De Europæiske Fællesskabers

Tidende

ISSN 0378-6994

L 245
37. årgang
20. september 1994

Dansk udgave

Retsforskrifter

Indhold

I

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Kommissionens forordning (EF) nr. 2255/94 af 19. september 1994 om fastsættelse af
den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter
forarbejdet på basis af frugt og grøntsager og for vin

1

Kommissionens forordning (EF) nr. 2256/94 af 19. september 1994 om fastsættelse af
slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren

2

* Kommissionens forordning (EF) nr. 2257/94 af 16. september 1994 om kvali
tetsnormer for bananer (')

6

Kommissionens forordning (EF) nr. 2258/94 af 19. september 1994 om levering af
korn som fødevarehjælp
11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2259/94 af 19. september 1994 om ophævelse af
udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter blommer med oprindelse i Ungarn ... 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/94 af 19. september 1994 om ophævelse af
udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter blommer med oprindelse i Ungarn ... 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2261 /94 af 19. september 1994 om fastsættelse af
importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2262/94 af 19. september 1994 om ændring af
importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
21

1

(') Tekst af betydning for EØS

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begræn
set gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen

94/61 7/EF :

* Kommissionens beslutning af 8. september 1994 om vedtagelse af planen for
tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 1995-budget
tet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interven
tionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet
23

Nr. L 245/ 1

De Europæiske Fællesskabers Tidende

20 . 9 . 94

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2255/94

af 19. september 1994

om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgifts
beregningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager og for vin
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 426/86
af 24. februar 1986 om den fælles markedsordning for
produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 549/94 (2), særlig
artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1891 /94 (4),
særlig artikel 55, stk. 3, og

nr. 822/87 fastsla forskellen mellem pa den ene side
gennemsnittet af de tærskelpriser, der har været gældende
for 1 kg hvidt sukker, i hver måned af det kvartal, for
hvilket forskellen beregnes, og på den anden side
gennemsnittet af cif-priser for 1 kg hvidt sukker, der er
lagt til grund ved fastsættelsen af importafgifterne på
hvidt sukker, og som er beregnet på grundlag af en
periode, som består af de første 1 5 dage af den måned, der
går forud for det kvartal, for hvilket forskellen fastlægges,
og de to umiddelbart forudgående måneder ; ifølge oven
nævnte forordning skal Kommissionen foretage denne
fastlæggelse for hvert kvartal af kalenderåret —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtning :
For at gøre det muligt for medlemsstaterne at fastsætte
størrelsen af den importafgift, der ved indførsel af de

produkter, der er anført i bilag III til forordning (EØF)
nr. 426/86 og i artikel 1 , stk. 2, litra a), i forordning (EØF)

Artikel 1

Den forskel, som er omtalt i artikel 10, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 822/87, fastsættes til 0,4011 ECU for perioden
1 . oktober til 31 . december 1994.

nr. 822/87, og som henhører under KN-kode 2009 60 11 ,
2009 60 71 , 2009 60 79 og 2204 30 99 anvendes på
indholdet af de forskellige tilsatte sukkerarter, bør man i

overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning
(EØF) nr. 426/86 og artikel 55, stk. 2, i forordning (EØF)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . oktober 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
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nr.
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49 af 27. 2. 1986, s. 1 .
69 af 12. 3. 1994, s. 5.
84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
197 af 30. 7. 1994, s. 42.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2256/94
af 19. september 1994

om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

kvartal ; det er derfor nødvendigt at tage hensyn til udvi
klingen i foderkornpriserne på verdensmarkedet ved fast
sættelsen af slusepriserne for perioden 1 . oktober til
31 . december 1994 ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1249/89 (2), særlig artikel 8 og artikel 12, stk. 1 , og

ud fra følgende betragtninger :

Slusepriserne og importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 ,
i forordning (EØF) nr. 2759/75 nævnte produkter, skal
fastsættes forud for hvert kvartal efter de beregningsmeto
der, der er anført i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1611 /90 af 15. juni 1990 om fastsættelse af slusepriser
og importafgifter inden for svinekødsektoren (3) ;

slusepriserne og importafgifterne for svinekød er senest
blevet fastsat ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1976/94 (4) for perioden 1 . august til 30 . september
1994, og der må derfor foretages en ny fastsættelse for
perioden 1 . oktober til 31 . december 1994 ; denne fastsæt

telse skal i princippet ske på grundlag af priserne for
foderkorn i perioden 1 . april til 31 . august 1994 ;

ved fastsættelsen af den fra 1 . oktober, 1 . januar og 1 . april
gældende slusepris skal der kun tages hensyn til
udviklingen i foderkornpriserne på verdensmarkedet, når
værdien af foderkornmængden udviser en mindsteafvi
gelse i forhold til den værdi, som er blevet anvendt ved
beregningen af sluseprisen for det forudgående kvartal ;
denne afvigelse er blevet fastsat til 3 % ved Rådets forord
ning (EØF^ nr. 2766/75 (% senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3^06/87 (é) ;

værdien af foderkornmængden afviger med mere end 3 %
fra den værdi, der har været fastsat for det forudgående
(')
O
(3)
(4)
O
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
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282
129
152
198
282
370

af
af
af
af
af
af

1 . 11 . 1975, s . 1 .
11 . 5. 1989, s. 12.
16. 6. 1990, s. 18 .
30 . 7. 1994, s. 124.
1 . 11 . 1975, s. 25.
30 . 12. 1987, s. 11 .

ved fastsættelsen af den fra 1 . oktober, 1 . januar og 1 . april
gældende importafgift skal der kun tages hensyn til udvi
klingen i foderkornpriserne på verdensmarkedet, hvis der
samtidig fastsættes en ny slusepris ;

der fastsættes nye slusepriser ; det er derfor nødvendigt at
fastsætte importafgifterne under hensyntagen til udvik
lingen i foderkornpriserne på verdensmarkedet ;

for produkter fra svinekødsektoren, for hvilke toldsatsen
er blevet bundet inden for rammerne af GATT, begrænses
importafgifterne til det beløb, som følger af denne
binding ;

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3834/90 af 20 . december
1990 om nedsættelse i 1991 af importafgifterne for visse
landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande Q,
senest ændret ved ved forordning (EF) nr. 3668/93 (8), og
Rådets forordning (EØF) nr. 715/90 af 5 marts 1990 om
den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og
visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS 
stateme) (9), senest ændret ved forordning (EF) nr. 235/
94 (10), blev der indført særlige importordninger, der inde
bærer en nedsættelse af importafgifterne med 50 % i
forbindelse med faste mængder eller årlige kontingenter
bl.a. for visse svinekødprodukter ;

ifølge artikel 101 , stk. 1 , i Rådets afgørelse 91 /482/EØF af
25. juli 1991 om de oversøiske landes og territoriers asso
ciering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (n)
opkræves der ingen afgifter ved import af produkter med
oprindelse i de oversøiske lande og territorier ;
O
(8)
O
(10)
(")

EFT nr. L 370 af 31 . 12. 1990, s. 121 .
EFT nr. L 338 af 31 . 12. 1993, s. 22.
EFT nr. L 84 af 30. 3 . 1990, s. 85.
EFT nr. L 30 af 3. 2. 1994, s. 12.
EFT nr. L 263 af 19. 9 . 1991 , s. 1 .
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ved Rådets forordning (EF) nr. 3491 /93 (') og (EF)
nr. 3492/93 (2) om visse gennemførelsesbestemmelser til
Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den
ene side og Republikken Ungarn og Republikken Polen
på den anden side og Rådets forordning (EØF) nr. 520/92
af 27. februar 1992 om visse gennemførelsesbestemmelser
til interimsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på
den ene side og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative
Republik på den anden side om handel og handelsanlig
gender (3), ændret ved forordning (EØF) nr. 2235/93 (4),
særlig artikel 1 , er der oprettet en ordning med nedsatte
importafgifter for visse produkter ; ved Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2698/93 (*), ændret ved forordning
(EF) nr. 3560/93 (6), er der fastsat gennemførelsesbestem
melser til den i nævnte aftaler omhandlede ordning, for så
vidt angår svinekødssektoren ;

og Republikken Bulgarien og Rumænien pa den anden
side ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1590/94 (n),
er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til den i
nævnte aftaler omhandlede ordning, for så vidt angår
svinekødssektoren ;

ved Rådets forordning (EF) nr. 774/94 (n) er der åbnet
toldkontingenter for Fællesskabet for visse landbrugsvarer,
og der er fastsat afgifter for import af disse varer ; ved
forordning (EF) nr. 1431 /94 (13) er der fastsat gennemførel
sesbestemmelser for svinekød for den importordning, der
er fastsat i forordning (EF) nr. 774/94 ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for
Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

desuden skal Rådets og Kommissionens beslutning 94/1 /
EKSF, EF f) vedrørende indgåelse af aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde mellem Det
Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfæl
lesskab og disses medlemsstater på den ene side og
Østrig, Finland, Island, Norge, Sverige og Liechtenstein
på den anden side, i det følgende benævnt »EØS-aftalen«,
tages i betragtning ; de bilaterale landbrugsaftaler mellem
Fællesskabet på den ene side og Østrig og Finland på den
anden side træder i kraft samtidig med EØS-aftalen ;
Kommissionens forordning (EF) nr. 3580/93 (8) fastsætter
gennemførelsesbestemmlserne for disse produkter med
oprindelse i Østrig og Finland ;

Rådets forordning (EF) nr. 3641 /93 (9) og (EF) nr. 3642/
93 (10) om visse gennemførelsesbestemmelser til interims
aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side

Artikel 1

1 . De i henholdsvis artikel 8 og 12 i forordning (EØF)
nr. 2759/75 omhandlede slusepriser og importafgifter for
de i artikel 1 , stk. 1 , i samme forordning nævnte
produkter fastsættes for perioden fra 1 . oktober til
31 . december 1994 til de beløb, der er angivet i bilaget.
2.

For så vidt angår de produkter, der henhører under

KN-kode 0206 30 21 , 0206 30 31 , 0206 41 91 , 0206 49 91 ,

1501 00 11 ,

1601 00 10,

1602 10 00,

og

henhold til den almindelige overenskomst om told og
udenrigshandel (GATT) begrænses importafgifterne dog
til de beløb, som følger af denne binding.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . oktober 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 319 af 21 . 12. 1993, s. 1 .
(2) EFT nr. L 319 af 21 . 12. 1993, s. 4.
(3) EFT nr. L 56 af 29. 2. 1992, s. 9 .
o EFT nr. L 200 af 10 . 8 . 1993, s. 5.
O EFT nr. L 245 af 1 . 10. 1993, s. 80 .
(6) EFT nr. L 324 af 24. 12. 1993, s. 42.
O EFT nr. L 1 af 3. 1 . 1994, s. 1 .
(8) EFT nr. L 326 af 28 . 12. 1993, s. 16.
O EFT nr. L 333 af 31 . 12. 1993, s. 16.
10) EFT nr. L 333 af 31 . 12. 1993, s. 17.

1602 20 90

1602 90 10, for hvilke toldsatsen er blevet bundet i

(") EFT nr. L 167 af 1 . 7. 1994, s. 16.
(12) EFT nr. L 91 af 8. 4. 1994, s. 1 .
13 EFT nr. L 156 af 23 . 6. 1994, s. 14.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 19. september 1994 om fastsættelse af slusepriser og
importafgifter inden for svinekødsektoren
Slusepris
ECU/ 100 kg

Importafgift
ECU/100 kg (3)

GATT-bundet

0103 91 10

68,79

37,58

—

0103 92 11

58,51

31,96

—

010392 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

68,79
89,46
129,72
100,20
1 00,20
144,93
77,83
144,93
144.93
89,46
129,72
100,20
100,20
144,93
77,83
144,93
144,93

37,58 (4)
48,87 (4) O (6)
70,86 (4) O (6)
54,73 (4) O (6)
54,73 (4) O (6)
79,1 6 (4) O (6) f)
42,51 (4) O (6)
79,1 6 (4) O (6)
79,1 6 (4) O (é)
48,87 (4) O (6)
70,86 (4) 0 (6)
54,73 (4) (*) (6)
54,73 (4) O (é)
79,160 DOC)
42,51 (4) H (é)0
79,1 6 OHO O
79,1 6 (4) O (é)

0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11

108,25
78,72
108,25
78,72
35,78
39,36
21,47
129,72

59,13
43,00
59,13
43,00
19,55
21,50
11,73
70,86 (') (4)

7
4
7
4
—
—
—
—

0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210
0210

100,20
252,28
198,60
77,83
129,72
114,51
125,24
100,20
144,93
144,93
144,93
198,60
249,59
252,28
252,28

54,73 (4)
137,81 (4) O
108,49 (4)
42,51 (')(4)
70,86 (4) H
62,55 (4)
68,41 (4)
54,73 (4)
79,16 (»)(4)
79,16 (4)
79, 16 (4)
108,49 (4)
1 36,34 (4)
137,81 («)(*)
137,81 (4)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

KN-kode

11 19
11 31
11 39
12 11
12 19
19 10
19 20
19 30
19 40
19 51
1 9 59
19 60
19 70
19 81
19 89

0210 90
0210 90
1501 00
1501 00

toldsats (%)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
. —

31
39
11
19

108,25
78,72
28,63
28,63

59,13
43,00
15,64
15,64

—
—
3
—

1601 00 10

125,24

106,25 (2)

24
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KN-kode

Slusepris
ECU/100 kg

1601 00 91
1601 00 99

210,23
143,14

1602 10 00
1602 20 90

100,20
116,30

160241 10
16024210
1602 49 11
160249 13
160249 15
160249 19
1602 49 30
160249 50

219,18
183,39
219,18
183,39
183,39
120,77
100,20
59,94

1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

116,30
120,77
59,94

Importafgift
ECU/ 100 kg (3)

157,15 (')(2)(4) O O
101,78 0 0 00c)
58,86
93,38

163,88 0 0
128,04 0 0
167,82 0 0
124,78 0 0
120,75 0 00
85,21 000
72,23 0 0
60,63 0 0
84,79
82,26
52,14

GATT-bundet

toldsats (%)

—
—
26
25

—
—
—
—
—
—
—
—
26
—
—

(') For de produkter, der har oprindelse i udviklingslande, og som er anført i bilaget til forordning (EØF) nr. 3834/
90, nedsættes importafgiften med 50 % med begrænsning til de i nævnte bilag fastsatte beløb.
(2) For de produkter med oprindelse i AVS/OLT-staterne, og som er anført i artikel 8 i den ændrede forordning
(EØF) nr. 715/90, nedsættes importafgiften med 50 % inden for de kontingenter, der er omhandlet i nævnte
forordning.

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

(4) For produkter indført fra Polen, Ungarn og Republikkerne Tjekkiet og Slovakiet begrænses afgiftsopkrævningen
ifølge betingelserne i forordning (EØF) nr. 2698/93.

(*) For produkter indført fra Østrig eller Finland begrænses afgiftsopkrævningen ifølge betingelserne i forordning
(EF) nr. 3580/93.

(6) For produkter indført fra Bulgarien og Rumænien begrænses afgiftsopkrævningen ifølge betingelserne i forord
ning (EF) nr. 1590/94.

O For indførte produkter begrænses afgiftsopkrævningen ifølge betingelserne i Rådets forordning (EF) nr. 774/94.

NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede forord
ning (EØF) nr. 2658/87.
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Nr. L 245/6

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2257/94
af 16. september 1994
om kvalitetsnormer for bananer

(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

bananerne ikke opnår den krævede minimumslængde ; i
disse tilfælde er det tilladt at afsætte den pågældende
produktion, men den skal placeres i klasse II ;
Forvaltningskomitéen for Bananer har ikke afgivet udta
lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93
af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for
bananer (l), ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 3518/93 (2), særlig artikel 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Ved forordning (EØF) nr. 404/93 fastsættes der fælles
kvalitetsnormer for bananer til konsum i frisk tilstand,

undtagen melbananer ; formålet med normerne er at sikre
forsyning af markedet med ensartede produkter af tilfreds
stillende kvalitet, især hvad angår bananer, der høstes i
EF, hvis kvalitet stadig må søges forbedret ;

på grund af de mange forskellige sorter, der afsættes i EF,
og forskellig handelspraksis bør der fastsættes mindste
normer for umodne, grønne bananer, uden at dette er til

Der fastsættes kvalitetsnormer for bananer henhørende

under KN-kode ex 0803, undtagen melbananer, figenba
naner og bananer til forarbejdning, som omhandlet i bilag
L

Normerne gælder ved overgangen til fri omsætning for
produkter med oprindelse i tredjelande, ved udskibningen
i den første EF-havn for produkter med oprindelse i EF
og ab pakkeri for produkter, der leveres i frisk tilstand til
forbrugerne i produktionsområderne.

hinder for, at der senere fastsættes normer for et andet

afsætningsled ; figenbananer bør på grund af deres kende
tegn og afsætningsmåde ikke omfattes af EF-normerne ;

de bananproducerende medlemsstater anvender for
øjeblikket på deres område nationale normer for banan
produktionens forskellige afsætningsled ; på baggrund af
de opstillede mål bør det tillades, at medlemsstaternes
gældende bestemmelser for produktionen bevares udeluk
kende for de produktionsled, der ligger efter det stadium,
hvor bananerne er umodne og grønne, hvis bestemmel
serne ikke er uforenelige med EF-normerne, og hvis de
ikke udgør en hindring for den fri bananomsætning i EF ;
der bør tages højde for, at ugunstige produktionsbetin
gelser i EF-områderne Madeira, Azorerne, Algarve, Kreta
og Lakonien som følge af vejrforholdene medfører, at

Artikel 2

De i artikel 1 omhandlede normer er ikke til hinder for,

at der for senere afsætningsled kan anvendes nationale
bestemmelser

— der ikke griber ind i den fri omsætning af produkter,
der har oprindelse i tredjelande eller andre områder af
EF, og som er i overensstemmelse med denne forord
nings normer
— og som ikke er uforenelige med denne forordnings
bestemmelser.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 47 af 25. 2. 1993, s. 1 .
O EFT nr. L 320 af 22. 12. 1993, s. 15.
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BILAG I

KVALITETSNORMER FOR BANANER

I. DEFINITION

Normerne gælder for bananer af de sorter (kultivarer) af slægten Musa (AAA) spp, undergruppe Caven
dish og Gros Michel, der er nævnt i bilag II, og som er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugerne
efter klargøring og emballering, bortset fra melbananer og bananer til industriel forarbejdning samt
figenbananer.
II. BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET

Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som umodne, grønne bananer skal opfylde efter klargøring og
emballering.
A. Mindstekrav

Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte
klasser, at bananerne skal være :

— grønne og umodne
— hele

— faste

— sunde ; produkter, der er angrebet af råd, eller som er forringet i en sådan grad, at de er uegnede
til konsum, udelukkes

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer
praktisk taget fri for skadedyr
praktisk taget fri for skadedyrsangreb
stilkenden hel, uden revner og svampeangreb og ikke udtørret
griflen fjernet
fri for misdannelser og unormal krumning
praktisk taget fri for pletter
praktisk taget fri for skader som følge af lave temperaturer
fri for unormal ydre fugtighed
fri for fremmed lugt og/eller smag.

Endvidere skal hænderne og klaserne (dele af hænder) have :

— et tilstrækkeligt stort stykke krone af normal farve, der er sundt og uden svampeangreb
— en krone, der er rent og lige afskåret uden spor af afrivning og uden rester fra stokken.
Bananernes udvikling og modenhed skal være således, at de kan :

— tåle transport og håndtering og
— ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand for at nå en passende modenhed efter
modning.
B. Klasseinddeling
Bananer inddeles i følgende tre klasser :

i) klasse »Ekstra*

Bananerne i denne klasse skal være af fineste kvalitet. De skal være karakteriske for sorten og/
eller handelstypen.

De enkelte frugter skal være fri for fejl bortset fra meget små overfladefejl, som tilsammen ikke

må dække mere end 1 cm2 af den enkelte banans overflade, såfremt disse ikke forringer de
enkelte hænders eller klasers generelle udseende, kvalitet, holdbarhed eller præsentation i embal
lagen
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ii) klasse I

Bananer i denne klasse skal være af god kvalitet. De skal være karakteristiske for sorten og/eller
handelstypen.

De enkelte frugter kan dog have følgende mindre fejl, såfremt disse ikke forringer de enkelte
hænders eller klasers generelle udseende, kvalitet, holdbarhed eller præsentation i emballagen :
— mindre fejl ved formen

— lette overfladefejl, som skyldes gnav, og andre små overfladefejl, som tilsammen ikke må
dække mere end 2 cm2 af den enkelte banans overflade.

De små fejl må under ingen omstændigheder berøre frugtkødet
iii) klasse II

Denne klasse indbefatter bananer, som ikke kan placeres i de højere klasser, men som opfylder de
ovenfor angivne mindstekrav.

Følgende fejl er tilladt, hvis bananerne opfylder de vigtigste krav med hensyn til kvalitet, hold
barhed og præsentation :

— fejl ved formen
— overfladefejl som følge af skrab, gnav eller andre årsager, som tilsammen ikke må dække mere
end 4 cm2 af den enkelte banans overflade.

Fejlene må under ingen omstændigheder berøre frugtkødet.
III. BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING

Størrelsen bestemmes af følgende :

— frugtens længde udtrykt i centimeter og målt langs den konvekse flade fra det sted, hvor stilken er
tilhæftet kronen, til spidsen

— diameteren udtrykt i millimeter af et tværsnit af frugten lagt hen over dens midte vinkelret på læng
deaksen .

Som referencefrugt til måling af længden og diameteren anvendes :

— den midterste banan på håndens yderste række
— den banan, der sidder ved siden af det snit, der blev lagt til afskæring af hånden, på klasens yderste
række.

Minimumslængden og -diameteren fastsættes til henholdsvis 14 cm og 27 mm.

Som undtagelse fra foregående afsnit kan bananer på under 14 cm, der er produceret på Madeira, på
Azorerne, i Algarve, på Kreta og i Lakonien, afsættes i EF, men de skal placeres i klasse II.
IV. BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER

Kvalitets- og størrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for produkter, der ikke opfylder kravene til den
angivne klasse.
A. Kvalitetstolerancer

i) klasse »Ekstra«

5 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der ikke opfylder kravene til klassen, men som
opfylder kravene til klasse I eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse
ii) klasse I

10 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der ikke opfylder kravene til klassen, men som
opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse
iii) klasse II

10 % af bananerne (baseret på antal eller vægt), der hverken opfylder kravene til klassen eller
mindstekravene, dog bortset fra frugter, der er angrebet af råd eller på anden måde forringet,
således at de er uegnede til konsum.
B. Størrelsestolerancer

For alle klasser 10 % af antallet af bananer, der ikke opfylder størrelseskravene. De må dog højst være
1 cm kortere end minimumslængden på 14 cm.
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V. BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION
A. Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af bananer af samme oprindelse, sort
og/eller handelstype og kvalitet.

Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

B. Emballering
Bananer skal emballeres således, at produktet sikres passende beskyttelse.
Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye og rene og af en kvalitet, der ikke
kan fremkalde ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelsen af materialer, herunder papir
og klistermærker med handelsmæssige oplysninger, er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen
foretages med giftfri sværte eller lim.

Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.
C. Præsentation

Bananerne frembydes i hænder og klaser (dele af hænder) med mindst fire bananer.
For hver pakning tolereres det, at hver klase mangler højst to bananer, såfremt stilkenden ikke er

afrevet, men rent afskåret, uden at nabofrugterne er beskadiget.
I hvert lag tillades der højst én klase med tre bananer, der opfylder de samme krav som de øvrige
bananer i pakningen.
Det er tilladt at afsætte bananer i hele frugtstande i produktionsområderne.
VI. BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING

Hver pakning skal være forsynet med følgende oplysninger, der er anbragt på samme side og anført med
bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra :
A. Identifikation
Pakker

og/eller
afsender

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt konven
tionelt mærke.

B. Produktets art

— »bananer«, hvis indholdet ikke er synligt udefra
— sortens eller handelstypens navn.
C. Produktets oprindelse

Oprindelsestredjeland og for EF-produkter :
1 ) produktionsområde

2) national, regional eller lokal betegnelse (valgfrit).
D. Handelsmæssige oplysninger
— klasse

— nettovægt

— størrelsessortering udtrykt ved minimumslængden og eventuelt maksimumslængden.
E. Officielt kontrolmærke

(valgfrit).

Nr. L 245/9

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 245/ 10

BILAG II

Liste over de vigtigste grupper, undergrupper og kultivarer af frugtbananer, der afsættes i EF

Gruppe

Undergruppe

AA

Sweet fig

AB

Ney Poovan

AAA

Cavendish

Vigtigste kultivarer
(ikke udtømmende liste)

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo
Ney Poovan, Safet Velchi
Dwarf Cavendish
Giant Cavendish
Lacatari

Poyo (Robusta)
Williams
Americani

Valéry
Arvis
Gros Michel

Gros Michel

Highgate
Pink figue

Figue Rose
Figue Rose Verte

Ibota

AAB

Fig apple
Pome (Prata)

Fig apple, Silk
Pacovan
Prata Ana

Mysore

Mysore, Ceylon Pisang, Gorolo
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2258/94

af 19. september 1994
om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 1930/90 (2), særlig artikel 6,
stk. 1 , litra c), og

samt den fremgangsmade, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger ;
for et bestemt parti bør der under hensyn til de små
mængder, der skal leveres, emballeringsmåden og det
store antal bestemmelsessteder for leveringerne åbnes
mulighed for, at de bydende kan angive to afskibnings
havne, som ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp
og forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste ovér
de lande og organisationer, der kan modtage fødevare
hjælp, og fastsætter de generelle kriterier for transport af
fødevarehjælpen ud over fob-stadiet ;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
22 326 tons korn ;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 (5); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 2200/87 og på de i bilagene anførte betingelser. Tilde
ling af leveringerne sker ved licitation.
Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF)
nr. 2200/87 kan der i bud for parti A, B og C angives to
afskibningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme
havnezone .

«

Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 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

370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
174 af 7. 7. 1990, s. 6.
136 af 26. 5. 1987, s. 1 .
204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
81 af 28 . 3. 1991 , s. 108.
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BILAG I

PARTI A og B

1 . Aktion nr. ('): se bilag II.
2. Program : 1994.

3. Modtager (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland (tlf. (31-70)33 05 757 ;
fax 36 41 701 ; telex 30960 NL EURON).
4. Modtagerens repræsentant (") : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.

5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : havregryn.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II B 1 e)).

8. Samlet mængde : 936 tons (1 614 tons korn).
9. Antal partier : 2 ; se bilag II.
10. Emballering og mærkning (8) (®) (10) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (II B 2 f) og II B 3).

Påskrifter på spansk (B3, B4), fransk (A1-A8, Bl , B2) og engelsk (A9).
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.

12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn ^.
13. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 7. — 27. 11 . 1994.
18. Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 4. 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :
a) sidste frist for indgivelse af bud : 18 . 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 21 . 11 . — 11 . 12. 1994
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder (') :

Bureau de 1 aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46,
Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B eller 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 20 05
/ 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitutionen
anvendelig den 30. 9. 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/94 (EFT nr. L 223 af
27. 8. 1994, s. 11 ).
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PARTI C

1 . Aktion nr. ('): se bilag II.
2. Program : 1994.

3. Modtager (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag (tlf. (31-70) 33 05 757 ; telex 30960
EURON NL ; fax 36 41 701 ).

4. Modtagerens repræsentant (") : se EFT nr. C 103 af 16. 4. 1987.
5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II B 1 a)).
8. Samlet mængde : 520 tons (712 tons korn).
9. Antal partier : 1 ; se bilag II.

10. Emballering og mærkning (8) (9) (I0) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (IIB2d) og II B 3).
Påskriften på spansk (Cl ) og fransk (C2-C6).
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.

12. LeveringsstadiumO : frit afskibningshavn.
13 . Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : —

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 24. 10. — 13. 11 . 1994.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 4. 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 18. 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 7. — 27. 11 . 1994
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ECU udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder (') : Bureau de l'aide alimentaire, à l'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles
(telex 22037 AGREC B eller 25670 AGREC B ; fax (32- 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30
/ 296 33 04).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitutionen
anvendelig den 30. 9. 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/94 (EFT nr. L 223 af 27.
8 . 1994, s. 11 ).
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PARTI D

1 . Aktion nr.('): 1712/93.
2. Program : 1993.

3. Modtager (2) : Yemen.

4. Modtagerens repræsentant : General Corp. for Foreign Trade and Grains, Sanaa, Baghdad Street, PO

Box 710 ; Contact person : Dr. Yahia S. Al'Arassi, General Manager (tlf. 20 23 45/356/479 ; fax
20 95 11 /542/543 ; telex 2262/2348/2349 A/B GCFTG).
5. Bestemmelsessted eller -land (*) : Yemen.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II B 1 a)).
8. Samlet mængde : 14 598 tons (20 000 tons korn).
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning (8) (10) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (IIB2d) og II B 3).
Påskrifter på engelsk.

1 1 . Den måde, produktet skal tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit lossehavn, losset.
1 3. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : Hodeida.

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavnen : 31 . 10. — 20. 11 . 1994.
18. Sidste frist for leveringen : 18. 12. 1994.

1 9. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 4. 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 18. 10. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 14. 11 . — 4. 12. 1994
c) sidste frist for leveringen : 1 . 1 . 1995.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse : 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder (') : Bureau de l'aide alimentaire, à l'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles
(telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B ; fax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /
296 33 04).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitution anven
delig den 30. 9. 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2106/94 (EFT nr. L 223 af 27. 8.
1994, s. 11 ).
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Noter :

(1) Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke
forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137 og af jod 131 .
(4) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen.
Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.

Restitutionsbeløbet omregnes til national valuta ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der gælder
på datoen for toldbehandlingen ved udførslen. Artikel 13 til 17 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1068/93 (EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106), ændret ved forordning (EF) nr. 547/94 (EFT nr. L 69 af 12.
3. 1994, s. 1 ), finder ikke anvendelse på dette beløb.
(*) Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 ,
s . 33 .

(6) Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud for parti A, B og C angives
to afskibningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.

O Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder følgende doku
menter :

— phytosanitært certifikat.

Parti C og D : tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder et
fumigeringscertifikat (parti C : før indskibningen).
(8) Uanset EFT nr. C 114, punkt IIB3c) affattes påskriften således : »Det Europæiske Fællesskab«.
(9) Forsendelse i 20-fods (B 3 : 40-fods) containere i henhold til ordningen FCL/FCL. Leverandøren bærer
omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen i afskibningshavnen. Modta
geren bærer alle efterfølgende losseomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjernelse af containerne

fra containerterminalen. Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.
Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste over hver container med
oplysning om antallet af sække for hvert afskibningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen.
Tilslagsmodtageren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (SYSKO locktainer 180
seal), hvis nummer skal meddeles speditøren.

(10) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften.
(") Leverandøren sender en kopi af fakturaen til : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL- 1000 BH
Amsterdam .
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote
Parti

Partie

Παρτίδα
Lot
Lot
Lotto

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr .

Lote

(in ton)
Quantidade total

A

648

Partij

B

C

(em toneladas)

288

520

Al :

Land van bestemming
País de destino

Acção n?

12

649/94

Madagascar

A 2 : 48

650/94

Madagascar

A 3 : 36

651 /94

Madagascar

A 4 : 48

652/94

Madagascar

A 5 : 12

653/94

Madagascar

A 6 : 12

654/94

Madagascar

A 7 : 180

655/94

Rwanda

A 8 : 180

656/94

Rwanda

A 9 : 120

657/94

Ethiopia

B 1 : 84

658/94

Togo

B 2 : 132

659/94

Haiti

B 3 : 36

660/94

Republica Dominicana

B 4:

36

661 /94

Peru

C 1 : 140

784/94

Peru

C 2 : 20

785/94

Madagascar

C 3 : 20

786/94

Madagascar

C 4 : 60

787/94

Madagascar

C 5:

60

788/94

Burundi

C 6 : 220

789/94

Vietnam
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2259/94
af 19. september 1994

om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter blommer med
oprindelse i Ungarn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

arbejdsdage ; de i artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1035/72 fastsatte betingelser for ophævelse af udlig
ningsafgiften ved indførsel af disse varer med oprindelse i
Ungarn er derfor opfyldt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ved forordning (EF) nr. 3669/93 (2), særlig artikel 27,
stk. 2, andet afsnit, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2173/94 (3) blev
der indført en udligningsafgift ved indførsel af visse sorter
blommer med oprindelse i Ungarn ;

for visse sorter blommer med oprindelse i Ungarn er
notering ikke foretaget i seks på hinanden følgende

Forordning (EF) nr. 2173/94 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. september 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den .19. september 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 338 af 31 . 12. 1993, s. 26.

V) EFT nr. L 232 af 6. 9. 1994, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2260/94

af 19. september 1994

om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter blommer med
oprindelse i Ungarn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om oprettelse af en fælles
markedsordning for frugt og grønsager ('), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 3669/93 (2), særlig artikel 27,
stk. 2, andet afsnit, og

arbejdsdage ; de i artikel 26, stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 1035/72 fastsatte betingelser for ophævelse af udlig
ningsafgiften ved indførsel af disse varer med oprindelse i
Ungarn er derfor opfyldt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2196/94 (3) blev
der indført en udligningsafgift ved indførsel af visse sorter
blommer med oprindelse i Ungarn ;
for visse sorter blommer med oprindelse i Ungarn er
notering ikke foretaget i seks på hinanden følgende

Forordning (EF) nr. 2196/94 ophæves.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. september 1 994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20 . 5. 1972, s. 1 .
O EFT nr. L 338 af 31 . 12. 1993, s. 26.
(3 EFT nr. L 235 af 9 . 9. 1994, s. 41 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2261/94
af 19. september 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,

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 16. september 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1866/94 (2),

ning (EF) nr. 1937/94, på de tilbudspriser og de dagsnote
ringer, som Kommissionen har kendskab til, fører til at
ændre de for tiden gældende importafgifter i overens

særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk. 3,

stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

og

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. 1937/94 (*) og de senere forordninger, der ændrer

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.

denne ;

Artikel 2

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

Denne forordning træder i kraft den 20. september 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
O
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
30 . 7. 1994, s. 1 .
31 . 12. 1992, s. 1 .
22. 12. 1993, s. 32.
30 . 7. 1994, s. 36.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 19. september 1994 om fastsættelse af importafgifterne
for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)

KN-kode

Tredjelande (8)

0709 90 60
0712 90 1 9
1001 10 00

11 3,26 (2)(3)
113,26 (2)0
35,60 (') OH

1001 9091

1001 90 99
1002 00 00

64,29

64,29 f)(n)
104,78 (6)

1003 00 10

91,75

1003 00 90

91,75 0

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

91,89

113,2600
113,26 (2)0
117,82 (4)
30,04 (»)
38,01 00
00
O
0

1101 00 00

128,05 0

1102
1103
1103
1107

185,03
90,03
149,65
125,32

10
11
11
10

00
10
90
11

1107 10 19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

96,39

174,20 (10)
132,91 (9)
153,09 (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 opkraves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med oprin
delse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i de franske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS-staterne nedsættes importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU
pr. ton .

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette
land til Fællesskabet, er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 (EFT nr. L 142 af 9. 6. 1977, s. 10),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1902/92 (EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 3), og Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2622/71 (EFT nr. L 271 af 10. 12. 1971 , s. 22), ændret ved forordning (EØF) nr. 560/91 (EFT
nr. L 62 af 8 . 3. 1991 , s. 26).
f) Ved import af det under KN-kode 1008 90 10 henhørende produkt (triticale) opkræves dog importafgiften
for rug.
(s) 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.
(") Importafgifterne for produkter henhørende under disse koder, der indføres i forbindelse med aftalerne fastsat
ved forordning (EF) nr. 774/94, er begrænset af de i denne forordning fastsatte betingelser.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2262/94
af 19. september 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 ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1866/94 (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),

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 (8), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1740/78 f), ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 869/94 (4), særlig
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 (é),
°g

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 (10), og som
er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2134/94, ændres i
overensstemmelse med bilaget.

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2134/94 0 ;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. september 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
• (2)
(3)
(4)
O
H
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
387
320
225

af
af
af
af
af
af
af

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

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

til Kommissionens forordning af 19. september 1994 om ændring af importafgifter for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Beløb O
KN-kode
AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

1102 90 90

119,75

122,77

1103 19 90
1103 29 90
1104 19 99

119,75
119,75
211,32

122,77
122,77
217,36

110429 19

187,84

190,86

1104 29 39

187,84

190,86

1104 29 99

119,75

122,77

O Ifølge artikel 101 , stk. 1 . i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse
i OLT.
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Nr. L 245/23

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. september 1994

om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal
afholdes over 1995-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af
levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i
Fællesskabet

(94/617/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87
af 10. december 1987 om almindelige regler for levering
til visse organisationer af levnedsmidler fra interventions
lagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stil
lede personer i Fællesskabet ('), særlig artikel 6,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (2), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (3),
særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 6, stk. 2, og

midler til de socialt dårligst stillede personer vedtage en
plan, som finansieres med de bevillinger, der er til
rådighed for regnskabsåret 1995 ; planen skal bl.a. inde
holde oplysning om mængden af hver type produkt, der
kaii udtages fra interventionslagrene til uddeling i hver
medlemsstat, og de finansielle midler, der er afsat til
gennemførelse af planen i hver medlemsstat ; planen skal
endvidere indeholde en angivelse af størrelsen af de bevil
linger, der skal afsættes til at dække omkostningerne ved
intern EF-transport af interventionsprodukterne som
omhandlet i artikel 7 i forordning (EØF) nr. 3149/92 ;
med henblik på denne plan har alle de medlemsstater,
der er berørt af aktionen, givet de i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 3149/92 krævede oplysninger ;

med henblik på planens gennemførelse bør det anføres,
hvilke omregningskurser der skal anvendes på de budget
mæssige grænser, der er pålagt, og artikel 3, stk. 4, i
forordning (EØF) nr. 3813/92 bør anvendes ;

ud fra følgende betragtninger :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 (4), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2826/93 (*), vedrører
gennemførelsesbestemmelser for levering af levneds
midler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede
personer i Fællesskabet ; i overensstemmelse med artikel
2 i ovennævnte forordning skal Kommissionen for at
gennemføre ordningen for levering af sådanne levneds
(')
(J)
(3)
O
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

352
387
320
313
258

af
af
af
af
af

15.
31 .
22.
30.
16.

12.
12.
12.
10.
10.

1987,
1992,
1993,
1992,
1993,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
32.
50.
11 .

for at budgetmidlerne kan blive udnyttet optimalt, bør der
tages hensyn til, i hvilket omfang medlemsstaterne udnyt
tede de midler, de fik tildelt i 1992, 1993 og 1994 ;
i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
3149/92 har Kommissionen under udarbejdelsen af denne
plan rådført sig med de vigtigste organisationer, der er
fortrolige med de socialt dårligst stillede personers
problemer i Fællesskabet ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningsko
mitéer —
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING

Artikel 1

For regnskabsåret 1995 sker levering af levnedsmidler fra
interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i
Fællesskabet i henhold til forordning (EØF) nr. 3730/87
på grundlag af den årlige uddelingsplan, der er fastsat i
bilaget.
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Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . september 1994.

Artikel 2

Alle beløb i ecu omregnes til national valuta efter kursen
pr. 1 . oktober 1994, der offentliggøres i De Europæiske

Fællesskabers Tidende, C-udgaven.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 245/25
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BILAG

Årlig uddelingsplan for regnskabsåret 1995
a) Mængde af hver type produkt, der kan udtages fra interventionslagre til uddeling i hver medlemsstat inden for de i litra b) nævnte
beløb

(tons)
Produkt
Medlemsstat

Blød hvede

Belgien

Hård hvede

Ris

Oliven
olie

3 000

Mælke

Smør

pulver

300

200

Danmark

600

6 500

Spanien

30 000
5 000

8 500

4 000
2 000

7 500

Irland
Italien

20 000

Luxembourg

1 000

9 500

20

25

Nederlandene

Portugal

Ost

250

Grækenland

Frankrig

Oksekød

1 850

1 850

1 200

1 000

1 000

5 000

6 000

1 500

6 000

50

1 450

1 000

8 000

15

15

100

450

1 200

2 500

2 000

Det Forenede

Kongerige

6 840

b) Finansielle midler, der stilles til rådighed for planens gennemførelse i hver medlemsstat :
(ECU)

Medlemsstat

Belgien
Danmark

Tildeling

2 860 000

Grækenland

2 000 000
14 160 000

Spanien
Frankrig

41 765 000
33 695 000

Irland
Italien

5 430 000
28 905 000

Luxembourg
Nederlandene

Portugal
Det Forenede Kongerige

75 000
2 300 000

12 315 000
29 495 000

c) De bevillinger, der er nødvendige for at dække omkostningerne ved intern EF-overførsel af interventionsprodukter, fastsattes til 2
mio. ECU

