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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1487/94
af 24. juni 1994
om fastsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for blomkål, ferskner, nektariner,
citroner, tomater, abrikoser, pærer og auberginer for juli 1994
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

for disse produkter for perioden 1 . til 31 . juli 1994 i
afventning af en beslutning for høståret 1994/95 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grøntsager ('), særlig artikel 16, stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Artikel 1

For perioden 1 . til 31 . juli 1994 fastsættes basisprisen og
opkøbsprisen for blomkål, ferskner, nektariner, citroner,
abrikoser, tomater, pærer og auberginer udtrykt i ecu/ 100
kg netto således :

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
Basis-

Opkøbs

pris

pris

Blomkål

21,79

9,38

Ferskner

42,38

23,74

(herunder blodferskner)

53,99

25,91

Citroner

42,99

25,29

Abrikoser

41,16

23,44

Tomater

23,08

8,56

Pærer

28,27

14,54

Auberginer

17,55

7,04

og

ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1035/72
skal der fastsættes en basispris og en opkøbspris for hvert
produkt i bilag II til nævnte forordning for hvert høstår ;
markedsføringen af de pågældende produkter, der høstes i
et bestemt høstår, strækker sig fra januar til december
hvert år for så vidt angår tomater og auberginer, fra maj
til august hvert år for så vidt angår abrikoser, fra maj
til oktober hvert år for så vidt angår ferskner og nektari
ner, fra maj til april det følgende år for så vidt angår
blomkål, og fra juni til maj det følgende år for så vidt
angår citroner og pærer, ifølge artikel 16, stk. 1 , tredje
afsnit, i forordning (EØF) nr. 1035/72 skal der ikke fast
sættes en basispris eller en opkøbspris i perioder med
ringe afsætning i begyndelsen og slutningen af høståret ;

Nektariner

Disse priser vedrører henholdsvis :

— studsede blomkål, kvalitetsklasse I, i emballage

— ferskner af sorterne Amsden, Cardinal, Charles Ingouf,
Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Miche

lini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest og Spring

for at sikre kontinuiteten i priserne på blomkål, tomater,
abrikoser, ferskner, nektariner og citroner og muligheden
for intervention for pærer og auberginer fra 1 . juli 1994 er
det nødvendigt at fastsætte basisprisen og opkøbsprisen

— nektariner af sorterne Armking, Crimsongold, Early

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EF) nr. 3669/93 (EFT nr. L 338 af 31 . 12.

sun grand, Fantasia, Indpendence, May Grand, Necta
red, Snow Queen og Stark red gold, kvalitetsklasse I,
størrelse 61 til 67 mm, i emballage

1993, s. 26).
(2) EFT nr. C 128 af 9. 5. 1994.

time, kvalitetsklasse I, størrelse 61 til 67 mm, i embal

lage

— citroner af klasse I, størrelse 53 til 62 mm, i emballage
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— abrikoser af kvalitetsklasse I, størrelse over 30 mm, i

emballage

— tomater af typerne »runde« og »ribbede«, kvalitetsklasse
I, størrelse 57 til 67 mm, i emballage

— pærer af sorterne Beurré Hardy, Bon Chrétien Willi
ams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré
Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot
(Limonera) og Rocha, kvalitetsklasse I, størrelse 60
mm eller derover og pærer af sorten Empereur
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Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), kvalitetsklasse I,
størrelse 70 mm eller derover, i emballage
— aflange auberginer af kvalitetsklasse I, størrelse over 40
mm, og kugleformede auberginer af kvalitetsklasse I,
størrelse over 70 mm, i emballage.
Disse priser indbefatter ikke omkostningerne ved den
emballage, som produktet præsenteres i.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1994.

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

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 1994.

På Rådets vegne
G. MORAITIS

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1488/94
af 28 . juni 1994

om principperne for vurdering af risikoen for mennesker og miljø ved eksiste
rende stoffer, i overensstemmelse med Rådets direktiv (EØF) nr. 793/93
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ling, brug, bortskaffelse eller genindvinding af eksiste
rende stoffer, bør først og fremmest hvile på resultaterne
af en risikovurdering ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

antallet af forsøgsdyr bør nedsættes til et minimum i

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 793/93
af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med
risikoen ved eksisterende stoffer ('), særlig artikel 10, stk.

november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes love og administrative bestemmelser om
beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre viden
skabelige formål (4) ;

4, og

ud fra følgende betragtninger :
Forordning (EØF) nr. 793/93 omhandler en ordning med
vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende
stoffer, og i henhold til artikel 10 heri skal medlemssta
terne foretage en sådan risikovurdering af prioriterede
eksisterende stoffer ;

da det påhviler medlemsstaterne at foretage risikovurde
ringen, bør der imidlertid fastlægges principper herfor på
fællesskabsplan for at undgå uligheder mellem medlems

overensstemmelse med Rådets direktiv 86/609/EØF af 24.

bestemmelserne i denne forordning begrænser ikke
anvendelsen af særlig fællesskabslovgivning om arbejdsta
gernes sikkerhed og sundhed, herunder navnlig Rådets
direktiv 89/391 /EØF (*), hvorefter arbejdsgiverne er
forpligtede til at vurdere risikoen for arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed ved anvendelsen af nye og eksiste
rende kemiske stoffer og, om nødvendigt, træffe foran
staltninger til at sikre arbejdstagerne passende beskyttelse ;
foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i
henhold til artikel 1 5 i forordning (EØF) nr. 793/93 —

staterne, som ikke blot ville få konsekvenser for det indre
markeds rette funktion, men som heller ikke ville kunne

garantere mennesker og miljø det samme beskyttelsesni
veau ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

nsikovurderinger bør baseres på en sammenligning
mellem et givet stofs potentielle negative virkninger og
den eksponering for stoffet, som kendes eller med rime
lighed kan forudses for mennesker og miljø ;
vurderingen af den risiko for mennesker, der er knyttet til
et givet stof, bør bygge på stoffets fysisk-kemiske og toksi
kologiske egenskaber under hensyntagen til stoffets klassi
ficering ifølge Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni
1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering,
emballering og etikettering af farlige stoffer (2), senest
ændret ved Kommissionens direktiv 93/ 105/EF (3) ;

Artikel 1
Mål

Ved denne forordning fastlægges, i medfør af artikel 10 i
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93, generelle principper
for vurdering af den risiko, eksisterende stoffer indebærer
for mennesker og miljø.
Artikel 2
Definitioner

vurderingen af den risiko for miljøet, der er knyttet til et
givet stof, bør bygge på stoffets miljøvirkninger under
hensyntagen til stoffets klassificering ifølge direktiv 67/
548/EØF ;

beslutninger, der træffes i henhold til relevant lovgivning

1 . Definitionerne i artikel 2 i forordning (EØF) nr.
793/93 finder anvendelse på denne forordning.
2.

I denne forordning forstås ved :

med sigte på at mindske risikoen ved produktion, trans
port, opbevaring, anvendelse i præparater, anden fremstil

a) »farlighedsidentifikation« : identifikation af de negative
virkninger, et stof kan forårsage som følge af sine

(') EFT nr. L 84 af 5. 4. 1993, s. 1 .
(2) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1 .
(3) EFT nr. L 294 af 30. 11 . 1993, s. 21 .

(4) EFT nr. L 358 af 18. 12. 1986, s. 1 .

iboende egenskaber

(4 EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1 .
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b) »vurdering af dosis (koncentration) — respons (virk
ning)« : vurdering af forholdet mellem dosis af eller
eksponeringsniveau for et stof og virkningens
hyppighed og alvor

c) »eksponeringsvurdering« : bestemmelse af emissionerne
af et stof, dets veje og transporthastighed samt dets
omdannelse eller nedbrydning, med henblik på at
vurdere, hvilke koncentrationer/doser befolknings
grupper eller miljømedier (dvs. akvatisk miljø, terre
strisk miljø og luft) er eller kan blive udsat for

d) »risikokarakterisering« : vurdering af hyppigheden og
alvoren af de negative virkninger, der kan forventes at
indtræde for en befolkningsgruppe eller et miljøme
dium som følge af faktisk eller forudset eksponering
for et stof ; kan omfatte »risikoberegning«, dvs. kvantifi
cering af denne sandsynlighed.

tager referenten en risikovurdering af stoffets sund
hedsvirkninger, idet det første stadium heraf består i en
farlighedsidentifikation, som mindst omfatter de egen
skaber og potentielle negative virkninger, der er anført i
bilag I A og II A til nærværende forordning. Efter farlig
hedsidentifikationen går referenten videre til de følgende
stadier, som gennemføres efter retningslinjerne i bilag I B
og II B til nærværende forordning :
a) i) Vurdering af dosis (koncentration) — respons (virk
ning), hvor dette er relevant.

ii) Vurdering af eksponeringen for de befolknings
grupper (dvs. arbejdstagere, forbrugere og offentlig
heden, der udsættes indirekte via miljøet), som
udsættes eller kan forventes at blive udsat for stoffet.

b) Risikokarakterisering.

Artikel 3

Artikel 5

Principper for risikovurdering
Risikovurdering : miljø
1 . Risikovurdering omfatter farlighedsidentifikation og,
alt efter omstændighederne, vurdering af dosis (koncentra
tion) — respons (virkning), eksponeringsvurdering og risi
kokarakterisering. Risikovurderingen skal baseres på de
oplysninger om stoffet, der er indgivet i overensstemmelse
med artikel 3 og 4, artikel 7, stk. 1 og 2, artikel 9, stk. 1
og 2 og artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 793/93,
samt på andre tilgængelige oplysninger og gennemføres
normalt efter procedurerne i artikel 4 og 5 i nærværende
forordning.
2. Med hensyn til særlige virkninger, såsom nedbry
delse af ozonlaget, hvor procedurerne i artikel 4 og 5 ikke
er anvendelige, vurderes risikoen ved disse virkninger,
uanset stk. 1 , i hvert enkelt tilfælde, og referenten giver en
fuldstændig beskrivelse af og begrundelse for sådanne
vurderinger i den skriftlige rapport, der tilsendes

For hvert stof, der optages på prioriteringslisterne i
medfør af artikel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, fore
tager referenten en risikovurdering af stoffets miljømæs
sige virkninger, med farlighedsidentifikation som det
første stadium. Efter farlighedsidentifikationen går refe
renten videre til følgende stadier, som gennemføres efter
retningslinjerne i bilag III :
a) i) Vurdering af dosis (koncentration) — virkning
(respons), hvor dette er relevant.

ii) Vurdering af eksponeringen for de miljømedier, der
udsættes eller kan forventes at blive udsat for stoffet.

b) Risikokarakterisering.

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6.

3. Ved gennemførelsen af en eksponeringsvurdering
tager referenten hensyn til de befolkningsgrupper eller
miljømedier, som på grundlag af de foreliggende oplys
ninger om det pågældende stof vides eller med
rimelighed kan forventes at blive udsat for stoffet, med
særlig hensyntagen til produktion, transport, opbevaring
anvendelse i præparater, anden fremstilling, brug, bort
skaffelse eller genindvinding.
4. Hvis et stof, for hvilket der allerede er gennemført
en risikovurdering i overensstemmelse med artikel 10 i
forordning (EØF) nr. 793/93, på ny optages på en priorite
ringsliste, skal der i den efterfølgende risikovurdering
tages hensyn til den eller de tidligere risikovurderinger.

Artikel 6

Risikovurderingsrapport

Efter at have foretaget risikovurdering i overensstemmelse
med artikel 4 og 5 udarbejder referenten en rapport inde
holdende mindst de oplysninger, der er anført i bilag V,
samt data af betydning for risikovurderingen. Rapporten
sendes til Kommissionen i overensstemmelse med artikel

1 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 793/93 sammen med et
resumé af rapporten.

Artikel 7
Artikel 4

Afsluttende bestemmelser

Risikovurdering : sundhed

For hvert stof, der optages på prioriteringslisterne i
medfør af artikel 8 i forordning (EØF) nr. 793/93, fore

Denne forordning træder i kraft på den tresindstyvende
dag efter offentliggørelsen i De Europæiske Fcellesskabers
Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

RISIKOVURDERING : SUNDHED (TOKSICITET)
Del A

I risikovurderingen i medfør af artikel 4 tages der hensyn til følgende potentielle toksiske virkninger og
befolkningsgrupper, der eksponeres eller udsættes for eksponeringsrisiko :
VIRKNINGER

1 ) Akut toksicitet

2) Irritation
3) Ætsende virkning
4) Sensibilisering

5) Toksicitet ved gentagen dosis
6) Mutagenicitet

7) Carcinogenicitet

8) Reproduktionstoksicitet
BEFOLKNINGSGRUPPER

1 ) Arbejdstagere
2) Forbrugere

3) Offentligheden eksponeret indirekte gennem miljøet.
Del B

1.

FARLIGHEDSIDENTIFIKATION

Målet er at identificere den eller de virkninger, som kan give anledning til betænkeligheder, og revidere
den (foreløbige) klassificering i lyset af samtlige foreliggende oplysninger.
2.

VURDERING AF DOSIS (KONCENTRATION) — RESPONS (VIRKNING)

2.1 . For toksicitet ved gentagen dosis og reproduktionstoksicitet vurderes dosis/responsforholdet, og hvor det
er muligt identificeres NOAEL (no observed adverse effect level). Er det ikke muligt at identificere
NOAEL, identificeres den laveste dosis/koncentration, som medfører en negativ virkning, dvs. LOAEL
(lowest observed adverse effect level).

2.2. For akut toksicitet, ætsende virkning og irritation er det generelt ikke muligt at udlede NOAEL eller
LOAEL ud fra resultaterne af undersøgelserne gennemført i overensstemmelse med kravene i direktiv

67/548/EØF. For akut toksicitet udledes LD50 eller LC50 eller, hvis fast dosis-metoden er brugt, den
udslagsgivende dosis. For de andre virkninger er det tilstrækkeligt at fastslå, om stoffet har en iboende
evne til at fremkalde dem .

2.3. For mutagenicitet og carcinogenicitet er det tilstrækkeligt at fastslå, om stoffet har en iboende evne til at
fremkalde disse virkninger. Kan det imidlertid påvises, at et stof, der er identificeret som carcinogent,
ikke er genotoksisk, bør NOAEL/LOAEL bestemmes som beskrevet i punkt 2.1 .

2.4. Med hensyn til sensibilisering af huden og af luftvejene er det tilstrækkeligt at vurdere, om stoffet har en
iboende evne til at fremkalde disse virkninger, da der endnu ikke er enighed om, hvorvidt det er muligt
at fastlægge en dosis/koncentration, under hvilken negative virkninger ikke kan forventes at indtræde
hos en person, der allerede er overfølsom over for et givet stof.

2.5. Hvis der foreligger toksicitetsdata fra iagttagelser af human eksponering, f.eks. oplysninger fra giftinfor
mationscentraler eller epidemiologiske undersøgelser, lægges der særlig vægt på disse data i forbindelse
med risikovurderingen.
3.

EKSPONERINGSVURDERING

3.1 . Der foretages en eksponeringsvurdering for hver af de befolkningsgrupper (arbejdstagere, forbrugere og
offentligheden, der risikerer indirekte eksponering gennem miljøet), som vides og/eller med rimelighed
kan forventes at blive udsat for stoffet. Målet med vurderingen er at foretage et kvantitativt eller kvalita
tivt skøn over den dosis/koncentration af stoffet, en befolkningsgruppe er eller kan blive udsat for. I
dette skøn tages der hensyn til rumlige og tidsmæssige variationer i eksponeringsmønstret.
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3.2. I særdeleshed skal der ved risikovurderingen i passende omfang tages hensyn til :
i) korrekt målte eksponeringsdata
ii) den producerede og/eller importerede mængde af stoffet

iii) den form, hvori stoffet er produceret og/eller importeret og/eller anvendes (f.eks. stoffet selv eller
som en bestanddel af et præparat)
iv) anvendelsesmønster og indeslutningsgrad
v) procesdata, hvor dette er relevant

vi) stoffets fysisk-kemiske egenskaber, herunder i givet fald de egenskaber, processen resulterer i (f.eks.
aerosoldannelse)

vii) nedbrydningsprodukter og/eller omdannelsesprodukter
viii) sandsynlige eksponeringsveje og absorptionspotentiale

ix) eksponeringshyppighed og -varighed
x) type og størrelse af særlige, udsatte befolkningsgrupper, hvis der foreligger oplysninger herom.
3.3. Hvis der foreligger korrekt målte, repræsentative eksponeringsdata, lægges der særlig vægt herpå i
forbindelse med eksponeringsvurderingen. Hvis der anvendes beregningsmetoder til vurdering af ekspo
neringsniveauer, anvendes passende modeller. Der tages også hensyn til relevante data fra overvågning af
stoffer med tilsvarende anvendelse og eksponeringsmønstre eller tilsvarende egenskaber.
3.4. Hvis et stof er indeholdt i et præparat, er det nødvendigt at tage hensyn til eksponering for stoffet i det
pågældende præparat, hvis præparatet er klassificeret på grundlag af stoffets toksikologiske egenskaber i
overensstemmelse med Rådets direktiv 88/379/EØF ('), eller hvis der er andre rimelige grunde til betæn
keligheder.
4.

RISIKOKARAKTERISERING

4.1 . Er NOAEL eller LOAEL fastlagt for en eller flere af de virkninger, der er opført i bilag I A, skal risiko
karakteriseringen af hvert af disse virkninger omfatte en sammenligning mellem NOAEL eller LOAEL
og vurderingen af den dosis/koncentration, den eller de givne befolkningsgrupper vil blive udsat for.
Hvis der foreligger et kvantitativt eksponeringsskøn, udledes forholdet mellem eksponeringsniveau/
N(L)OAEL. På grundlag af sammenligningen mellem det kvalitative eller kvantitative eksponeringsskøn
og N(L)OAEL anfører referenten resultaterne af risikovurderingen af disse virkninger.
4.2. Er der ikke fastlagt nogen N(L)OAEL for nogen af de virkninger, der er opført i bilag I A, skal risikoka
rakteriseringen af hver enkelt virkning omfatte en vurdering — baseret på de kvantitative eller kvalita
tive eksponeringsdata af relevans for de relevante befolkningsgrupper — af sandsynligheden for, at
denne virkning vil indtræde (2). Efter at have foretaget denne vurdering anfører referenten resultaterne af
risikovurderingen af disse virkninger.
4.3. I forbindelse med risikokarakteriseringen tager referenten bl.a. hensyn til :
i) den usikkerhed, der blandt andre faktorer skyldes variationer i forsøgsdataene og variationer mellem
de forskellige dyr og mellem de forskellige dyrearter
ii) virkningens art og alvor
iii) den befolkningsgruppe, som de kvantitative og/eller kvalitative eksponeringsdata gælder for.
5.

INTEGRERING

I overensstemmelse med artikel 4 kan en risikokarakterisering vedrøre mere end én potentiel negativ
virkning eller befolkningsgruppe. Referenten bedømmer resultatet af risikokarakteriseringen for hver
enkelt virkning. Efter at have ført risikovurderingen til ende gennemgår referenten på ny de forskellige
resultater og fremlægger integrerede resultater vedrørende det pågældende stofs samlede toksicitet.

(') EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s. 4.

(2) Viser undersøgelsesresultaterne, at der, selv om der ikke er fastlagt nogen N(L)OAEL, alligevel er et forhold mellem dosis/
koncentration og en negativ virknings alvor, eller er det, i forbindelse med en undersøgelsesmetode, hvor der kun anven
des én dosis eller koncentration, muligt at vurdere virkningens relative alvor, skal disse oplysninger ligeledes tages i be
tragtning ved vurderingen af sandsynligheden for, at den pågældende virkning indtræffer.
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BILAG II

RISIKOVURDERING : SUNDHED (FYSISK-KEMISKE EGENSKABER)
Del A

I risikovurderingen i medfør af artikel 4 tages der hensyn til de potentielle negative virkninger, som kan
indtræde for følgende befolkningsgrupper, der eksponeres eller udsættes for risiko for at blive eksponeret for
stoffer med følgende egenskaber :
EGENSKABER

1 . Eksplosiv

2. Antændig
3. Brandnærende
BEFOLKNINGSGRUPPER

1 . Arbejdstagere
2. Forbrugere
3. Offentligheden eksponeret indirekte gennem miljøet.
Del B
1 . FARLIGHEDSIDENTIFIKATION

Målet er at identificere den eller de virkninger, som kan give anledning til betænkeligheder, og revidere
den (foreløbige) klassificering i lyset af alle foreliggende data.
2. EKSPONERINGSVURDERING

Hvis risikokarakteriseringen skal gennemføres i overensstemmelse med artikel 4 er det nødvendigt at fast
lægge de anvendelsesbetingelser, der kendes eller med rimelighed kan forudses.
3 . RISIKOKARAKTERISERING

Risikokarakteriseringen omfatter vurdering af sandsynligheden for, at der vil indtræde en negativ virkning
under de kendte eller med rimelighed forudseelige anvendelsesbetingelser. Referenten anfører resultaterne
af risikokarakteriseringen.
4 . INTEGRERING

I overensstemmelse med artikel 4 kan en risikokarakterisering vedrøre mere end én potentiel negativ virk
ning eller befolkningsgruppe. Referenten bedømmer resultatet af risikokarakteriseringen for hver enkelt
virkning. Efter at have ført risikovurderingen til ende gennemgår referenten på ny de forskellige resultater
og fremlægger integrerede resultater.
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BILAG III

RISIKOVURDERING : MILJØ
1.

FARLIGHEDSIDENTIFIKATION

Målet er at identificere den eller de virkninger, der kan give anledning til betænkeligheder, og revidere
den (foreløbige) klassificering i lyset af alle foreliggende data.
2.

VURDERING AF DOSIS (KONCENTRATION) — RESPONS (VIRKNING)

2.1 . Målet er at forudberegne den koncentration af stoffet, under hvilken der ikke forventes at indtræde nega
tive virkninger i det relevante miljømedium. Denne koncentration er kendt som PNEC (predicted no
effect concentration). I det omfang det ikke er muligt at fastlægge PNEC — værdien udføres som en
kvalitativ vurdering af dosis (koncentration) — respons (virkning).

2.2. PNEC kan beregnes ved at anvende en vurderingsfaktor på de værdier, undersøgelserne på organismer
resulterer i, f.eks. LD50 (gennemsnitlig dødelig dosis), LC50 (gennemsnitlig dødelig koncentration),
EC50 (gennemsnitlig effektiv koncentration), IC50 (den koncentration, der forårsager 50 % hæmning af
en given parameter, f.eks. vækst), NOEL/C (no observed effect level/concentration), LOEL/C (lowest
observed effect level/concentration), eller andre passende metoder.
2.3. En vurderingsfaktor er udtryk for den grad af usikkerhed, der gør sig gældende, når undersøgelsesdata
for et begrænset antal arter ekstrapoleres til det virkelige miljø. Jo mere omfattende dataene er og jo
længere undersøgelserne varer, jo mindre er derfor usikkerhedsgraden og vurderingsfaktorens stør
relse (l).
3.

EKSPONERINGSVURDERING

3.1 . Målet med eksponeringsvurderingen er at forudberegne den koncentration af stoffet, som kan forventes
at vil blive fundet i miljøet. Denne koncentration benævnes PEC (prodicted environmental concentra
tion). I nogle tilfælde kan det imidlertid være umuligt at fastsætte PEC, og der bør derfor foretages et
kvalitativt skøn over eksponeringen.
3.2. PEC eller om nødvendigt et kvalitativt eksponeringsskøn behøves kun for de miljømedier, hvor der med
sikkerhed eller med rimelighed kan forudses emissioner, udledninger, bortskaffelse eller spredning af
stoffet.

3.3. PEC eller et kvalitativt eksponeringsskøn bestemmes i særdeleshed og i passende omfang af :
i) korrekt målte eksponeringsdata
ii) den producerede eller importerede mængde af stoffet

iii) den form, hvori stoffet er produceret og/eller importeret og/eller anvendes (f.eks. stoffet selv eller
som bestanddel i et præparat)
iv) anvendelsesmønster og indeslutningsgrad
v) procesdata, hvor dette er relevant

vi) stoffets fysisk-kemiske egenskaber, navnlig smeltepunkt, kogepunkt, damptryk, overfladespænding,
vandopløselighed, fordelingskoefficient n-octanol/vand

vii) nedbrydningsprodukter og/eller omdannelsesprodukter

viii) sandsynlige transportveje til miljømedier og adsorptions/desorptions- og nedbrydningspotentiale
ix) eksponeringshyppighed og -varighed.

3.4. Hvis der foreligger korrekt målte, repræsentative eksponeringsdata, lægges der særlig vægt herpå i
forbindelse med eksponeringsvurderingen. Hvis der anvendes beregningsmetoder til vurdering af ekspo
neringsniveauer, anvendes passende modeller. Hvis det er relevant i det enkelte tilfælde skal der også
tages hensyn til relevante data fra overvågning af stoffer med tilsvarende anvendelse og eksponerings
mønstre eller tilsvarende egenskaber.
(') Der anvendes typisk en vurderingsfaktor på 1 000 pa en L(E)C50-værdi udledt af resultaterne af undersøgelse for akut
toksicitet, men denne faktor kan reduceres i lyset af andre relevante oplysninger. Der anvendes typisk en lavere vurde
ringsfaktor på en NOEC udledt af resultaterne af undersøgelser for langtids-/kronisk toksicitet.
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4.

RISIKOKARAKTERISERING

4.1 . For et hvilket som helst miljømedium skal risikokarakteriseringen så vidt muligt omfatte en sammenlig
ning mellem PEC og PNEC, så PEC/PNEC-forholdet kan udledes. Hvis PEC/PNEC-forholdet er lig
med eller mindre end 1 , er resultatet af risikokarakteriseringen, at der ikke på indeværende tidspunkt
behøves yderligere oplysninger og/eller undersøgelser og ej heller risikobegrænsende foranstaltninger,
ud over dem der allerede er truffet. Hvis forholdet er større end 1 , bedømmer referenten på grundlag af
forholdets størrelse og andre relevante faktorer, såsom :
i) indikation af bioakkumulationspotentiale
ii) formen af toksicitets-/tidskurven fra økotoksicitetsundersøgelser

iii) indikation af andre negative virkninger på grundlag af toksicitetsundersøgelser, f.eks. klassifikation
som mutagen, giftig eller meget giftig eller sundhedsskadelig med risikosætning R40 (»Mulig fare for
uhelbredelig skadevirkning«) eller R48 (»Alvorlig sundhedsfare ved længere tids' påvirkning«)
iv) data om stoffer med tilsvarende struktur

om der behøves yderligere oplysninger og/eller undersøgelser med henblik på at belyse problemet, eller
om der behøves risikobegrænsende foranstaltninger.

4.2. Har det ikke været muligt at udlede PEC/PNEC-forholdet, skal risikokarakteriseringen omfatte en kvali
tativ vurdering af sandsynligheden for, at der indtræder en virkning under de nuværende eksponerings
betingelser, og/eller at der vil indtræde en virkning under de forventede eksponeringsbetingelser. Efter
at have foretaget denne vurdering og taget hensyn til relevante faktorer såsom dem, der er opført under
punkt 4.1 , anfører referenten resultaterne af risikokarakteriseringen af disse virkninger.
5.

INTEGRERING

I overensstemmelse med artikel 5 kan en risikokarakterisering vedrøre mere end ét miljømedium. Refe
renten bedømmer resultaterne af risikovurderingen for hvert miljømedium. Efter at have ført risikovur
deringen til ende gennemgår referenten på ny de forskellige resultater og fremlægger integrerede resul
tater vedrørende de samlede miljøvirkninger af det pågældende stof.

BILAG IV

SAMLET INTEGRERING AF RESULTATERNE

1 . De resultater, der nås frem til i overensstemmelse med punkt 5 i bilag I B, punkt 4 i bilag II B og punkt
5 i bilag III, gennemgås på ny af referenten og integreres, så de vedrører alle de risici, der er påpeget i risi
kovurderingen.
2. Anmodninger om yderligere oplysninger/undersøgelser eller henstillinger vedrørende risikobegrænsende
foranstaltninger, skal begrundes.
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BILAG V

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES I RISIKOVURDERINGSRAPPORTEN

1 . Den skriftlige rapport, der sendes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i overensstemmelse
med artikel 6, skal omfatte følgende oplysninger :
i) Resultater af den risikovurdering, der er udført i overensstemmelse med bilag IV.
ii) Hvis der er behov for yderligere oplysninger og/eller undersøgelser vedrørende en eller flere potenti
elle negative virkninger, befolkningsgrupper eller miljømedier : beskrivelse af eller begrundelse for de
yderligere oplysninger og/eller undersøgelser, der kræves, og et forslag til en frist, inden for hvilken
disse yderligere oplysninger og/eller resultaterne af undersøgelserne bør forelægges.

iii) Hvis der ikke på indeværende tidspunkt er behov for yderligere oplysninger og/eller undersøgelser og
ej heller risikobegrænsende foranstaltninger ud over dem, som allerede er truffet med hensyn til samt
lige potentielle negative virkninger, befolkningsgrupper og miljømedier : en erklæring om, at der på
grundlag af alle foreliggende oplysninger ikke på indeværende tidspunkt er behov for yderligere oplys
ninger og/eller undersøgelser vedrørende det pågældende stof, og at der ikke på indeværende tids
punkt er behov for risikobegrænsende foranstaltninger ud over dem, der allerede er truffet.
iv) Hvis der er behov for begrænsning af risikoen og for risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende
en eller flere potentielle negative virkninger, befolkningsgrupper og/eller miljømedier : en erklæring
med angivelse af den eller de virkninger, befolkningsgrupper og/eller miljømedier, for hvilke risikoen
bør reduceres, og en forklæring af behovet for risikobegrænsende foranstaltninger. Der skal tages
hensyn til allerede trufne risikobegrænsende foranstaltninger. I overensstemmelse med artikel 10, stk.
3, i forordning (EØF) nr. 793/93 udarbejdes der en strategi for begrænsning af risikoen, som sendes til
Kommissionen sammen med risikovurderingen.
2. Hvis risikokarakteriseringen har omfattet anvendelse af eksponerings/virkningsforhold som beskrevet i
punkt 4 i bilag I B og punkt 4 i bilag III eller anvendelse af vurderingsfaktorer som beskrevet i punkt 2 i
bilag III, skal disse forhold eller faktorer anføres, og de anvendte beregningsmetoder skal forklares.

3. De data, der betragtes som relevante, og som derfor af referenten er valgt som grundlag for risikovurde
ringen vedrørende hver enkelt virkning eller egenskab og hver enkelt eksponeret befolkningsgruppe som
opført i bilag I A og II A, og for hver miljøegenskab og hvert miljømedium i overensstemmelse med bilag
III, forelægges Kommissionen i et passende edb-format.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1489/94
af 28. juni 1994

om støttebeløbet til portugisiske producenter af uafskallet ris i høståret 1994/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 738/93
af 17. marts 1993 om ændring af den overgangsordning
for den fælles markedsordning for korn og ris i Portugal,
der blev indført ved forordning (EØF) nr. 3653/90 ('),
særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger :
Den særlige støtte til rissektoren i Portugal, jf. artikel 1 ,
stk. 1 , litra c), i forordning (EØF) nr. 738/93, skal
nedsættes med en femtedel i høståret 1994/95 ; det

pågældende beløb bør derfor fastsættes ;

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

Artikel 1

Den særlige støtte, der anvendes i Portugal i høståret
1994/95, jf. artikel 1 , stk. 1 , litra c), i forordning (EØF) nr.
738/93, fastsættes til 20 ECU pr. ton.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . september 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEIGHEN

Medlem af Kommissionen

') EFT nr. L 77 af 31 . 3. 1993, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1490/94
af 28 . juni 1994

om tilpasning af KN-koderne for bestemte produkter, der er anført i Rådets
forordning (EØF) nr. 426/86 om den fælles markedsordning for produkter forar
bejdet på basis af frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 234/79
af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af
nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår
landbrugsprodukter (') ændret ved forordning (EØF) nr.
3209/89 (2), særlig artikel 2, stk. 1 , og

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

Artikel 1

Artikel 1 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 426/86 tilpasses
som følger :
Leddet under pos. ex 2001 ændres fra :

ud fra følgende betragtninger :

»— Vinblade, humleskud, palmeskud, andre spiselige
dele af planter og oliven henhørende under pos.

Den pr. 1 . januar 1993 gældende kombinerede nomen

klatur findes i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2505/92 af 14. juli 1992 om ændring af bilag I og II til
Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og stati
stiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) ;

siden den 1 . januar 1993 anvendes der specifikke koder
for en række produkter, der er anført i artikel 1 i Rådets
forordning (EØF) nr. 426/86 (4), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 549/94 Q ; koderne bør derfor anføres i
nævnte artikel ;

denne forordning bør anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen
for forordning (EØF) nr. 2505/92 ;

2001 90 65«
til :

»— Palmeskud henhørende under pos. 2001 90 60
— Oliven henhørende under pos. 2001 90 65
— Vinblade, humleskud og andre spiselige dele af
planter henhørende under pos. 2001 90 95«.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1993.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

34 af 9. 2. 1979, s. 2.
312 af 27. 10 . 1989, s. 5.
267 af 14. 9. 1992, s. 1 .
49 af 27. 2. 1986, s. 1 .

V) EFT nr. L 69 af 12. 3. 1994, s. 5.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1491/94

af 28 . juni 1994
om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse
interventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om op
hævelse af forordning (EF) nr. 1067/94
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

påkrævede undtagelser på grund af de pågældende
produkters specifikke anvendelse ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/94 (9) bør
ophæves ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1096/
94 (2), særlig artikel 7, stk. 3, og

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

ud fra følgende betragtninger :
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2539/84 af 5.
september 1984 om særlige betingelser for visse former
for salg af frosset oksekød, som interventionsorganerne
ligger inde med (3), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1 759/93 (4), er der fastsat mulighed for at anvende en
procedure i to omgange ved salg af oksekød fra interven
tionslagre ;

Artikel 1

1.

Med henblik på forarbejdning i Fællesskabet sælges :

a) forfjerdinger, ikke-udbenet :
visse interventionsorganer ligger inde med et stort lager
interventionsoksekød ; en forlængelse af oplagringspe
rioden bør undgås på grund af de hermed forbundne høje
omkostninger ; i den nuværende markedssituation er det
muligt at afsætte dette kød til forarbejdning i Fællesska

— ca. 1 000 tons, som det tyske interventionsorgan
ligger inde med

bet ;

— ca. 37 tons, som det irske interventionsorgan ligger

— ca. 79 tons, som det danske interventionsorgan
ligger inde med

inde med

for at sikre en korrekt og ensartet licitationsprocedure bør
der fastsættes foranstaltninger ud over dem, som er fast
lagt vedrørende Kommissionens forordning (EØF) nr.
2173/79 (*), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1759/
93 ;

som fastsat i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2539/84 bør

— ca. 1 ton, som det italienske interventionsorgan
ligger inde med
b) udbenet kød :

— ca. 4 400 tons, som Det Forenede Kongeriges
interventionsorgan ligger inde med, og som er
opkøbt inden den 1 . juni 1993

der fastsættes krav om sikkerhedsstillelse ;
— ca. 1 000 tons, som det italienske interventions

dette salg bør ske i overensstemmelse med Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 2539/84 og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 3002/92 (6), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1938/93 (J), og Kommissionens

forordning (EØF) nr. 2182/77 (8), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 1759/93, idet der fastsættes visse
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L
L

148
121
238
161
251
301
176
251

af
af
af
af
af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 24.
12. 5. 1994, s. 9.
6. 9. 1984, s. 13.
2. 7. 1993, s. 59.
5. 10. 1979, s. 12.
17. 10. 1992, s. 17.
20. 7. 1993, s. 12.
1 . 10. 1977, s. 60.

organ ligger inde med, og som er opkøbt inden
den 1 . februar 1993

— ca. 1 018 tons, som det danske interventionsorgan
ligger inde med, og som er opkøbt inden den 1 .
september 1993
— ca. 8 000 tons, som det irske interventionsorgan
ligger inde med, og som er opkøbt inden den 1 .
juni 1993.

2. De i stk. 1 nævnte interventionsorganer sælger først
det kød, der har været oplagret længst.
(9) EFT nr. L 117 af 7. 5. 1994, s. 11 .

anførte frist at forarbejde det købte kød til
produkter som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , i oven
nævnte forordning
— en nøjagtig angivelse af den eller de virksomheder,
hvor det opkøbte kød skal forarbejdes.

3. Salget finder sted efter forordning (EØF) nr. 2539/
84, (EØF) nr. 3002/92, (EØF) nr. 2182/77 og denne
forordning.
4. De i artikel 3, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2539/84
omhandlede kvaliteter og minimumspriser er anført i
bilag I til nærværende forordning.
5. Der vil ikke blive taget hensyn til bud, som inter
ventionsorganerne modtager efter den 6. juli 1994, kl.
12.00 .

6. Der kan indhentes oplysninger om mængder og
oplagringssted på de adresser, der er anført i bilag II.

7.
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Som undtagelse fra artikel 8, stk. 1 , i forordning

(EØF) nr. 2173/79 skal buddene indgives til interven
tionsorganet i en lukket kuvert, der er påført referencen
til den pågældende forordning. Den lukkede kuvert må
først åbnes af interventionsorganet, når den i stk. 5
nævnte licitationsfrist er udløbet.

2. En befuldmægtiget kan på de i stk. 1 omhandlede
ansøgeres vegne modtage de produkter, som ansøgerne
køber. I så fald fremlægger den befuldmægtigede de
tilbud, eller i givet fald købsansøgninger, der er indgivet
af de ansøgere, som han repræsenterer.
3. De i ovenstående stykker omhandlede købere og
befuldmægtigede fører et opdateret regnskab, som gør det
muligt at fastslå produkternes bestemmelse og anvendelse,
især med henblik på at kontrollere, at de opkøbte
mængder svarer til de forarbejdede mængder.
Artikel 3

1.

Den i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.

2539/84 omhandlede sikkerhed fastsættes til 10 ECU/ 100
Artikel 2

kg

1 . Som undtagelse fra årtikel 3, stk. 1 og 2, i forordning
(EØF) nr. 2182/77 :
a) er tilbud eller i givet fald købsansøgninger kun gyldige,
hvis de indgives af en fysisk eller juridisk person, der i

2.

mindst tolv måneder har udøvet virksomhed i forar

bejdningsindustrien med henblik på fremstilling af
produkter med indhold af oksekød, og som er offent
ligt registreret i en medlemsstat
b) skal tilbud eller købsansøgningerne være ledsaget af :
— ansøgerens skriftlige forpligtelse til inden for den i
artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2182/77

Den i artikel 5, stk. 3, litra a), i forordning (EØF) nr.

2539/84 omhandlede sikkerhed fastsættes til :

— 100 ECU/ 100 kg for ikke-udbenede forfjerdinger

— 140 ECU/100 kg for udbenet kød.
Artikel 4

Forordning (EF) nr. 1067/94 ophæves.
Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 6. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1994.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE 1 — ANEXO 1

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')

Mindstepriser i ECU/ton (')
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')

Ελάχιστεςτιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')
Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα —

Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos
traseiros com osso

Deutschland

Vorderviertel, stammend von :
Kategorien A/C, Klassen U, R und
O

Danmark

Italia

Ireland

Forfjerdinger af :
kategori A/C, klasse R og O

1 000

1 100

79

1 100

Quarti anteriori, provenienti da :
categoria A, classi U, R e O

Forequarters, from :
category C, classes U, R and O

1 100

37

1 100

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande désossée
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada
Ireland

Category C :
Shins and shanks
Plates and flanks

Forequarters
Briskets
Outsides
Knuckles

Rumps
United Kingdom

1 000
500

1 500
1 150
1 550
1 500

500
500

2 700
2 400
2 050

500
500
500
1 000
500
200
300
400
500

1 500
1 950
2 150
3 100
1 900
1 400
1 550
1 500
1 700

Category C :
Briskets

Rumps
Thick flanks

Topsides
Pony
Pony parts
Foreribs
Shins and shanks

Clod and sticking
Italia

500
3 000
2 000

Categoria A :
Scamone
Fesa esterne
Fesa interna
Noce
Girello

250
250

350
128
22

2
2
2
2
2

000
500
600
100
950
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Danmark

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity

(tonnes)

Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)

Nr. L 161 / 17

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')

Mindstepriser i ECU/ton (')
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')

Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (')
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')
Prix minimaux exprimés en écus par tonne (')
Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (')
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')

Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (')

— Kategori A / C :
Bryst og slag
Øvrigt kød af forfjerding
Skank og muskel

118
800
100

1 350
1 900
1 600

(') Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n0 2173/79.
(') Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
(') Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
(') Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
(') These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1 ) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(') Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2173/79.
(') Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(') Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
(') Estes preços aplïcam-se conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2173/79.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK- 1602 København K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, fax 33 92 69 48

ITALIA :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestre 81
1-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

DEUTSCHLAND :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

Tel. : (069) 1 56 47 72/3
Telex : 411727, Telefax : (069) 15 64791
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1492/94

af 28. juni 1994

om ændring af forordning (EF) nr. 3389/93 om indledning af en løbende
licitation med henblik på videresalg på det indre marked af byg som det danske
interventionsorgan ligger inde med
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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

korn ('), ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2193/93 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra inter
ventionsorganerne er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2131 /93 (3), ændret ved forordning (EF) nr.
120/94 (4) ;
det er nødvendigt at fastsætte en senere dato for den i
Kommissionens forordning (EF) nr. 3389/93 (*), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 11 12/94 (é), omhandlede
sidste dellicitation ;

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 3389/93 affattes
således :

»2. Fristen for indgivelse af bud til den sidste delli
citation udløber den 28. juli 1994.«
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 28 . juni 1994.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

C)
O
(3)
O
O
(')

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
196 af 5. 8 . 1993, s. 22.
191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .
306 af 11 . 12. 1993, s. 24.
122 af 17. 5. 1994, s. 2.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1493/94

af 28. juni 1994

om ændring af forordning (EF) nr. 994/94 om indledning af en løbende licitation

med henblik på videresalg på det indre marked af sorghum som det franske
interventionsorgan ligger inde med
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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

korn ('), ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2193/93 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra inter
ventionsorganerne er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2131 /93 (3), ændret ved forordning (EF) nr.
120/94 0 ;

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 994/94 affattes såle
des :

»2. Fristen for indgivelse af bud til den sidste delli
citation udløber den 26. juli 1994.«
Artikel 2

det er nødvendigt at fastsætte en senere dato for den i
Kommissionens forordning (EF) nr. 994/94 (^ omhand

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø

lede sidste dellicitation ;

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 196 af 5. 8 . 1993, s. 22.

O EFT nr. L 191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
(4) EFT nr. L 21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .
O EFT nr. L 111 af 30 . 4. 1994, s. 56.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1494/94
af 28 . juni 1994

om ændring af forordning (EF) nr. 1028/94 om indledning af en løbende

licitation med henblik på videresalg på det indre marked af majs som det
franske interventionsorgan ligger inde med
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

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

korn ('), ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2193/93 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger :

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra inter
ventionsorganerne er fastsat ved Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2131 /93 (3), ændret ved forordning (EF) nr.
1 20/94 (4);

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1028/94 affattes
således :

»2. Fristen for indgivelse af bud til den sidste delli
citation udløber den 26. juli 1994.«

det er nødvendigt at fastsætte en senere dato for den i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1028/94 (^ senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1 375/94 (6), omhandlede

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø

sidste dellicitation ;

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
O
é)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
196 af 5 . 8 . 1993, s. 22.
191 af 31 . 7. 1993 , s. 76.
21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .
112 af 3 . 5. 1994, s. 34.
151 af 17. 6. 1994, s. 13 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1495/94

af 28. juni 1994
om fastsættelse af udligningsafgifterne for frø
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71
af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for
frø ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3375/93 (2),
særlig artikel 6, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
2358/71 opkræves der, i tilfælde af at tilbudsprisen franko
grænse, forhøjet med tolden, for en type hybridmajs og
hybridsorghum til udsæd, der hidrører fra et tredjeland, er
lavere end den tilsvarende referencepris, ved indførselen
af disse hybrider, som hidrører fra det pågældende land,
en udligningsafgift for så vidt angår hybridmajs i henhold
til GATT, som er lig med forskellen mellem reference
prisen og prisen franko grænse forhøjet med tolden ;
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 476/94 (3), fast
sættes der referencepriser for hybridmajs og
hybridsorghum til udsæd for høståret 1994/ 1995 ;
tilbudspriserne franko grænse fastsættes for hvert udfør
selsland på grundlag af samtlige disponible oplysninger ;
disse oplysninger er fastlagt i artikel 1 , stk. 1 , 2 og 3, i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 665/72 (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 2811 /86 (*) ; i henhold til artikel
3 i samme forordning konstateres tilbudspriserne franko
grænse for hvert udførselsland på grundlag af de i
henhold til artikel 1 og 2 beregnede gunstigste indkøbs
muligheder for de pågældende produkter ; ved fastsæt
telsen af disse priser bør der ikke tages hensyn til oplys
ninger om tilbud, som ikke har nogen økonomisk virk
ning på markedet, navnlig hvis de kun vedrører en ringe
mængde ;

der bør efter artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1665/72
foretages en justering af de prisoplysninger, der refererer
til et andet trin end Fællesskabets franko grænsetrin ;
efter artikel 4, stk. 2, i samme forordning ændres udlig
ningsafgiften, når der konstateres en mærkbar afvigelse fra
tilbudsprisen franko grænse ;

anvendelsen af samtlige nævnte bestemmelser på de
oplysninger, som Kommissionen råder over for øjeblikket,
fører til at fastsætte udligningsafgiften for visse hybrid
typer som angivet i bilaget til denne forordning ;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1706/93 (6), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 666/94 Q, hvor reference
priserne for den forudgående periode fastsættes, bør derfor
ophæves ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frø —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Udligningsafgifterne for frø fastsættes som angivet i
bilaget
Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 1706/93 ophæves.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

246
303
159
175
260

af
af
af
af
af

5. 11 . 1971 , s. 1 .
10. 12. 1993, s. 9.
28 . 6. 1994, s. 34.
2. 8 . 1972, s. 49.
12. 9. 1986, s. 8 .

(é) EFT nr. L 159 af 1 . 7. 1993, s. 72.
H EFT nr. L 83 af 26. 3. 1994, s. 6.
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BILAG

Udligningsafgifter for hybridmajs til udsæd
(ECU/100 kg)
Udlignings

afgift

KN-kode

Oprindelsesland
for indførslerne

C)

0

1005 10 11

13,8
15.1
20,4
34,9
34,9

404
064
066
068
1

1005 10 13

3,2
3,2

091
090

3,2
5,5
14.3
21,7
35.2

093
388
063
061
066

1005 10 15

38

068

70,1
70,1

404
2

7,2
14,9
19.4
22.6
29,4
29,4
45.7

061
092
038
093
090
091
052

47
51
77

064
063

512

80.4
90.5
140,7
140,7

066
388
524
3

(') Udligningsafgiften kan ikke overstige 4 % af toldværdien.
(2) Oprindelserne kendetegnes således :
1 Andre lande, med undtagelse af Østrig, Argentina, Bosnien-Herce
govina, Kroatien, Chile, Slovenien, den tidligere jugoslaviske repu
blik Makedoniens område og USA
2 Andre lande, med undtagelse af Japan, Østrig, Argentina, Ungarn,
Tyrkiet, Chile, USA og Kroatien
3 Andre lande, med undtagelse af Argentina, Bulgarien, Canada og
USA.

038
052
061
063
064

Østrig
Tyrkiet
Tjekkiet
Den Slovakiske Republik
Ungarn

066 Rumænien

068 Bulgarien
090 Den tidligere jugoslaviske republik Makedoniens område
091 Slovenien
092 Kroatien

093 Bosnien-Hercegovina
388 Sydafrika
400 USA
404 Canada
512 Chile

524 Uruguay
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Nr. L 161 /24

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1496/94
af 28. juni 1994
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 Euro
pæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), ændret ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2193/93 (2), særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk.

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 27. juni 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 819/94, på de tilbudspriser og de dagsnote
ringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

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 (3), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),
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 (EF)
nr. 8 1 9/94
og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

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.
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 29. juni 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
(3)
(4)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s.
196 af 5. 8. 1993, s.
387 af 31 . 12. 1992,
320 af 22. 12. 1993,
94 af 13. 4. 1994, s.

21 .
22.
s. 1 .
s. 32.
16.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Tredjelande (*)

0709 90 60

106,98 (2) O

0712 90 19

106,98 j2) (3)

1001 10 00

49,98 (*) O

1001 90 91

101,18

1001 90 99

101,18 0

1002 00 00

125,67 ^

1003 00 10

127,72

1003 00 90

127,72 0

1004 00 00

104,34

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

106,98 0 0
106,98 0 0
11 0,85 O
38,35 Ø
55,09 (4)O
00
Ø

1008 90 90

0

1101 00 00

179,210

1102
1103
1103
1107
1107

212,55
110,92
203,16
190,98
145,45

10 00
1110
11 90
10 11
10 19

1107 10 91
1107 1099
. 1107 20 00

.

238,22 (10)
180,75 0
208,85 (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 kanariefra, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.

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

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

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

O Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med aftalerne mellem Polen og Ungarn og
Fællesskabet, og indenfor rammerne af interimsaftalerne mellem Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske
Republik, Bulgarien og Rumænien og Fællesskabet og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er

udstedt på de i forordning (EF) nr. 121 /94 eller forordning (EF) nr. 335/94 fastsatte betingelser, er undergivet

importafgifterne i bilaget til de nævnte forordninger.
(I0) I overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77 nedsættes denne importafgift med 5,44 ECU/ton
for produkter med oprindelse i Tyrkiet.
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Nr. L 161 /26

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/94

af 28 . juni 1994

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 Euro
pæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), ændret ved Kommissionens forordning (EØF)

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 27. juni 1994, 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 —

nr. 2193/93 (2), særlig artikel 12, stk. 4,

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), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

og

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

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.
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 29. juni 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s.
5. 8. 1993, s.
31 . 12. 1992,
22. 12. 1993,
1 . 7. 1993, s.

21 .
22.
s. 1 .
s. 32.
11 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed
importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU / ton)
KN-kode

Løbende
måned
6

1 . term.

2. term .

3. term.

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

6,32

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

10,05 .

10,05

1003 00 90

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 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende

KN-kode

1107 10 11

1 . term.

2. term .

3. term .

4. term .

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

måned

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
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1498/94
af 28 . juni 1994

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 Euro
pæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 133/94 (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), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),
særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1695/93 Q,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1483/94 (6) ;

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 27. juni 1994, 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.
Årtikel 2

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1695/93, på de oplysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juni 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
22 af 27. 1 . 1994, s. 7.
387 af 31 . 12. 1992, s . 1 .
320 af 22. 12. 1993, s. 32.
159 af 1 . 7. 1993, s. 40.
159 af 28 . 6. 1994, s. 53.
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Nr. L 161 /29

BILAG

til Kommissionens forordning af 28 . juni 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)

KN-kode

Importafgiftsbeløb (3)

1701 11 10

33,88 (')

1701 11 90
1701 12 10
1701 12 90

33,88 (')
33,88 (')
33,88 (')

1701 91 00

40,44

1701 99 10

40,44

1701 99 90

40,44 (2)

(') Dette beløb er beregnet efter bestemmelserne i artikel 2 og 3 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/68
(EFT nr. L 151 af 30. 6. 1968 , s. 42), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1428/78 (EFT nr. L 171 af 28. 6.
1978 , s. 34).

(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/ÉØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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Nr. L 161 /30

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1499/94
af 28 . juni 1994

om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), ændret ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2193/93 (2), særlig artikel 11 , stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1 544/93 (4), særlig
artikel 12, stk. 4,

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton af
basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i henhold
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1579/74 (9), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1740/78 (I0), ændres i overensstemmelse med bilaget
til nærværende forordning —

UDSTEDT pøLGENDE FORORDNING .

Artikel 1

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 (*), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (6),
og

ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 121 1 /94 Q, senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1457/94 (8) ;

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1620/93 ("), og som
er fastsat i bilaget til den ændrede forordning (EF)
nr. 1211 /94, ændres i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

C)
(2)
O
O
O
(*)
O
(8

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L
L

181
196
166
154
387
320
133
157

af
af
af
af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
5. 8 . 1993, s. 22.
25. 6. 1976, s. 1 .
25. 6. 1993, s. 5.
31 . 12. 1992, s. 1 .
22. 12. 1993, s. 32.
28. 5. 1994, s. 30.
24. 6. 1994, s. 31 .

(9) EFT nr. L 168 af 25. 6. 1974, s. 7.
(10) EFT nr. L 202 af 26. 7. 1978, s. 8.
(u) EFT nr. L 155 af 26. 6. 1993, s. 29.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. juni 1994 om ændring af importafgifter for produkter
forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)

(ECU/ton)
Beløb Q

Beløb Q
KN-kode

KN-kode

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

1102 20 10
1102 20 90
1102 30 00
1102 90 90
1103 13 10
1103 13 90
1103 14 00
1103 19 10
1103 19 90
1103 21 00
1103 29 10
1103 29 40
1103 29 50
1103 29 90
1104 19 10
1104 19 30
11041950
11041991
110419 99
110423 10
1104 23 30
1104 23 90

194,65
110,30
129,92
114,13
194,65
110,30
129,92
225,70
114,13
179,57
225,70
194,65
129,92
114,13
179,57
225,70
194,65
220,63
201,40
173,02
173,02
110,30

200,69
113,32
132,94
117,15
200,69
113,32
132,94
231,74
117,15
185,61
231,74
200,69
132^4
117,15
185,61
231,74
200,69
226,67
207,44
176,04
176,04
113,32

1104 29 11
110429 15
1104 29 19

132,68
166,77
179,02

135,70
169,79
182,04

1104 29
1104 29
1104 29
1104 29
1104 29
110430
1104 30

31
35
39
91
95
10
90

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

159,62
200,62
179,02
101,76
127,90
74,82
81,11

162,64
203,64
182,04
104,78
130,92
80,86
87,15

1106 20 90

170,48 O

194,66

1108 11 00
1108 12 00

219,47
174,11

240,02
194,66

1108 13 00

174,11

194,66 0

1108 14 00
1108 19 10

87,05
186,31

194,66
217,14

1108 19 90
1109 00
1702 30
1702 30
1702 30
1702 30
1702 40
1702 90
1702 90
1702 90
2106 90
2303 10

00
51
59
91
99
90
50
75
79
55
11

87,05 (2)
399,04
227,09
174,11
227,09
174,11
174,11
174,11
237,91
165,45
174,11
216,28

194,66
580,38
323,81
240,60
323,81
240,60
240,60
240,60
334,63
231,94
240,60
397,62

(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift for følgende varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet :
— produkter henhørende under KN-kode ex 0714 10 91

— produkter henhørende under KN-kode 0714 90 11 og arrow-root henhørende under KN-kode 0714 90 19
— mel og marv af arrow-root henhørende under KN-kode 1106 20
— stivelse af arrow-root henhørende under KN-kode 1108 19 90.

O Efter ordningen i den ændrede forordning (EØF) nr. 3834/90 nedsættes importafgiften ved import til Fællesskabet af produkter henhørende under
KN-kode 1108 13 00 med 50% inden for en fast mængde på 5 000 tons.

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

