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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1603/94
af 1. juli 1994

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

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

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

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning ;

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe

renceperioden fra 30. 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

ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 573/94 Q ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 1573/94, på de oplysninger, som Kommis

dardkvalitet og for hvidt sukker som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt
sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb f)

1701 11 10
1701 11 90

33,73 (')
33,73 C)

1701 1210

33,73 (')

1701 12 90

33,73 0

1701 91 00

39,12

1701 99 10

39,12

1701 99 90

39,12 0

(') 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).
(*) 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.

(*) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1604/94
af 30. juni 1994

om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i
Indien, Pakistan, Indonesien, Thailand og Kina, som er præferenceberettiget i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90 af 20. december 1990 om
anvendelse af generelle toldpræferencer i 1991 for tekstilvarer med oprindelse i udvik
lingslande ('), forlænget for 1994 ved Rådets forordning (EF) nr. 3668/93 (2), særlig artikel
12, og

ud fra følgende betragtninger :

Efter artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3832/90 gælder denne toldpræferenceordning for
hver varekategori, der er undergivet de i bilag I og II individuelle toldlofter, i perioden 1 .
januar 1994 til 30. juni 1994, med en højeste mængde, der er fastsat i kolonne 8 i bilag I
og kolonne 7 i bilag II for visse eller for hvert af de oprindelseslande eller -territorier, som
er anført i kolonne 5 i samme bilag ; efter artikel 1 1 i den nævnte forordning kan opkræv
ningen af told til enhver tid genindføres ved import af de pågældende varer, så snart de
omhandlede individuelle lofter er nået for hele Fællesskabet ;

for varer henhørende under løbenummer og med oprindelse som anført i nedennævnte
tabel er det pågældende loft fastsat som anført i denne tabel ; på nedennævnte dato har

indførslerne af de omhandlede varer i Fællesskabet ved afskrivning nået det pågældende
loft :

Løbenummer

40.0160
40.0220
40.0240

40.0240
40.0350
40.0360
40.0360
40.0370
40.0390
40.0390
40.0400
40.0590
40.0650
40.0650
40.0680
40.0750
40.0750
40.0760
40.0840
42.1180

Oprindelse

Indien
Pakistan
Indien
Indonesien
Thailand

Indonesien
Kina
Pakistan
Pakistan
Indien
Indien
Kina
Kina
Pakistan
Indien
Kina
Indien
Pakistan
Indien
Kina

Loft

50 000 stk.
325 tons

Dato

28. 2. 1994
30. 4. 1994

250 000 stk.

28 . 2. 1994

250 000
132
29
6
193
51
51
19
31
17
83
46
1 000
5 000
85
8
8

28 .
30.
28 .
28.
30.
28 .
28 .
28.
28 .
30.
30.
30.
30.
30.
28.
31 .
31 .

stk.
tons
tons
tons
tons
tons
tons
tons
tons
tons
tons
tons
stk.
stk.
tons
tons
tons

derfor skal opkrævningen af told genindføres for de pågældende varer —
(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 39.
(2) EFT nr. L 338 af 31 . 12. 1993, s. 22.

2.
4.
2.
2.
4.
2.
2.
2.
2.
4.
4.
4.
4.
4.
2.
3.
3.

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fra den 5. juli 1994 genindføres opkrævning af den told, som har været suspenderet i
perioden 1 . januar 1994 til 30. juni 1994 ifølge forordning (EØF) nr. 3832/90, ved
indførsel til Fællesskabet af varer i nedennævnte tabel :
Løbenummer

Kategori
(Enhed)

40.0160

16
(1 000 stk.)

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelse

6203 11 00 Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og Indien
6203 12 00 drenge, af uld, bomuld eller syntetiske
6203 19 10 eller regenererede fibre, undtagen
6203 19 30

skisæt

6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 1 8

Forede træningsdragter til mænd og
drenge, med yderstof af ét og samme
st0f, af bomuld eller syntetiske eller
regenererede fibre

6211 32 31
6211 33 31

40.0220

22
(tons)

5508 10 11 Garn af korte syntetiske fibre, ikke i Pakistan
5508 10 19 detailsalgsoplægninger
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00

40.0240

24
(1 000 stk.)

6107 21 00 Pyjamas og anden natbeklædning, Indien
6107 22 00 badekåber, slåbrokker o.lign., af triko- Indonesien
6107 29 00 tage, til mænd og drenge
6107 91 00
6107 92 00
ex 6107 99 00

6108 31 10 Pyjamas og anden natbeklædning,
6108 31 90 hjemmedragter, badekåber, slåbrokker
6108 32 11 o.lign., af trikotage, til kvinder og piger
6108
6108
6108
6108
6108
6108

32
32
39
91
92
99

19
90
00
00
00
10
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Løbenummer

40.0350

Kategori
(Enhed)

35

(tons)

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelse

5407 10 00 Vævet stof af endeløse regenererede Thailand

5407 20 90 fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling
5407 30 00 af dæk under kategori 114
5407 41 00
5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 90
5407 51 00

5407 52 00
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407
5407

53
53
54
60
60
60
60
60
71
72
73
73
73

10
90
00
10
30

51
59
90
00
00
10
91
99
74 00
81 00
82 00
83 10
83 90
84 00
91 00
92 00
93 10
93 90
94 00

ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

40.0360

36
(tons)

5408 10 00 Vævet stof af endeløse syntetiske fibre, Indonesien
5408 21 00 bortset fra cordvæv til fremstilling af Kina
5408 22 10 dæk under kategori 114
5408
5408
5408
5408
5408
5408
5408
5408

22 90
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00

ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

40.0370

37
(tons)

5516 11 00 Vævet stof af korte regenererede fibre Pakistan
5516 12 00
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

13 00
14 00
21 00
22 00
23 10
23 90
24 00
31 00
32 00
33 00
34 00
41 00
42 00
43 00
44 00

5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
ex 5905 00 70
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Kategori
(Enhed)

40.0390

39
(tons)

KN-kode

Varebeskrivelse
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Oprindelse

6302 51 10 Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, Pakistan
6302 51 90 viskestykker o.lign. køkkentekstiler, Indien
6302 53 90 ikke af trikotage, ikke af frottestof
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90

6302 93 90
ex 6302 99 00

40.0400

40
(tons)

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304
6304
ex 6304
ex 6304

40.0590

59
(tons)

Gardiner, forhæng, undergardiner, Indien
kapper, sengeforhæng o.lign., ikke af
trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske
eller regenererede fibre
6

19 90
92 00
93 00
99 00

5702 10 00 Gulvtæpper og anden gulvbelægning af Kina
5702 31 10 tekstilmaterialer, bortset fra varer
5702 31 30 henhørende under kategori 58
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
ex 5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
ex 5702 99 00
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
ex 5703 90 90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 31

5705 00 39
ex 5705 00 90

40.0650

65
(tons)

5606 00 10 Trikotagestof, bortset fra varer henhø- Kina
rende under kategori 38 A og 63, af uld, Pakistan

ex 6001 10 00 bomuld eller syntetiske eller reeenere
6001 21 00 rede fibre

6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001

22
29
91
91
91
91
92
92

00
10
10
30
50
90
10
30

6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
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Løbenummer

Kategori
(Enhed)

KN-kode

Varebeskrivelse

40.0650

ex 6002 10 10

(fortsat)

6002 20 10

40.0680

68
(tons)

6002 20
6002 20
6002 20
ex 6002 30
6002 41
6002 42
6002 42
6002 42
6002 42
6002 43
6002 43
6002 43
6002 43
6002 43
6002 43

39
50
70
10
00
10
30
50
90
31
33
35
39
50
91

6002 43
6002 43
6002 43
6002 91
6002 92
6002 92
6002 92
6002 92
6002 93
6002 93
6002 93
6002 93
6002 93
6002 93

93
95

6111
61 1 1
6111
ex 6111

Oprindelse

99
00
10
30
50
90
31

33
35
39
91
99

10 90
20 90
30 90
90 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til Indien
spædbørn, bortset fra vanter af trikotage
under kategori 10 og 87, og strømper
og sokker under kategori 88, ikke af

ex 6209 10 00 tnkotage
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00

40.0750

75
(1 000 stk.)

6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, Kina
til mænd og drenge, af uld, bomuld Indien
eller syntetiske eller regenererede fibre,
undtagen skidragter og skisæt

6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00

40.0760

76
(tons)

6203 22 10 Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, Pakistan
6203 23 10 ikke af trikotage, til mænd og drenge

6203 29 1 1 Kitler og forklæder samt anden arbejds
6203 32 10 0g beskyttelsesbeklædning, ikke af

6203 33 10 trikotage, til kvinder oe pieer
6203 39 11
6203
6203
6203
6203
6203
6203

42
42
43
43
49
49

11
51
11
31
11
31

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10

6211 43 10

S

5
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84
(tons)

KN-kode

Varebeskrivelse
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Oprindelse

6214 20 00 Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign. Indien
6214 30 00 ikke af trikotage, af uld, bomuld eller
6214 40 00 syntetiske eller regenererede fibre
6214 90 10

42.1180

118
(tons)

6302 29 10 Sengelinned, dækketøj, håndklæder, Kina
6302 39 10 viskestykker, af hør eller ramie,
6302 39 30 undtagen af trikotage
6302 52
ex 6302 59
6302 92
ex 6302 99

00
00
00
00

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1994.

På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1605/94

af 30. juni 1994

om indstilling af afskrivningerne på det toldloft, der som led i de generelle told
præferencer i periode, 1 . januar 1994 til 30. juni 1994 er åbnet ved Rådets forord
ning (EØF) nr. 3831/90 for visse industrivarer, som har oprindelse i Indonesien,
Kina, Sydkorea, Brasilien, Pakistan, Malaysia, Sri Lanka, Singapore og Thailand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3831 /90 af 20. december 1990 om
anvendelse af generelle toldpræferencer i 1991 for visse industrivarer med oprindelse i
udviklingslande ('), forlænget for 1994 ved Rådets forordning (EF) nr. 3668/93 (2), særlig
artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

I henhold til artikel 1 og 6 i forordning (EØF) nr. 3831 /90 indrømmes der toldsuspension
i perioden 1 . januar 1994 til 30. juni 1994 i forbindelse med præferencetoldlofter op til de
individuelle grænser, der er anført i kolonne 6 i bilag I til samme forordning, hvad angår
hver af de pågældende varer eller varegrupper ; i henhold til artikel 9, stk. 2, i nævnte
forordning kan Kommissionen selv efter den 30. juni 1994 træffe foranstaltninger til at
indstille afskrivningerne på fællesskabstoldlofterne, hvis disse lofter overskrides, især som
følge af reguleringer af faktisk foretaget indførsel i præferenceperioden ;
for de varer henhørende under løbenummer og oprindelse som anført i nedennævnte
tabel, fastsættes de pågældende lofter for 1 . januar 1994 til 30. juni 1994 til størrelserne
som anført i denne tabel ; summen af afskrivningerne i forbindelse med præferencepe
rioden for 1994 (1 . januar 1994 til 30. juni 1994) havde den 15. juni 1994 overskredet de
pågældende lofter ;

Løbenummer

Oprindelse

Loft (ECU)

10.0250

Indonesien

347 500

10.0250

Kina

347 500

10.0290

Kina

10.0450
10.0457

Sydkorea
Sydkorea

694 500
2 373 000

10.0458
10.0480

Brasilien
Indonesien

2 756 500
2 414 500

10.0660

Malaysia

10.0660
10.0670
10.0680
10.0720
10.0740
10.0770

Brasilien
Pakistan
Pakistan
Sri Lanka
Brasilien
Brasilien

606 500
2 205 000
1 563 000
441 000
579 000
1 654 000

10.1010

Singapore

9 840 000

10.1045
10.1045
10.1060

Thailand
Kina
Indonesien

1 480 000
1 480 000
2 315 500

(') EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
(2) EFT nr. L 338 af 31 . 12. 1993, s. 22.

579 000

606 500
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Det er fra den 5. juli 1994 ikke længere tilladt at foretage afskrivninger på det toldloft for
1 . januar 1994 til 30. juni 1994, der er åbnet ved forordning (EØF) nr. 3831 /90, for
følgende varer med oprindelse som anført nedenfor :
Løbe
nummer

10.0250

KN-kode

2922 41 00

Varebeskrivelse

Lysin og estere deraf, salte af disse produkter

Oprindelse

Indonesien
Kina

10.0290

2930 90 10

Cystein og cystin samt derivater deraf

Kina

10.0450

3817

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphtalener, undtagen produkter henhørende under pos.

Sydkorea

2707 eller 2902

10.0457

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

3915 20 00

Affald, afklip og skrot, af plast ; af polymerer af

Sydkorea

styren

3920 30 00
3920 99 50

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af
plast undtagen celleplast, uden underlag og ikke
forstærket, lamineret eller på anden måde i forbin
delse med andre materialer

— Af polymerer af styren
— Af additionspolymerisationsprodukter

10.0458

3904 10 00
3904 21 00

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede
olefiner, i ubearbejdet form

3904 22 00

— Polyvinylchlorid, ikke blandet med andre

Brasilien

stoffer

— Ikke blødgjort
— Blødgjort

10.0480

3923 21 00

Sække og poser (herunder bæreposer og kræmmer-

Indonesien

huse) :

— Af polymere af ethylen

10.0660

6401

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi
eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til
sålen eller sammensat ved syning, nitning,
sømning, skruning, stiftning o.lign.

6402

Andet fodtøj, med ydersål og overdel af gummi
eller plast

10.0670

6403

Fodtøj med overdel af læder

Pakistan

10.0680

6404

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller
kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer

Pakistan

6405 90 10

Andet fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder
eller kunstlæder

Malaysia
Brasilien
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Løbe

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelse

nummer

10.0720

6911

10.0740

6912 00 50

Bordservice og husholdningsartikler af porcelæn

Sri Lanka

Bordservice, køkkenartikler, andre husholdnings-

Brasilien

og toiletartikler, af keramisk materiale, undtagen af
porcelæn

10.0770

7013

Bordservice, køkken- toilet- og dekorationsgenstande, til indendørs brug og lignende varer, af
glas, undtagen varer henhørende under KN-kode

Brasilien

7010 eller 7018

10.1010

8471 10 90
8471 20 20

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder
dertil ; magnetiske og optiske læsere, maskiner til

8471 20 80

overførsel af data til datamedier i kodet form samt

8471 91 80

maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke

8471 92 90

andetsteds tariferet ; til anden anvendelse end i

8471 93 40

civile luftfartøjer

Singapore

8471 93 51
8471 93 59

8471
8471
8471
8471
8471

10.1045

93
93
99
99
99

60
90
10
30
90

8516 50 00

Mikrobølgeovne

Thailand
Kina

10.1060

8527 11
8527 21

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller
radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere,

8527 29 00

lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

8527
8527
8527
8527
8527

31
32 90
39
90 91
90 99

8528
8528
8528
8528
8528
8528

10 31
10 41
10 43
10 49
10 81
10 89

Fjernsynsmodtagere (herunder videomodtagere
(monitorer) og videoprojektionsapparater), også
sammenbygget med radiofonimodtagere, lydopta
gere eller -gengivere eller videooptagere eller gengivere, undtagen videooptagere eller -gengivere
med indbygget videotuner samt varer fra KN-kode

8528 10 91
8528 10 98
8528 20

8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22,
8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56,
8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72,

8529 10 20

8528 10 76

8529
8529
8529
8529
8529
8529
8529
8529

10
10
10
10
10
10
90
90

Indonesien

31
39
40
50
70
90
70
98

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1994.
På Kommissionens vegne
Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1606/94

af 1 . juli 1994

om ændring af forordning (EF) nr. 335/94 om den fritagelse for importafgift for
visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab
og Republikken Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3641 /93
af 20. december 1993 om visse gennemførelsesbestem
melser til interimsaftalen om handel og handelsanlig
gender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Repu
blikken Bulgarien på den anden side ('), særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3642/93
af 20. december 1993 om visse gennemførelsesbestem
melser til interimsaftalen om handel og handelsanlig
gender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Rumæ
nien på den anden side (2), særlig artikel 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (3), ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr.
2193/93 (4), særlig artikel 9, og

Artikel 1

I henhold til interimsaftalernes artikel 15, stk. 2 og 4,
indrømmes der for de i bilaget til denne forordning
anførte produkter med oprindelse i Republikken Bulga
rien og Rumænien delvis fritagelse for importafgiften
inden for de mængder og nedsættelsesprocenter, der er
anført i bilaget.

Ifølge protokol nr. 4 til interimsaftalerne skal produkter
for at kunne omfattes af denne ordning ved overgangen
til fri omsætning på Fællesskabets marked være ledsaget
af originaleksemplaret af varecertifikat EUR. 1 , som
udstedes af de kompetente myndigheder i eksportlandet.
Artikel 2

1 . Ansøgninger om importlicenser indgives til de
kompetente myndigheder i en medlemsstat den anden
mandag af hver måned senest kl. 13.00, belgisk tid.

ud fra følgende betragtninger :

Licensansøgningerne må ikke omfatte en mængde, der er
større end den mængde, der er til rådighed for indførsel af
det pågældende produkt i det pågældende år.

Interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem
Fællesskabet og Republikken Bulgarien (*), der blev
undertegnet den 8. marts 1993 i Bruxelles, trådte i kraft

2. Medlemsstaterne fremsender ansøgningerne om
importlicens til Kommissionen pr. telex eller telefax

den 31 . december 1993 ; i interimsaftalen er der fastsat

senest kl. 18.00, belgisk tid, på dagen for ansøgningernes

nedsættelse af importafgifterne for en række kornproduk
ter ; nedsættelsen er gradvis og begrænset til bestemte

indgivelse.

mængder ;

interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem
Fællesskabet og Rumænien (*), der blev undertegnet i
Bruxelles den 1 . februar 1993, trådte i kraft den 1 . maj
1993, i interimsaftalen er der fastsat nedsættelse af

importafgifterne for en række kornprodukter ; nedsæt
telsen er gradvis og begrænset til bestemte mængder ;
Fællesskabet har også indgået tillægsprotokoller med
Bulgarien og Rumænien ; ifølge disse protokoller skal de i
aftalerne fastsatte indrømmelser rykkes frem til den 1 . juli
1994 ; det er derfor nødvendigt at tilpasse mængderne og
nedsættelserne af importafgifterne for korn med virkning
fra denne dato ;

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

Disse oplysninger skal meddeles særskilt fra oplysnin
gerne om de øvrige importlicensansøgninger i kornsekto
ren .

3. Hvis importlicensansøgningerne overstiger de årlige
kontingentmængder, fastsætter Kommissionen en
enhedsnedsættelseskoefficient for de mængder, der
ansøges om, senest den tredje arbejdsdag efter ansøgnin
gernes indgivelse. Licensansøgningen kan trækkes tilbage
senest en arbejdsdag efter fastsættelsen af nedsættelsesko
efficienten.

4. Uden at stk. 3 i øvrigt tilsidesættes, udstedes licen
serne den femte arbejdsdag efter dagen for ansøgnin
gernes indgivelse.

5. Uanset artikel 21 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
3719/88 beregnes licensens gyldighedsperiode fra datoen
for den faktiske udstedelse.

Artikel 3

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

333
333
181
196
323

af
af
af
af
af

31 . 12. 1993,
31 . 12. 1993,
1 . 7. 1992, s.
5. 8. 1993, s.
23. 12. 1993,

s. 16.
s. 17.
21 .
22.
s. 2.

M EFT nr. L 81 af 2. 4. 1993, s. 2.

Uanset artikel 8, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 891 /89 er
importlicenserne gyldige fra udstedelsesdatoen og indtil
udgangen af den tredje måned efter måneden for licen
sens udstedelse .
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Artikel 4

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3719/88 må
den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke overstige
den i rubrik 17 og 18 i importlicensen anførte mængde.
Tallet »0« anføres i den forbindelse i licensens rubrik 19 .

Artikel 5

For produkter, der indføres til nedsat importafgift som
omhandlet i artikel 1 , skal ansøgningen om importlicens
og licensen indeholde følgende angivelser :

a) i rubrik 8 navnet på det land, hvor produktet har
oprindelse

2. 7. 94

Regulamento (CE) n? 1606/94.

Licensen forpligter til at indføre fra dette land.
Desuden skal importlicensen, afhængigt af den gældende
procentsats for nedsættelse af afgiften, i rubrik 24 inde
holde en af følgende angivelser :
Exacción reguladora reducida un 60 %
Nedsættelse af importafgiften med 60 %
Ermäßigung der Abschöpfung um 60 %
Μειωμένη εισφορά κατά 60%
Levy reduction 60 %
Prélèvement réduit de 60 %
Prelievo ridotto del 60 %

Met 60 % verlaagde heffing
Direito nivelador reduzido de 60 % .

b) i rubrik 20 en af følgende angivelser :
Reglamento (EG) n0 1606/94
Forordning (EF) nr. 1606/94
Verordnung (EG) Nr. 1606/94
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/94
Regulation (EC) No 1606/94
Règlement (CE) n0 1606/94
Regolamento (CE) n. 1606/94
Verordening (EG) nr. 1606/94

Artikel 6

Uanset artikel 12, litra a) og b), i forordning (EØF) nr.
891 /89 fastsættes sikkerhedsstillelsen for importlicenser i
henhold til nærværende forordning til 25 ECU/ton.
Artikel 7

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.
Pa Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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BILAG

I. PRODUKTER MED OPRINDELSE I REPUBLIKKEN BULGARIEN

(tons;
KN-kode

Varebeskrivelse

Afgiftsnedsættelse (%)

1 . 7. 1994
til 30 . 6. 1995

1 . 7. 1995
til 30. 6. 1996

1 . 7. 1996
til 30. 6. 1997

60

60

60

1001 90 99

Blød hvede

1 900

2 050

2 200

1008 20 00

Hirse

1 200

1 300

1 400

II. PRODUKTER MED OPRINDELSE I RUMÆNIEN

(tons)
KN-kode

Varebeskrivelse

(Afgiftsnedsættelse (%)
1001 90 99

Blød hvede (')

1 . 7. 1994
til 30 . 6. 1995

1 . 7. 1995
til 30. 6 . 1996

1 . 7. 1996
til 30. 6. 1997

60

60

60

17 020

18 330

19 640

(') Hvis Rumænien i et bestemt år modtager EF-fødevarehjælp i form af hvede, nedsættes det kontingent, der er åbnet for dette produkt, med de mængder,
der udføres som fødevarehjælp.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1607/94

af 1. juli 1994

om ændring af basisbeløbet (or importafgiften for sirupper og visse andre
produkter inden for sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske 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. 1 33/94 (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 :
Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerprodukter
er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1595/
94(0 ;
anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forordning
(EF) nr. 1595/94 på de oplysninger, som Kommissionen
har kendskab til, fører til at ændre det for tiden gældende

basisbeløb for importafgiften for sirupper og visse andre
sukkerprodukter i overensstemmelse med denne forord
ning ;

for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes
den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 30. juni 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 ,
litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte produkter,
som er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1595/94
ændres i overensstemmelse med de beløb, der nævnes i

bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s.
22 af 27. 1 . 1994, s.
387 af 31 . 12. 1992,
320 af 22. 12. 1993,
167 af 1 . 7. 1994, s.

4.
7.
s. 1 .
s. 32.
31 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 1994 om ændring af basisbeløbet for import
afgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren
(ECU)
KN-kode

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

Afgiftsbeløb for 100 kg tørstof (')

1702 20 10

0,3912

—

1702 20 90
1702 30 10

0,3912
—

50,11

1702 40 10

—

50,11

1702 60 10

- -*•

50,11

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)

—
0,3912

95,21
—

—

1702 90 30

—

50,11

1702 90 60
1702 90 71

0,3912
0,3912

—
—

1702 90 90 10 (4)
1702 90 90 90 O

—
0,3912

95,21
—

2106 90 30

—

50,11

2106 90 59

0,3912

—

(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i OLT.
P) Taric-kode : inulinsirup. Ved tarifering i denne position betragtes »inulinsirup« som det produkt, det fremstilles umiddelbart efter hydrolyse af
inulin eller oligofructose.
(') Taric-kode : KN-kode 1702 60 90, andre end inulinsirup.
(4) Taric-kode : inulinsirup. Ved tarifering i denne position betragtes »inulinsirup« som et andet produkt end det, der henhører under position
1 702 60 90, og som fremstilles umiddelbart efter hydrolyse af inulin eller oligofructose og har et indhold af fructose i fri form eller i form af
saccharose på mindst 10 vægtprocent i tør tilstand.
(*) Taric-kode : KN-kode 1702 90 90, andre end inulinsirup.

Nr. L 168/18

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. 7. 94

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1608/94
af 1 . juli 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
Europæiske 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

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. 1 579/74 (9), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1740/78 (I0), ændres i overensstemmelse med bilaget
til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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 (*), 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. 1560/94 Q, ændret ved forordning (EF) nr. 1601 /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 (u), og som
er fastsat i bilaget til den ændrede forordning (EF)
nr. 1560/94, ændres i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(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

181
196
166
154
387
320
166
167

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.
1 . 7. 1994, s. 70.
1 . 7. 1994, s. 67.

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

til Kommissionens forordning af 1 . juli 1994 om ændering af importafgifterne for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)

(ECU/ton)
Beløb Q

Beløb Q
KN-kode

KN-kode
AVS

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

1104 23 90

108,98

112,00

1104 29 11

101,77

104,79

1104 29 15

131,34

134,36

110429 19

177,57

180,59

11042931

122,43

125,45

Tredjelande
(undtagen AVS)

0714 10 10 (')
071410 91

98,21
101,84 PH6)

104,86
101,84

0714 10 99

100,03

104,86

0714 90 11
0714 90 19

101,84 (2)(é)
100,03 (2)

101,84
104,86

1102 20 10

192,31

198,35

1102 20 90

108,98

112,00

1104 29 35

158,00

161,02

116,80

119,82

11042939

177,57

180,59

1102 90 10

183,31

189,35

11042991

78,05

81,07

1102 90 30
1102 90 90

163,17
113,20

169,21
116,22

1104 29 95

100,73

103,75

1103 12 00
1103 13 10
1103 13 90
1103 14 00
1103 19 10
1103 19 30
1103 19 90
1103 21 00
110329 10
1103 29 20
1103 29 30
1103 29 40
1103 29 50
1103 29 90
1104 11 10
1104 11 90
1104 1210
1104 12 90

163,17
192,31
108,98
116,80
177,75
183,31
113,20
137,74
177,75
183,31
163,17
192,31
116,80
113,20
103,88
203,68
92,46
181,30

169,21
198,35
112,00
119,82
183,79
189,35
116,22
143,78
183,79
189,35
169,21
198,35
119,82
116,22
106,90
209,72
95,48
187,34

1102 30 00

1104 29 99

113,20

116,22

110430 10

57,39

63,43

1104 30 90

80,13

86,17

110620 10

98,21 (2)

104,86

1106 20 90

168,38 (2)

192,56

1108 11 00

168,34

188,89

1108 1200

172,01

192,56

1108 13 00

172,01

192,56 0

1108 1400

86,00

192,56

1108 19 10

167,49

198,32

1108 1990

86,00 (2)

192,56

1109 00 00

306,08

487,42

1702 30 51

224,36

321,08

1702 30 59

172,01

238,50

1702 30 91

224,36

321,08

1702 30 99

172,01

238,50

110419 10

137,74

143,78

1702 40 90

172,01

1104 19 30

177,75

183,79

1702 90 50

172,01

238,50

110419 50
1104 19 91

192,31
198,34

198,35

1702 90 75

235,05

331,77

204,38

1104 1999

199,76

205,80

1702 90 79

163,47

229,96

1104 21
1104 21
1104 21
1104 21

162,94
162,94
254,60
103,88

165,96
165,96
260,64
106,90

2106 90 55

172,01

238,50

2302 10 10

39,93

45,93

2302 10 90

85,57

91,57

2302 20 10

39,93

45,93

1104 22 10 10 (3)
1104 22 10 90 (4)

92,46
163,17

95,48
166,19

2302 20 90

85,57

91,57

1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1104 23 10
1104 23 30

163,17
145,04
92,46
170,94
170,94

166,19
148,06
95,48
173,96
173,96

2302 30 10

39,93 (8)

45,93

2302 30 90

85,57 (8)

91,57

2302 40 10

39,93

45,93

2302 40 90

85,57

91,57

2303 10 11

213,68

395,02

10
30
50
90

,

238,50
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(') 6 % ad valorem under visse forudsætninger.

(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 071490 11 og arrow-root henhørende under KN-kode 071490 19
— mel og marv af arrow-root henhørende under KN-kode 1106 20
— stivelse af arrow-root henhørende under KN-kode 1108 19 90 .

(3) Taric-kode : spidset havre.
(4) Tanc-kode : KN-kode 1104 22 10 andre varer.

(*) Efter ordningen i 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.

(6) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprindelse i landene i Afrika, Vestindien og
Stillehavet og territorier i de franske oversøiske departementer.

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

(8) Under de i forordning (EØF) nr. 3763/91 omhandlede forhold opkræves afgiften ikke for hvedeklid, der stammer fra lande i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS), og som indføres direkte til det franske departement Réunion.
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Nr. L 168/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1609/94

af 1 . juli 1994
om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

medfører ændring af det nugældende støttebeløb i over
ensstemmelse med angivelserne i artikel 1 til denne
forordning —

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 ('),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

til :

ud fra følgende betragtninger :
Det i artikel 5, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede tillægsstøttebeløb er fastsat i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1246/94 (4), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1 537/94 (^ ;
anvendelsen af de regler og nærmere bestemmelser, som
indeholdes i forordning (EF) nr. 1246/94 på de oplysnin
ger, som Kommissionen for øjeblikket sidder inde med,

Artikel 1

1 . Den i artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2169/81
omhandlede støtte for ikke-egreneret bomuld fastsættes
— 51,826 ECU/100 kg for produktionsåret 1993/94
— 45,777 ECU/ 100 kg for produktionsåret 1994/95.

2. Støtten for produktionsåret 1994/95 vil dog blive
bekræftet eller ændret med virkning fra 2. juli 1994 under
hensyntagen til målpriserne i det pågældende produk
tionsår og til virkningerne af ordningen med maksimale
garantimængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

377
211
154
137
166

af
af
af
af
af

31 . 12. 1987, s. 49.
31 . 7. 1981 , s. 2.
25. 6. 1993, s. 23.
1 . 6. 1994, s. 24.
1 . 7. 1994, s. 18 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1610/94
af 1 . juli 1994

om fastsættelse for juni 1994 af den specifikke landbrugsomregningskurs for
revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske 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),
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),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for
anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersek
toren (*), ændret ved forordning (EØF) nr. 2627/93 (6),
særlig artikel 1 , stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

I artikel 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81 , omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomreg
ningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede gennem
snit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i op

lagringsmaneden ; den specifikke landbrugsomregnings
kurs skal fastsættes hver måned for den foregående
måned ;

anvendelsen af disse bestemmelser fører for juni 1994 til
fastsættelse af den specifikke landbrugsomregningskurs
for omregning af refusionsbeløbet for lageromkostninger
til de forskellige nationale valutaer som angivet i bilaget
til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den specifikke landbrugsomregningskurs, der anvendes
til omregning af refusionsbeløbet for lageromkostninger
som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81
til de enkelte nationale valutaer, fastsættes for juni 1994
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juni 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
O
O
O

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. 94.
240 af 25. 9 . 1993, s. 19.
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BILAG

om fastsættelse for maj 1994 af den specifikke landbrugsomregningskurs for refusionsbe
løbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Landbrugsomregningskurser

1 ECU =

49,3070

belgiske og luxembourgske francs

9,34812

danske kroner

2,35418

tyske mark

7,98191

franske francs

0,976426
2,65256

irske pund
nederlandske gylden

343,628
192,319
2 274,93

239,33 1
0,920969

græske drakmer
spanske pesetas
italienske lire

portugisiske escudos
pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1611/94
af 1 . juli 1994

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

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 30. juni 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,

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
kom (1), ændret ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2193/93 (2), særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk.

ning (EF) nr. 1561 /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),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

°g

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. 1561 /94 0 ;
for at gøre det muligt, at afgiftsordningen kan fungere
normalt, bør der ved beregningen af afgifterne anvendes

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

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
196
387
320
166

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s.
5. 8. 1993, s.
31 . 12. 1992,
22. 12. 1993,
1 . 7. 1994, s.

21 .
22.
s. 1 .
s. 32.
74.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1 . juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn,
mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00
1001 90 91

Tredjelande (8)

107,50 (2)(3)
1 07,50 (2)(3)
32,14 00
77,04

1001 90 99
1002 00 00

77,04 (9)
101,58 O

1003 00 10

103,63

1003 00 90

103,63 (')

1004 00 00

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

90,18

1 07,50 O 0
107,50 (2)(3)
11 0,89 (4)
15,80 O
32,47 (4) O
OH
O
0

1101 00 00

145,97 0

1102 10
1103 11
1103 11
1107 10
110710

180,32
82,79
167,26
148,01
113,34

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

195,34 (10)
148,71 (9)
171,51 (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.

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

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

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

(®) Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med 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. 1180/77 nedsættes denne importafgift med 5,44 ECU/ton
for produkter med oprindelse i Tyrkiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1612/94

af 1 . juli 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
kornf), ændret ved Kommissionens forordning (EØF)

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 30. 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),
°g

ud fra følgende betragtninger :
De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1562/94 0 ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De præmier, hvormed de forudfastsatte importafgifter for
de produkter, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra a), b) og
c), i forordning (EØF) nr. 1766/92, skal forhøjes, fastsættes
i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . juli 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
196
387
320
166

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s.
5. 8 . 1993, s.
31 . 12. 1992,
22. 12. 1993,
1 . 7. 1994, s.

21 .
22.
s. 1 .
s. 32.
77.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1. juli 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
7

1 . term .

2. term .

3. term .

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

8,78

8,78

8,78

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 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)
KN-kode

Løbende
måned
7

1 . term.

2. term.

3. term .

4. term.

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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RÅDETS DIREKTIV 94/3 l/EF

af 27. juni 1994
om ændring af direktiv 91/689/EØF om farligt affald
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C,
og

Artikel 1

I direktiv 91 /689/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) Artikel 10, stk. 1 , affattes således :
»Artikel 10

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv inden den 27. juni 1995. De underretter
straks Kommissionen herom .«

ud fra følgende betragtninger :
Under arbejdet i det udvalg, der er nævnt i artikel 18 i
direktiv 75/442/EØF (3), har det vist sig, at det er umuligt
at udarbejde en bindende liste over farligt affald inden for
de frister, der er fastsat i direktiv 91 /689/EØF, men at

direktiv 91 /689/EØF (4) kun kan gennemføres, hvis
Kommissionen udarbejder en sådan liste ;

2) Artikel 1 1 affattes således :
»Artikel 11

Direktiv 78/319/EØF ophæves med virkning fra den
27. juni 1995.«
Artikel 2

der er nødvendigt at sørge for, at direktiv 91 /689/EØF
gennemføres snarest muligt ;

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

det er stadig nødvendigt, at der udarbejdes en EF-liste
over farligt affald i overensstemmelse med artikel 1 , stk. 4,

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 1994.

i direktiv 91 /689/EØF ;

følgelig bør ophævelsen af Rådets direktiv 78/319/EØF af
20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (*) udskydes —

(') EFT nr. C 271 af 7. 10. 1993, s. 16.
(2) EFT nr. C 34 af 2. 2. 1994, s. 7.
(3) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39. Direktivet er senest ændret

ved direktiv 91 / 156/EØF (EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991 , s. 32).

O EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 20.
(*) EFT nr. L 84 af 31 . 3. 1978, s. 43. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /692/EØF (EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s.
48).

På Rådets vegne
C. SIMITIS

Formand
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE

af 20. juni 1994
om yderligere makrofinansiel bistand til Rumænien

(94/369/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('), forelagt
efter høring af Det Monetære Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
og

ud fra følgende betragtninger :
Rumænien er ved at gennemføre fundamentale politiske
og økonomiske reformer og har besluttet at indføre
markedsøkonomi ;

Rumænien og Fællesskabet har indgået en Europa-aftale
om associering ;
ved afgørelse 91 /384/EØF (3) besluttede Rådet at yde
Rumænien en mellemfristet finansiel bistand på 375 mio.
ECU med henblik på at sikre en holdbar betalingsbalan
cesituation ; ved afgørelse 92/551 /EØF (4) besluttede Rådet
at yde Rumænien en yderligere bistand på 80 mio. ECU ;

det er imidlertid nødvendigt at træffe supplerende tilpas
nings- og reformforanstaltninger i Rumænien for at redu
cere inflationen, liberalisere valutakursordningen, styrke
den finansielle disciplin i virksomhederne og fremskynde

Rumænien indgik i december 1993 en principiel aftale
med Den Internationale Valutafond (IMF) om et nyt
økonomisk program, som vil blive støttet af et standby
arrangement under IMF ;
Rumæniens myndigheder har anmodet om finansiel
bistand fra de internationale finansielle institutioner,

Fællesskabet og andre bilaterale donorer, og ud over det
beløb, der skønnes at kunne tilvejebringes via IMF og
Verdensbanken, vil der fortsat være et finansieringsbehov

på omkring 275 mio. US $, der skal dækkes i programpe
rioden for at styrke Rumæniens reservestilling og for at
undgå valutakursustabilitet og en yderligere nedpresning
af importen, som kunne true gennemførelsen af de mål,
der er opstillet i regeringens nye økonomiske program ;
Fællesskabets ydelse af et mellemfristet lån til Rumænien
er en passende foranstaltning til at støtte landets beta
lingsbalance og til at styrke dets reservestilling ;
Fællesskabets lån bør forvaltes af Kommissionen ;

traktaten indeholder ikke anden hjemmel til vedtagelse af
denne afgørelse end artikel 235 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

privatiseringen ;
(') EFT nr. C 134 af 17. 5. 1994, s. 27.

1.

Fællesskabet yder Rumænien en mellemfristet låne

(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1994 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).
O EFT nr. L 208 af 30. 7. 1991 , s. 64.

facilitet på højst 125 mio. ECU i hovedstol og med en
maksimal løbetid på syv år med henblik på at sikre en
holdbar betalingsbalancesituation og styrke reservestillin

(*) EFT nr. L 353 af 3. 12. 1992, s. 30.

gen.
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2. Til dette formal bemyndiges Kommissionen til på
Fællesskabets vegne at låne de nødvendige midler, som vil
blive stillet til rådighed for Rumænien i form af et lån .

ma for Fællesskabet ikke medføre omlægning af forfalds
tiden, valutakurs- og renterisici eller andre kommercielle

3.

2.

Dette lån forvaltes af Kommissionen i samråd med

Det Monetære Udvalg og på en måde, der er i overens
stemmelse med enhver aftale mellem IMF og Rumænien.

risici.

Kommissionen skal, hvis Rumænien ønsker det,

træffe de nødvendige foranstaltninger til at indføje en
klausul om førtidig tilbagebetaling i lånebetingelserne og
til, at en sådan klausul kan anvendes.

Artikel 2

1 . Kommissionen bemyndiges til, efter samråd med
Det Monetære Udvalg, at føre forhandlinger med de
rumænske myndigheder om de økonomisk-politiske
betingelser i tilknytning til lånet. Disse betingelser skal
være i overensstemmelse med de aftaler, der er nævnt i
artikel 1 , stk. 3 .

2. Kommissionen kontrollerer med regelmæssige
mellemrum i samarbejde med Det Monetære Udvalg og i
snæver koordination med IMF, at den økonomiske politik
i Rumænien er i overensstemmelse med formålene med

lånet, og at lånebetingelserne overholdes.
Artikel 3

1.

Lånet stilles til rådighed for Rumænien i to rater.

3. Giver omstændighederne mulighed for en nedsæt
telse af renten på lånene, kan Kommissionen på Rumæ
niens anmodning helt eller delvis refinansiere sine oprin
delige lånoptagelser ellér omlægge de hertil svarende
finansielle betingelser. En sådan refinansiering eller
omlægning gennemføres på de betingelser, der er fastsat i
stk. 1 , og må ikke resultere i en forlængelse af den
gennemsnitlige løbetid for de af transaktionerne berørte
lån eller i en forhøjelse af restgælden, udtrykt i løbende
valutakurs, på datoen for disse transaktioner.
4. Rumænien bærer alle de omkostninger, som Fælles
skabet afholder i forbindelse med indgåelse og gennemfø
relse af transaktioner i henhold til denne afgørelse.

5. Det Monetære Udvalg underrettes mindst én gang
om året om udviklingen i de transaktioner, der er
omhandlet i stk. 2 og 3.

Med forbehold af artikel 2, stk. 1 , udbetales første rate, når

IMF's bestyrelse har godkendt standby-arrangementet.

Artikel 5

Kommissionen sender mindst én gang om året Europa

2. Den anden rate frigives tidligst i fjerde kvartal 1994
med forbehold af artikel 2, stk. 2, og under forudsætning
af, at der er gjort tilfredsstillende fremskridt i Rumæniens
anvendelse af standby-arrangementet.

Parlamentet og Rådet en rapport, der indeholder en
vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse.

3.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 1994.

Midlerne udbetales til Rumæniens nationalbank.

Artikel 4

1 . De lånoptagelses- og långivningstransaktioner, der er
nævnt i artikel 1 , gennemføres med samme valørdato og

På Rådets vegne
G. MORAITIS

Formand
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Nr. L 168/31

RÅDETS BESLUTNING

af 21 . juni 1994

om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet
(94/370/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

» 1 . Artikel 3 finder også anvendelse, nar der er tale
om at imødegå alvorlige sundhedsmæssige situationer
i Unionen, der skyldes de i artikel 3, stk. 1 , omhand
lede sygdomme, også selv om det område, hvor
sygdommen bryder ud, er omfattet af en plan for
udryddelse af sygdommen i overensstemmelse med
artikel 24.«

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

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3), og

3) Som artikel 10a indsættes :

ud fra følgende betragtninger :

»Artikel 10a

Erfaringen har vist, at det er vigtigt at forbedre nogle
mekanismer i Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni
1990 om visse udgifter på veterinærområdet ^);

Der gives ikke EF-tilskud, hvis det samlede beløb for
foranstaltningen er under 10 000 ECU.«

der bør navnlig i forbindelse med programmer til udryd
delse og overvågning af husdyrsygdomme, programmer til
bekæmpelse af bestemte zoonoser og programmer til
forbedring af veterinærstrukturerne som led i det indre
marked fastsættes en tidsplan for de forskellige operatio
ner, medlemsstaternes forelæggelse af programmer året
forud for deres gennemførelse, opstilling af en liste over
programmer, der vil komme i betragtning det følgende år,
individuel godkendelse af programmer, fastsættelse af
satsen for EF-tilskuddet og det maksimale tilskudsbeløb,
gradvis nedsættelse af refusionerne i tilfælde af, at de fast

4) I artikel 11 , stk. 6, ændres datoen den 1 . januar 1995
til den 1 . januar 1998 .
5) I artikel 1 6 indsættes som stk. 2 :

»Dette bidrag må ikke bruges til oplysninger, der
spredes af andre internationale organisationer, eller
oplysninger, der overlapper sådanne oplysninger.«

satte frister ikke overholdes, samt et minimumsniveau for

refusioner i forbindelse med hasteforanstaltninger ;
listen over sygdomme i bilaget, gruppe 1 , bør suppleres
med klassisk svinepest og blæreudslæt hos svin —

6) I slutningen af artikel 19 indsættes følgende : »og for
at udvikle undervisning og uddannelse på veterinær
området.«

7) Artikel 24, stk. 3 til 9, erstattes af følgende :
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

»3. Senest den 1 . juni hvert år, og første gang
senest den 1 . august 1994, forelægger medlemssta
terne Kommissionen de programmer, som de ønsker
at få EF-tilskud til .

I beslutning 90/424/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) I artikel 3, stk. 1 , tilføjes følgende to led :
»— afrikansk svinepest
— oksens ondartede lungesyge.«
2) Artikel 4, stk. 1 , affattes således :
(')
(2)
(3)
(4)

EFT nr. C 4 af 6. 1 . 1994, s. 5.
EFT nr. C 91 af 28. 3. 1994.
EFT nr. C 148 af 30. 5. 1994, s. 23.
EFT nr. L 224 af 18. 8 . 1990, s. 19. Beslutningen er senest æn
dret ved Kommissionens beslutning 94/77/EF (EFT nr. L 36
af 8 . 2. 1994, s. 15).

Medlemsstaterne skal i den forbindelse

i) give relevante økonomiske oplysninger
ii) anføre de forventede omkostninger ved hvert af
de forelagte programmer

iii) i tilfælde af flerårige programmer give nøjagtige
oplysninger om varigheden af de pågældende
programmer og et overslag over de årlige omkost
ninger.
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Et program, der forelægges efter den 1 . juni, eller
første gang efter den 1 . august 1994, kan ikke komme
i betragtning med hensyn til tilskud i det følgende år.
Såfremt en medlemsstat forelægger et program, der
skal løbe over flere år (et flerårigt program), fore
lægger den ovennævnte oplysninger for såvel det
første som for hvert af de eventuelt efterfølgende år.
4. Kommissionen gennemgår de forelagte
programmer ud fra et veterinært og et økonomisk
synspunkt. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle
supplerende oplysninger, som denne finder påkrævet
for at kunne bedømme programmet. Perioden for
gennemgang af programmer afsluttes hvert år den
1 . september.

Kommissionen anmoder om disse supplerende oplys
ninger senest den 15. juli hvert år.
5. Inden 15. oktober hvert år opstilles der efter
proceduren i artikel 42 en liste over de programmer,
hvortil der kan ydes EF-tilskud i det følgende år, og
forslag til procentsats og beløb for tilskuddet for hvert
programs vedkommende. Denne afgørelse tager også
hensyn til finansieringsoverslagene for igangværende
programmer, som der skal ydes tilskud til som led i
flerårige programmer.

6. De programmer, der er anført på listen som
omhandlet i stk. 5, eventuelt ændret for at tage
hensyn til den gennemgang, der er omhandlet i stk. 4
og 5, godkendes enkeltvis efter proceduren i
artikel 42 inden den 1 . december. Efter samme proce
dure bestemmes for hvert program EF-tilskuddets
størrelse, de eventuelle betingelser for ydelse af
tilskuddet, samt maksimumsbeløbet for dette tilskud.

7. Alle programmer godkendes for en periode på
et år og iværksættes mellem den 1 . januar og den
31 . december hvert år. For hvert igangværende
program sender medlemsstaterne inden den 1 . juni
Kommissionen en foreløbig teknisk og økonomisk
evaluering af programmet. Evalueringen kan ledsages
af en ansøgning om videreførelse af foranstaltningen i
overensstemmelse med stk. 3. Kommissionen under
retter medlemsstaterne om situationen i forbindelse

med vedtagelsen af den beslutning, der er omhandlet
i stk. 5.

8 . Betalingsanmodninger, der vedrører
afholdt af en medlemsstat til et bestemt
indsendes til Kommissionen inden den 1 .
efter det år, hvor programmet afsluttes. Hvis
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I. november medlemsstaterne, forsamlet i Den

Stående Veterinærkomité, denne beslutning med
henblik på en evaluering.
10. Kommissionen kan i samarbejde med de
nationale myndigheder foretage kontrol på stedet for
at sikre, at programmer, der modtager EF-tilskud,
bliver gennemført. Med henblik herpå kan Kommis
sionens tjenestegrene gennem kontrol af et repræsen
tativt udsnit af bedrifterne undersøge, om de kompe
tente myndigheder kontrollerer, at programmerne
gennemføres.
Ovennævnte kontrol kan gennemføres i forbindelse
med de øvrige former for kontrol, som Kommissio
nens eksperter skal foretage i henhold til veterinær
lovgivningen.
Kommissionen

underretter

medlemsstaterne

om

resultatet af den gennemførte kontrol.
II .

Gennemførelsesbestemmelserne til denne arti

kel, navnlig til stk. 8, vedtages efter proceduren i
artikel 41 .

12. Programmer, der allerede er godkendt af
Kommissionen eller som vil blive godkendt for
perioden 1 . juli 1994 til 31 . december 1994, er fortsat
underkastet bestemmelserne i artikel 24, som er

gældende inden ændringen efter Rådets beslutning
94/370/EF af 21 . juni 1994 om ændring af beslutning
90/424/EØF om visse udgifter på veterinærom
rådet (*). Sådanne programmer afsluttes dog senest den
31 . december 1994.

0 EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 31 .«
8) I artikel 25 indsættes som stk. 3 og 4 :
»3. Dog kan Fællesskabets finansielle tilskud til
programmer, der godkendes i 1994, udgøre mindre
end 50 % .

4. Rådet, som træffer agørelse med kvalificeret
flertal på forslag af Kommissionen, tager senest den
31 . december 1995 denne artikel op til revision på
baggrund af den indvundne erfaring og målsætnin
gerne for gennemførelsen af det indre marked.«
9) Artikel 26 affattes således :
»Artikel 26

udgifter
program,
juni året
den fast

satte frist ikke overholdes, nedsættes EF-tilskuddet

De nødvendige bevillinger til de foranstaltninger, der
er omhandlet i dette afsnit, fastsættes hvert år som led

1 budgetproceduren.«
10) Artikel 30 og 31 udgår.

med 25 % den 1 . juli, 50 % den 1 . september, 75 %
den 1 . oktober og 100 % den 1 . november i det
pågældende år.

9.

Kommissionen træffer beslutning om støtten

inden den 15. oktober. Den underretter inden den

11 ) Artikel 32 affattes således :
»Artikel 32

Artikel 24, stk. 3 til 11 , finder anvendelse i forbin

delse med dette kapitel.«

12) I artikel 36, stk. 1 , indsættes følgende afsnit :

»Disse genopfriskningskurser eller møder kan afhæn
gigt af de foreliggende muligheder på anmodning af
de kompetente myndigheder og efter godkendelse fra
Kommissionen åbnes for adgang for personale fra
tredjelande, som har indgået samarbejdsaftaler med
Unionen på veterinærkontrolområdet, samt for veteri
nærvidenskabelige kandidater, der ønsker at supplere
deres uddannelse inden for fællesskabslovgivning.«
13) Artikel 38, stk. 3, affattes således :
»3.
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Artikel 24, stk. 3 til 11 , finder anvendelse i

forbindelse med denne artikel .«

1 5) Som artikel 43a indsættes :
»Artikel 43a

Kommissionen forelægger hvert tredje år Europa
Parlamentet og Rådet en rapport om betingelserne for
gennemførelse af denne beslutning.«

16) I bilaget tilføjes følgende led under gruppe 1 :
»— blæreudslæt hos svin

— endemisk klassisk svinepest
— infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN).«
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

14) Artikel 40 affattes således :
»Artikel 40

Betalingerne finder sted i ecu til den kurs, der er
gældende den første arbejdsdag i måneden for modta
gelsen af betalingsanmodningen, og som offentlig
gøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.«

Udfærdiget i Luxembourg, den 21 . juni 1994.

På Rådets vegne
G. MORAITIS
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Nr. L 168/34

RÅDETS BESLUTNING

af 20. juni 1994

om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper
(94/371 /EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Den Stående Veterinærkomite har ikke afgivet positiv
udtalelse —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets direktiv 92/ 118/EØF af
17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sund
hedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel
til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse
betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbe
stemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel 1 , i direktiv
89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv
90/425/EØF ('), særlig kapitel 2, første led, i bilag II, og

ud fra følgende betragtninger :

1 . Ved anvendelsen af denne beslutning gælder defini
tionerne i forordning (EØF) nr. 1907/90 og (EØF)
nr. 1274/91 .

2. Imidlertid forstås der i denne beslutning ved æg
hønseæg af følgende typer til konsum :
— klasse A æg
— ikke kølede og ikke konserverede klasse B æg
— ikke klassificerede æg.

3.

Med forbehold af artikel 5 gælder denne beslutning

ikke, hvis æggene skal bruges til fremstilling af ægpro
dukter eller skal leveres til levnedsmiddelvirksomheder,
der er autoriseret i henhold til direktiv 89/437/EØF, hvis

De almindelige bestemmelser om handel inden for EF er
allerede fastsat i kapitel II til direktiv 92/ 118/EØF ; der
skal dog fastsættes særlige hygiejnebetingelser for afsæt
ning af æg i henhold til kapitel 2 i bilag II til nævnte
direktiv ; i første række bør der fastsættes betingelser for
visse kategorier af hønseæg, der er beregnet til direkte
konsum, og som ikke bruges til fremstilling af ægpro
dukter i henhold til Rådets direktiv 89/437/EØF af

20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i
forbindelse med produktion og markedsføring af ægpro
dukter (2) ;

ægpakningerne er tydeligt mærket med dette anvendelses
formål.

Artikel 2

Æggene skal, fra producentens lokaler og indtil de sælges
til forbrugeren, holdes tørre og beskyttet mod direkte
sollys og skal helst opbevares og transporteres ved
konstant temperatur.
Artikel 3

ved fastsættelsen af nævnte betingelser bør der tages
hensyn til Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 af 26. juni
1990 om handelsnormer for æg (3), og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1274/91 af 15. maj 1991 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 1907/90 om handelsnormer for æg (4);
(') EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.
(2) EFT nr. L 212 af 22. 7. 1989, s. 87. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 91 /684/EØF (EFT nr. L 376 af 31 . 12. 1991 , s.
38).
(3) EFT nr. L 173 af 6. 7. 1990, s. 5. Forordningen er ændret ved
forordning (EØF) nr. 2617/93 (EFT nr. L 240 af 25. 9. 1993, s.
!)•
(4) EFT nr. L 121 af 15. 5. 1991 , s. 11 . Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 3300/93 (EFT nr. L 296 af 1 .
12. 1993, s. 52).

1 . Med forbehold af de afhentnings- og pakkefrister,
der er fastsat i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1274/91 ,
skal æggene leveres til forbrugeren senest 21 dage efter
lægningen.
2. Sidste salgsfrist skal svare til datoen for mindste
holdbarhed minus syv dage.

3 . Medlemsstater, som på datoen for denne beslutnings
meddelelse stiller særlige krav med hensyn til
a) temperaturer for opbevaringssteder for æg samt for
transport mellem disse opbevaringssteder, eller
b) mærkning med henblik på oplysning af forbrugeren
om de hygiejneforskrifter, der skal overholdes
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kan opretholde disse krav for så vidt de er i overensstem
melse med de almindelige bestemmelser i traktaten.
Den i litra b) nævnte mærkning foretages, når æggene
sælges til forbrugeren, med mindre pakkeriet forsyner
pakningen dermed.

Artikel 6

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at sikre overholdelse af de regler, der er fastsat i denne
beslutning, og navnlig i artikel 3, stk. 1 .
I tilfælde af problemer gælder de relevante bestemmelser i
direktiv 89/662/EØF.

Artikel 4

Artikel 7

Hvad angår de i forordning (EØF) nr. 1907/90, artikel 2,
stk. 3, nævnte foranstaltninger skal den dato for mindste

Denne beslutning tages op til fornyet behandling inden
den 30. juni 1 996 på baggrund af en udtalelse fra Den
Videnskabelige Veterinærkomité om det forhold mellem
tidsfrister og temperaturer, der skal overholdes i overens

holdbarhed, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i nærværende

direktiv klart angives over for forbrugeren ved :

i) et opslag på standen eller køretøjet
ii) en fortrykt seddel, der er anbragt på pakningen, eller
som følger med æggene til forbrugeren på købstids
punktet.

stemmelse med artikel 18 i direktiv 92/ 118/EØF.
Artikel 8

Denne beslutning anvendes senest fra den 1 . januar 1995.
Artikel 9

Artikel 5

Kun æg, der er pakket i små eller store pakninger, og som
er i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 1907/90
og (EØF) nr. 1274/91 , og ægprodukter, der er i overens
stemmelse med direktiv 89/437/EØF, må anvendes på
institutioner, restauranter, kantiner m.v. og til fremstilling
af ikke-industrialiserede ægprodukter eller produkter, der
indeholder æg.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. juni 1994.

På Rådets vegne
G. MORAITIS

Formand
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/94 af 27. juni 1994 om levering af
korn som fødevarehjælp

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 159 af 28. juni 1994)
Side 44, bilag II :
— Kolonnen »Totalmængde (i tons), parti C« :

i stedet for : » 18 494«
låses :

» 18 500«.

— Kolonnen »Delmængde (i tons), parti D2« :
i stedet for : »365«
låses :

»36«.
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