF-besøg i Brasilien blev der konstateret en
forbedring af sundhedssituationen i staterne Sao Paulo og
Minas Gerais, som følge af indgreb fra veterinæradmini
strationen ;

på baggrund af den generelle situation i Brasilien bør
fristen givet indtil den 1 . november 1993 med henblik på
at vurdere resultaterne af disse indgreb forlænges ;

Bilag I til beslutning 93/402/EØF affattes som vist i
bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

beslutning 93/402/EØF bør derfor ændres ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær

komité —

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 1993.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1
Medlemsstaterne tillader ikke indførsel fra staterne Sao

Paulo og Minas Gerais (Brasilien) af fersk kød, der er
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På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 277/35

BILAG

».BILAG I

BESKRIVELSE AF DE SYDAMERIKANSKE OMRÅDER, DER ER AFGRÆNSET MED
HENBLIK PÅ SUNDHEDSCERTIFIKATER
Område
Beskrivelse af området

Land
Kode

Argentina

Version

AR

01 /93

Hele landet

AR-1

01 /93

Området syd for den 42. breddegrad

AR-2

01 /93

Området nord for den 42. breddegrad, undtagen Chaco og
Formosa

AR-3

01 /93

Provinserne Entre Rios, Corrientes og Misiones

AR-4

01 /93

Provinserne Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza
Neuquen og Rio Negro samt departement Patagones i
provinsen Buenos Aires

BR

01 /93

Hele landet

BR-1

01 /93 (')

Staterne Rio Grande do Sul, Paraná, S5o Paulo, Espírito
Santo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul, undtagen
kommunerne Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol,
Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro
Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato
Grosso og Sonora

02/93 (2)

Staterne Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo og
Mato Grosso do Sul, undtagen kommunerne Aquidauana,
Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim,

Brasilien

Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio

Negro, Rio Verde de Mato Grosso og Sonora
Chile

CL

01 /93

Hele landet

CO

01 /93

Hele landet

CO-1

01 /93

Området, der er afgrænset som følger : fra det punkt, hvor
Murrifloden løber ud i Atratofloden, ned ad strømmen

mod Atratos udmunding i Atlanterhavet, derefter fra dette
punkt til grænsen med Panama langs Atlanterhavskysten
indtil Cabo Tiburon ; fra dette punkt til Stillehavet langs
grænsen mellem Colombia og Panama ; fra sidstnævnte
punkt indtil Valleflodens udmunding langs Stillehavsky
sten og herfra i lige linje til sammenløbet mellem Murri
og Atrato
Colombia

CO-2

01 /93

Kommunerne Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba,

Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita,
Murindo, Riosucio (højre flodbred af Atroto) og Frontino
CO-3

01 /93

Området der er afgrænset som følger : Sinuflodens
udmunding i Atlanterhavet, mod strømmen langs denne
flod til dens udspring i Alto Paramillo derefter til Puerto
Rey på Altanterhavskysten, langs grænsen mellem depar
tementerne Antioquia og Cordoba og derefter til Sinuflo
dens munding langs Atlanterhavskysten

Paraguay

PY

01 /93

Hele landet

Uruguay

UY

01 /93

Hele landet

(7 Gældende indtil den 1 . juni 1994.
(2) Gældende fra den 2. juni 1994.«
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 25 . oktober 1993

om fastsættelse af den støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af
lam i forbindelse med licitationerne, der er omhandlet i forordning (EØF)
nr. 2727/93

(93/577/EØF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

til privat oplagring eller lade licitationen være uden virk
ning ;

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

niveauet i de modtagne bud medfører, at licitationerne
skal have virkning ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 363/93 (2), særlig artikel 7, stk. 5,

udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3446/90 af 27. november 1990 om gennemførelsesbe
stemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af fåre
og gedekød (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 1258/
91 (4), særlig artikel 12, stk. 1 , litra f), og

ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90 af 28 .
november 1990 om de særlige betingelser for ydelse af
støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød 0, senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1258/91 , suppleres
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3446/90, og der
fastsættes bl.a. nærmere regler for licitation ;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2727/93 (6)
indledes der licitationer om fastsættelse af støtte til privat
oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam ;

i henhold til artikel 12, stk. 1 , litra f), i forordning (EØF)
nr. 3446/90 er det nødvendigt på grundlag af de
modtagne bud at fastsætte et maksimumsbeløb for støtte
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30. 11 . 1990, s. 39.
15. 5. 1991 , s. 15.
30. 11 . 1990, s. 46.
2. 10. 1993, s. 30.

Forvaltningskomitéen for Får og Geder har ikke afgivet

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

For de licitationer, der blev indledt ved forordning (EØF)
nr. 2727/93, fastsættes det i artikel 12, stk. 1 , litra f), i
forordning (EØF) nr. 3446/90 omhandlede støttebeløb
således : 750 ECU/ton .
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 277/37
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 29. oktober 1993

om ændring af beslutning 91/650/EØF om et tillæg til fællesskabsstøtterammen
for EF's strukturinterventioner i Irland til forbedring af vilkårene for forarbejd
ning og afsætning af landbrugsprodukter
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(93/578/EØF)
iske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL),
Udviklingssektionen, vedrørende det samlede beløb og de
enkelte beløb pr. sektor som fastsat i artikel 2 i beslutning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 866/90
af 29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forar
bejdning og afsætning af landbrugsprodukter ('), ændret
ved forordning (EØF) nr. 3577/90 (2), særlig artikel 7,

91 /650/EØF ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugs
strukturerne og Udvikling af Landdistrikterne —

stk. 2, og
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionen godkendte ved beslutning 89/640/EØF (3)
fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i
Irland ;

den 10. december 1991 vedtog Kommissionen beslutning
91 /650/EØF (4), hvorved der blev udarbejdet et tillæg til
fællesskabsstøtterammen

for

EF's

interventioner

i

henhold til forordning (EØF) nr. 866/90 i perioden fra
1 . januar 1991 til 31 . december 1993 ;

genoprettede bevillinger og supplerende bevillinger gør
det nødvendigt at revidere de forudsete rammebeløb for
støtten fra EF-budgettet ;
overvågningskomitéen for fællesskabsstøtterammen vedrø
rende mål nr. 1 for Irland besluttede den 28 . april 1993 at
overføre 1,523 mio. ECU i 1993-priser til tillægget til
fællesskabsstøtterammen for forbedring af vilkårene for
forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ;
overvågningskomitéen for fællesskabsstøtterammen vedrø
rende mål nr. 1 for Irland besluttede den 8 . september

1993 at tildele yderligere 5,000 mio. ECU i 1993-priser til
tillægget til fællesskabsstøtterammen til forbedring af
vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugspro
dukter ;

den overvågningskomité, der er oprettet i forbindelse med
gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 866/90 for Irland,
besluttede den 20. juli 1993 at ændre finansieringsplanen
i tillægget til fællesskabsstøtterammen ;

de ændringer, som overvågningskomitéen foreslår, inde
bærer en ny finansieringsplan for støtte fra Den Europæ
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353 af 17.
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Artikel 1

Artikel 2 i Kommissionens beslutning 91 /650/EØF
affattes således :

»Artikel 2

De samlede omkostninger i forbindelse med de
hovedfelter, der er vedtaget for Fællesskabets og
Irlands fælles indsats, andrager 161 572 809 ECU, og
de forudsete rammebeløb for støtten via EF-budgettet
fordeler sig som følger :
(1991-priser indekseret til 1993-priser i ECU)

1 . Kød

43 082 377

2. Mælk og mejeriprodukter

3. Æg og fjerkrækød

6 893 592

*

3 317 142

4. Diverse husdyr

2 297 976

5. Korn

1 182 139

6. Frugt og grøntsager

2 147 014

7. Blomster og planter

0

8 . Kartofler

4 309 731

9. Diverse planter

0

I alt

63 229 971

Det nationale finansieringsbehov, der følger heraf, er
på ca. 1 6 245 436 ECU for den offentlige sektor og på
ca. 82 097 402 ECU for den private sektor.«

Nr. L 277/38
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Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Irland og Ministeriet for Landbrug, Ernæring og Skovbrug.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 1993.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 8 . november 1993

om ændring af beslutning 91/648/EØF om et tillæg til fællesskabsstøtterammen
for EF's strukturinterventioner i Det Forenede Kongerige (Nordirland) til forbed
ring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(93/579/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 866/90
af 29. marts 1990 om forbedring af vilkårene for forar
bejdning og afsætning af landbrugsprodukter ('), ændret
ved forordning (EØF) nr. 3577/90 (2), særlig artikel 7,
stk. 2, og

Artikel 2 i beslutning 91 /648/EØF affattes således :
»Artikel 2

De samlede omkostninger i forbindelse med de
hovedfelter, der er vedtaget for Fællesskabets og
medlemsstatens fælles indsats, andrager 80 490 202
ECU, og de forudsete rammebeløb for støtten via
EF-budgettet er fordelt som følger :
(1991 -priser indekseret til 1993-priser i ECU)

ud fra følgende betragtninger :
1 . Kød

Kommissionen godkendte ved beslutning 89/639/EØF (3)
fællesskabsstøtterammen for EF's strukturinterventioner i

den region i Det Forenede Kongerige, der berøres af mål
nr. 1 , nemlig Nordirland ;
den 10. december 1991 vedtog Kommissionen beslutning
91 /648/EØF (4), der indførte et tillæg til fællesskabsstøtte
rammen for EF's strukturinterventioner i henhold til

forordning (EØF) nr. 866/90 for perioden 1 . januar 1991
til 31 . december 1993 ;

12 048 838

2. Mælk og mejeriprodukter
3. Æg og fjerkrækød
4. Korn

172 425

5. Olieplanter
6. Proteinafgrøder

0
0

7. Kartofler

1 021 466

8 . Frugt og grøntsager
9. Blomster og planter

938 806
59 842

10 . Foder

240 696

genoprettede bevillinger kræver en revision af de
forudsete rammebeløb for støtte via EF-budgettet ;

det tilsynsudvalg, der blev oprettet i forbindelse med
gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 866/90 for
Nordirland, besluttede den 3. marts 1993 at ændre finan

sieringsplanen i tillægget til fællesskabsstøtterammen ;

2 712 641
4 218 240

lait

21 412 954

Det nationale finansieringsbehov, der følger heraf, er

på ca. 15 390 425 ECU for den offentlige sektor og på
43 686 823 ECU for den private sektor«.
Artikel 2
4

de ændringer, som tilsynsudvalget foreslog, indebærer en
ny finansiel planlægning af støtten fra Den Europæiske
Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL),
Udviklingssektionen, med hensyn til det samlede beløb
og beløbene pr. sektor som fastsat i artikel 2 i beslutning
91 /648/EØF ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugs
strukturerne og Udvikling af Landdistrikterne —
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Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige og
Landbrugs-, Fiskeri- og Ernæringsministeriet samt Land
brugsdepartementet for Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 1993 .

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

