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Nr. L 287/ 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2700/94
af 7 . november 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
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 over
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
37 064 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 0 ;
det er blandt andet nødvendigt at præcisere frister og
leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde, der skal
følges ved bestemmelsen af de heraf følgende omkost
ninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser. Tilde
ling af leveringerne sker ved licitation.
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

Meddelelsen (6) vedrørende etikettering og mærkning af
emballagen finder ikke anvendelse med hensyn til
udformningen af buddene.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

O EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
(2) EFT nr. L 174 af 7. 7. 1990, s. 6.

V) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

(4) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
O EFT nr. L 81 af 28 . 3. 1991 , s. 108.
(é) EFT nr. C 273 af 30. 9. 1994, s. 1 .
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BILAG I

PARTI A og B

1 . Aktionens nr. (') : 862/94 (parti A), 863/94 (parti B).
2. Program : 1994.

3. Modtager (2) : UNRWA, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A- 1400 Wien
(telex 135310 A ; fax (1 ) 230 75 29).
4. Modtagerens repræsentant : UNRWA Field Supply and Transport Officer :
Ashdod : West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel (tlf. (972-2) 89 05 55 ; fax 81 6564 ;
telex (0606)26194 IL UNRWA)
5. Bestemmelsessted eller -land (s) : Israel.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) f7) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II B 1 a)).
8 . Samlet mængde : 2 669 tons (3 656 tons korn).

9. Antal partier : to (parti A : 1 360 tons ; parti B : 1 309 tons).

10. Emballering og mærkning (8) (10) (n) (12) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (II B 2 c) og II B 3).
Påskrifter på engelsk.
1 1 . Den måde, produktet skal tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
1 2. Leveringsstadium : frit lossehavn, losset.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15. Lossehavn : Ashdod.

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for leve
ringen i afskibningshavnen : 12. - 25. 12. 1994.
18 . Sidste frist for leveringen : 15. 1 . 1995.
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 22. 11 . 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).

21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 6. 12. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for leveringen i
afskibningshavnen : 26. 12. 1994 - 8 . 1 . 1995
c) sidste frist for leveringen : 29. 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 1 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 ; fax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97) .
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitution anven

delig fra den 18. 11 . 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2635/94 (EFT nr. L 280 af
29. 10. 1994, s. 50).
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PARTI C, D, E og F
1 . Aktion nr. ('): se bilag II.
2. Program : 1 993 + 1 994.

3. Modtager (2) : World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rom (telex 626675
WFP I).
4. Modtagerens repræsentant : udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.

6. Produkt, der skal tilvejebringes : hård hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) f) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II A 1 b)).
8 . Samlet mængde : 18 408 tons.
9. Antal partier : 4 (se bilag II).

10. Emballering og mærkning (8) (u) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (IIA2a), II A 3).
— parti C, F : som styrtgods
— parti E : som styrtgods samt 169 030 sække og 80 sækkenåle og den nødvedige tråd (2 m/sæk) f)
— parti D : i sække (10)
— mærkning på følgende sprog : se bilag II
— Yderligere påskrifter : »crop year : . . . (parti F)«.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium (é) :

— frit afskibningshavn, fob stuvet (parti D)
— frit afskibningshavn, fob stuvet og trimmet (parti C, E, F).
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 : 19. - 31 . 12. 1994.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 22. 11 . 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 6. 12. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 2. - 15. 1 . 1995
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. Vestegaard, Bâtiment Loi 1 20, bureau 7/46,
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B ; fax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitution anven
delig den 18 . 11 . 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2635/94 (EFT nr. L 280 af 29. 10.
1994, s. 50).
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PARTI G

1 . Aktion nr. (J) : 715/94 (parti Gi ) ; 716/94 (parti G2).
2. Program : 1994.

3. Modtager (2) : World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rom (telex 626675
WFP I).
4. Modtagerens repræsentant r udpeges af modtageren.

5. Bestemmelsessted eller -land : Afghanistan.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : blød hvede.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(II A 1 a)).
8 . Samlet mængde : 15 000 tons.

9. Antal partier : et i to delpartier (parti Gi : 10 000 tons ; parti G2 : 5 000 tons).

10. Emballering og mærkning (8) (l0) (12) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (IIA2a), II A 3).
— Påskrifter på engelsk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Fællesskabets marked.
1 2. Leveringsstadium : frit afskibningshavn — fob stuvet (6).
13. Afskibningshavn : —

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed (fob stuvet) i afskibningshavnen : 19. 12. 1994 - 8 . 1 .
1995.

18 . Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 22. 11 . 1994, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 6. 12. 1994, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed (fob stuvet) i afskibningshavnen : 2. - 22. 1 . 1995
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'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46,

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex 22037 AGREC B ; fax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 /
296 10 97).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : restitution anven

delig den 18. 11 . 1994, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2635/94 (EFT nr. L 280 af 29. 10.
1994, s. 50).
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Noter :

(') 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 .

(é) Uanset artikel 7, stk. 3, litra f), og artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2200/87 skal budsummen
omfatte omkostningerne ved lastning, håndtering og stuvning parti (C, E, F : herunder omkostningerne
vedrørende lempning).

i7) Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder følgende doku
menter :

— phytosanitært certifikat.

(8) Uanset EFT nr. C 1 14, punkt II A 3 c) eller II B 3 c), affattes påskriften således : »Det Europæiske Fælles
skab«.

(9) 60 % polyester, 40 % bomuld, 20/4, uden knuder, 5 000 m/kg, på 3 kg-spoler.
(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.

(n) Forsendelsen foretages i 20-fods containere, der hver især højst må indeholde 17 tons netto. De indgå
ende afskibningsbetingelser skal betragtes som full liner terms (liner in/liner out) frit lossehavn contai
nerplads og skal forstås som dækkende 15 dage, undtagen lørdage og søn- og helligdage, fri for demur
rage i lossehavnen regnet fra skibets ankomstdato/-tidspunkt. De 15 dage uden demurrage skal tydeligt
angives i konnossementet. Bonafide demurrage, der opkræves med hensyn til containerdeponering ud
over de 1 5 dage som ovenfor beskrevet, afholdes af UNRWA. UNRWA skal ikke betale/opkræves noget
containerdepotgebyr.

Efter overtagelsen af varerne på leveringsstadiet bærer modtageren alle omkostninger ved flytning af
containerne til omladningsstedet uden for havneområdet og ved transport af containerne tilbage til contai
nerpladsen.

(u) Meddelelse 94/C 273/01 (EFT nr. C 273 af 30. 9. 1994, s. 1 ) vedrørende etikettering og mærkning af
emballagen finder ikke anvendelse med hensyn til udformningen af buddene.
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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

Partij

Cantidad total

Acción n0

Pais 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

Deelhóeveelheden

Maatregel

(in ton)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Lote

Quantidade total

C

6 632

(em toneladas)

D

1 419

E

8 049

F

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)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)

2 308

C 1 :

Land van bestemming
País de destino

Acção n?

Lengua que se debe

utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Lingua a utilizar
na rotulagem

837

1728/93

Tunisie

Français

C 2 : 3 360

1729/93

Tunisie

Français

C 3 : 2 435

1 730/93

Tunisie

Français

1731 /93

Maroc

Français

E 1 : 4 052

721 /94

Mauritanie

Français

E 2:

3 997

722/94

Mauritanie

Français

F 1 :

1 308

725/94

Jordan

English

F 2:

1 000

1732/93

Jordan

English
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Nr. L 287/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2701/94
af 7 . november 1994

om ændring af bilag I, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en
fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkon
centrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90
af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsæt
telse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af
veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler ('), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/
94 (2), særlig artikel 6, 7 og 8, og

ud fra følgende betragtninger :
Siden udstedelsen af nævnte forordning er bilagene blevet
ændret flere gange ; disse tekster er på grund af deres
antal, deres komplicerede karakter og deres spredning på
forskellige udgaver af De Europæiske Fællesskabers
Tidende vanskelige at anvende og mangler følgelig den
nødvendige klarhed, som enhver ordning bør have ; de
bør derfor kodificeres ; i den forbindelse bør visse tilsæt

ningsstoffers navn eller kemiske betegnelse præciseres
eller korrigeres, ligesom forskellige fejl bør rettes ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning
til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af
Tekniske Handelshindringer for Veterinærlægemidler —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I, II, III og IV til forordning (EØF) nr. 2377/90
erstattes af bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft tres dage efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990, s. 1 .
(2) EFT nr. L 156 af 23. 6. 1994, s. 6.

Kemoterapeutica

Sulfonamider

1 .1 .

1.1.1 .

Farmakologisk

Ampicillin

Amoxicillin

Oxacillin

Cloxacillin

Dicloxacillin

1.2.1.3. Amoxicillin

1.2.1.4. Oxacillin

1.2.1.5. Cloxacillin

1.2.1.6. Dicloxacillin

Restmarkør

1.2.1.2. Ampicillin

virksomme stoffer

Benzylpenicillin

Penicillin

1.2.1 .

Moderstof

Restmarkør

1.2.1.1 . Benzylpenicillin

Antibiotica

1 .2.

gruppen

Alle stoffer tilhørende sulfonamid-

virksomme stoffer

Farmakologisk

Antimikrobielle lægemidler

1.

middelproduktion

30 Hg/kg

300 Hg/kg

30 µg/kg

300 Hg/kg

30 µg/kg

300 Hg/kg

4 p-g/kg

50 Hg/kg

4 ug/kg

50 Hg/kg

4 |Xg/kg

50 Hg/kg

MRL

100 Hg/kg

MRL

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Mælk

Muskel, lever, nyre, fedt

Målvæv

Muskel, lever, nyre, fedt

Målvæv

Andre bestemmelser

stoffer inden for sulfonamid-gruppen bør
ikke overstige 100 µg/kg

Den samlede restkoncentration af alle

Andre bestemmelser

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Alle arter bestemt til levneds-

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

Dyreart

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

Dyreart

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer

»BILAG I

BILAG

Nr. L 287/8
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Farmakologisk

virksomme stoffer

Midler mod endoparasitter

Avermectiner

2.1 .

2.1.1 .

22,23-Dihydroavermectin Bla

Avermectin Bla

Doramectin

2.1.1.2. Avermectin

2.1.1.3. Doramectin

Restmarkør

2.1.1.1 . Ivermectin

virksomme stoffer

Farmakologisk

Antiparasitære lægemidler

2.

Tilmicosin

Restmarkør

Dyreart

Kvæg

Lever
Fedt

15 µg/kg

Fedt

10 H-g/kg
25 (Xg/kg

Lever

20 µg/kg

Lever
Fedt
Lever
Fedt

Målvæv

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Fællesskabers Tidende

Kvæg

15 (Xg/kg
20 (Xg/kg

Svin
Får, heste

MRL

Muskel, fedt

50 µg/kg

100 µg/kg
40 µg/kg

Dyreart

Lever, nyre

Målvæv

1 000 µg/kg

MRL

30 ug/kg

Målvæv

Målvæv

Muskel, lever, nyre

Lever
Muskel
Fedt

100 µg/kg
50 Mg/kg
50 µg/kg

MRL

Nyre

200 (Xg/kg

MRL

Kvæg

Kvæg

Dyreart

Kvæg, svin, fjerkræ

Kvæg

Dyreart

Europæiske

1.2.4.1 . Tilmicosin

Macrolider

og ciprofloxacin

Summen
af enroflaxacin

Restmarkør

Cefquinom

Restmarkør

De

1 .2.4.

Farmakologisk

virksomme stoffer

1.2.3.1 . Enroflaxacin

1 .2.3 . Quinoloner

1.2.2.1 . Cefquinom

virksomme stoffer

Farmakologisk

1 .2.2. Cephalosporiner

8 . 11 . 94

Nr. L 287/9

2.1.2

2.1.2.1 . Closantel

virksomme stoffer

Farmakologisk

Salicylanilider

Closantel

Restmarkør

Får

Kvæg

Dyreart

1 000
3 000
1 500
5 000
2 000

|Xg/kg
|Xg/kg
|Xg/kg
Hg/kg
Hg/kg

MRL

Muskel, lever
Nyre, fedt
Muskel, lever
Nyre
Fedt

Målvæv

Andre bestemmelser

Nr. L 287/ 10

De

Europæiske
Fællesskabers Tidende
8 . 11 . 94

Kvæg

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion
Får

2.4. Humant menopausalt gonadotropin

2.5. Mælkesyre

2.6. Melatonin

2.8 . Acetyl cystein

— jodoform

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Andre bestemmelser

Kun til lokal anvendelse

Fællesskabers Tidende

2.7. Organiske jodholdige forbindelser :

Kvæg

2.3. Fertirelin acetat

Geder

Heste

Svin

Kvæg

Dyreart

2.2. Ketanserin tartrat

2.1 . Epistron tromethamin

Farmakologisk virksomme stoffer

2. Organiske forbindelser

Kvæg

Andre bestemmelser

Europæiske

1.4. Natriumklorit

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Dyreart

De

— natrium- og kaliumjodid
— natrium- og kaliumjodat
— jodoforer inklusive polyvinylpyrrolidone-jod

1.3. Jod og uorganiske jodholdige forbindelser inklusive :

Kvæg

1.2. Svovl
Svin
Får
Geder
Heste

Fisk

1.1 . Brintoverilte

Farmakologisk virksomme stoffer

1 . Uorganiske forbindelser

Liste over stoffer, for hvilke der ikke gælder maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer

BILAG II
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Nr. L 287/ 11

Kemoterapeutica

Sulfonamider

1 .1 .

1.1.1 .

1.1.4.

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Alle rester med intakt

nitro-imidazol-struktur

Dyreart

middelproduktion

Restmarkør

Alle arter bestemt til levneds-

5-nitrostruktur

Dyreart

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

Alle rester med intakt

Restmarkør

Trimethoprim

Dyreart

10 |Xg/kg

MRL

5 Hg/kg

MRL

50 µg/kg

MRL

100 |Xg/kg

MRL

Fedt

Lever
Nyre

Muskel

Fedt

Lever
Nyre

Muskel

Fedt
Mælk

Nyre

Lever

Muskel

Mælk

Målvæv

Målvæv

. Målvæv

Målvæv

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

1995

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

1995

Midlertidige MRL-værdier uldøber 1 . 7.

1996

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Andre bestemmelser

alle stoffer inden for sulfonamid-gruppen
bør ikke overstige 100 Hg/kg

1996. Den samlede restkoncentration af

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Andre bestemmelser

Fællesskabers Tidende

1.1.4.1 . Dimetridazol

virksomme stoffer

Farmakologisk

Nitroimidazoler

1.1.3.1 . Furazolidon

virksomme stoffer

Farmakologisk

Nitrofuraner

1.1.2.1 . Trimethoprim

Restmarkør

Kvæg, får, geder

Dyreart

Europæiske

1.1.3.

Farmakologisk

virksomme stoffer

Moderstof

Restmarkør

De

1.1.2. Diaminopyrimidinderivater

gruppen

Alle stoffer tilhørende sulfonamid-

virksomme stoffer

Farmakologisk

Antimikrobielle lægemidler

1.

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, der anvendes i veterinærmedicinske præparater, og for hvilke der er fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier

BILAG III

Nr. L 287/ 12
8 . 11 . 94

Antibiotica

Farmakologisk

Spiramycin

Tylosin

1.2.2.2. Tylosin

Restmarkør

1.2.2.1 . Spiramycin

virksomme stoffer

Macrolider

Moderstof

Restmarkør

Thiamphenicol

Restmarkør

ug/kg
ug/kg
µg/kg
Hg/kg

Kvæg, fjerkræ

40 Hg/kg

MRL

50 Hg/kg

Kvæg

Dyreart

100 µg/kg

1.1.1996
Fedt

Nyre

Midlertidige
Lever

MRL-værdier

Andre bestemmelser

Muskel

Mælk

Nyre

udløber

1995

1995. MRL-værdier for Lever nyre og
muskler gælder for både okser og svin

Midlertidige MRL-værdiger udløber 1 . 7.

Andre bestemmelser

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.

I

1996. Den samlede restkoncentration af
alle stoffer inden for tetracyclin-gruppen
bør ikke overstige de angivne grænsevær
dier

Midlertidige MRL-værdier udløber 1.1 .

Andre bestemmelser

Lever

Målvæv

Målvæv

Målvæv

Muskel

Mælk

Nyre
Muskel

150 Hg/kg

Lever

200 Hg/kg
50 µg/kg

Lever
Æg
Muskel
Mælk

Nyre

300 Hg/kg

MRL

300
200
100
100

600 µg/kg

MRL

Kvæg, svin, fjerkræ

Kvæg

Kvæg, svin

Dyreart

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

Dyreart

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1.2.3.1 . Thiamphenicol

virksomme stoffer

Farmakologisk

1.2.3. Thiamphenicol og hermed beslægtede forbindelser

1.2.2.

gruppen

Alle stoffer tilhørende tetracyclin-

virksomme stoffer

Farmakologisk

1.2.1 . Tetracycliner

1 .2.

8 . 11 . 94

Nr. L 287/ 13

Midler mod endoparasiter

2.1 .

Summen af ekstraherbare

2.1.1.6. Trioclabendazol

Kvæg, får

Kvæg, får, geder

50 ug/kg

150 µg/kg

100 (J-g/kg

500 Hg/kg
1 000 µg/kg

Fedt

Lever
Nyre

Muskel

Fedt
Mælk

Nyre

Muskel
Lever

Nyre
Lever

1995

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .
1996

1996

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Fællesskabers Tidende

rester, som kan oxyderes til
keto-triclabendazol

Summen af thiabendazol og
5-hydroxythiabendazol

sulfon

benzimidazol

Mælk

Muskel

2-amino

100 µg/kg

fenantel, fenbendazol og oxfendazol

Fedt
Mælk

MRL-værdierne dækker alle rester af

Nyre

Lever
Muskel

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1995

fenantel, fenbendazol og oxfendazol

Fedt
Mælk

MRL-værdierne dækker alle rester af

Nyre

Lever
Muskel

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1995

fenantel, fenbendazol og oxfendazol.

Mælk

MRL-værdierne dækker alle rester af

Midlertidige MRL-værdier udløber 7. 7.
1 995

Andre bestemmelser

Fedt

Målvæv

Nyre

Lever
Muskel

Fedt

Kvæg, får

10 µg/kg

1 000 ug/kg
10 µg/kg

10 Hg/kg

1 000 ug/kg
10 µg/kg

10 µg/kg

1 100 }Xg/kg
10 |Xg/kg

MRL

metabolitter, der er målt som

Summen af albendazol og

2.1.1.5. Thiabendazol

2.1.1.4. Albendazol

og fenbendazol

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Dyreart

Europæiske

Kombinerede
rester
af
oxfendazol, oxfendazolsulfon

og fenbendazol

Kombinerede
rester
af
oxfendazol, oxfendazolsulfon

og fenbendazol

Kombinerede
rester
af
oxfendazol, oxfendazolsulfon

Restmarkør

De

2.1.1.3. Oxfendazol

2.1.1.2. Fenbendazol

2.1.1.1 . Febantel

virksomme stoffer

Farmakologisk

2.1.1 . Benzimidazoler og pro-benzimidazoler

Antiparasitære lægmidier

2.
Nr. L 287/ 14

8 . 11 . 94

Farmakologisk

Farmakologisk

Summen af amitraz og metabolitter, der er målt som
2,4-dimethylanilin

Restmarkør

Levamisol

Dyreart

Svin

Dyreart

middelproduktion

Alle arter bestemt til levneds-

Svin, heste

Kvæg, får

50 Hg/kg
200 (Xg/kg

MRL

10 µg/kg

MRL

100 Hg/kg

50 µg/kg

100 Hg/kg

10 M-g/kg

Lever

Muskel
Nyre

Mælk

Fedt

Lever
Nyre

Muskel

Fedt

Nyre

Lever

Muskel

Mælk

Fedt

Målvæv

Andre bestemmelser

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1996

1995

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Andre bestemmelser

1996

Nyre

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

1996

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Andre bestemmelser

Lever

Målvæv

Målvæv

Muskel

Fedt

Nyre

Lever

Muskel

Lever
Muskel
Æg

500 p-g/kg
200 lig/kg
400 Hg/kg

MRL

Europæiske Fællesskabers Tidende

2.2.1 . Amitraz

virksomme stoffer

Farmakologisk

2.2. Midler mod ectoparasitter

2.1.2.1 . Levamisol

virksomme stoffer

Restmarkør

Oxybendazol

2.1.1.8. Oxybendazol

Svin

Fjerkræ, vildtfugle

Dyreart

De

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoler (imidazolthiazoler)

Flubendazol

Restmarkør

2.1.1.7. Flubendazol

virksomme stoffer

8 . 11 . 94

Nr. L 287/ 15

Midler, som påvirker centralnervesystemet

3.1 .

Azaperol

Restmarkør

Farmakologisk

3.2.1.1 . Carazolol

Carazolol

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion
5 µg/kg

30 Hg/kg

MRL

50 Hg/kg

Dyreart

100 Hg/kg

middelproduktion

MRL

Alle arter bestemt til levneds-

Dyreart

Fedt

Lever
Nyre
Muskel

Fedt

Muskel

Lever

Nyre

Målvæv

Målvæv

Andre bestemmelser

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1995

1996

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 1 .

Andre bestemmelser

De

virksomme stoffer

Restmarkør

Midler, som påvirker det autonome nervesystem

3.2.1 . Anti-adrenergica

3.2..

3.1.1.1 . Azaperon

virksomme stoffer

Farmakologisk

3.1.1 . Beroligende midler indeholdende butyrophenon

Midler, som påvirker nervesystemet

3.

Nr. L 287/ 16

Europæiske Fællesskabers Tidende
8 . 11 . 94

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr. L 287/ 17

BILAG IV

Liste over farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der ikke kan fastsættes maksimalgrænse
værdier

1 . Nitrofuraner, undtagen furzohdon (se bilag III).
2. Ronidazol.

3. Dapson.
4. Chloramphenicol.«

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 287/ 18
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2702/94
af 7 . november 1994

om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagte
kroppe af lam
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1 886/94 (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

derfor hensigtsmæssigt at åbne licitationerne særskilt for
hvert område, hvor betingelserne er opfyldt ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Får og Geder —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3446/90 af 27.
november 1990 om gennemførelsesbestemmelser vedrø
rende støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 3533/93 (4), fast
sættes der bl.a. nærmere regler for licitation ;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90 af 28 .
november 1990 om de særlige betingelser for ydelse af
støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (*), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1258/91 (% er det fastsat,
hvilke minimumsmængder et bud kan vedrøre ;

anvendelsen af artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
3013/89 kan medføre, at der åbnes en licitation over

støtte til privat oplagring ; i betragtning af markedssitua
tionen i EF er det hensigtsmæssigt at indlede en licita

Artikel 1

Der indledes licitationer i Danmark, Tyskland, Frankrig,
Irland, Nordirland, Nederlandene og Storbritannien med
henblik på støtte til privat oplagring af hele og halve slag
tekroppe af lam.

Der kan efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
3447/90 indgives bud til interventionsorganerne i de
berørte medlemsstater.
Artikel 2

Buddene skal indgives senest den 11 . november 1994, kl.
14.00, til det relevante interventionsorgan.
Artikel 3

tion ;

ifølge ovennævnte artikel anvendes disse foranstaltninger
på basis af situationen i hvert noteringsområde ; det er

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen
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30. 11 . 1990, s. 39.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2703/94
af 7 . november 1994

om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en
fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkon
centrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

florfenicol bør medtages i bilag I til forordning (EØF) nr.

FÆLLESSKABER HAR —

2377/90 ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

gonadotropin-frigørende hormoner bør medtages i bilag
II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ; ved ekstrapolering af
videnskabelige data bør denne klassificering i bilag II
gælde for alle dyrearter bestemt til levnedsmiddelproduk

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90
af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsæt
telse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af
veterinærmedicinske præparater i animalske levneds
midler ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2701 /94 (2), særlig artikel 6, 7 og 8 , og
ud fra følgende betragtninger :
I overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90
skal der gradvis fastsættes maksimalgrænseværdier for
restkoncentrationer af alle farmakologisk virksomme stof
fer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlæge
midler til behandling af dyr bestemt til levnedsmiddel
produktion ;

maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer bør kun
fastsættes, efter at Udvalget for Veterinærlægemidler har
gennemgået alle relevante oplysninger vedrørende sikker
heden af rester af det pågældende stof for forbrugere af
animalske levnedsmidler samt sådanne resters indflydelse
på industriel forarbejdning af levnedsmidler ;
ved fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncen
trationer af veterinærlægemidler i animalske levneds
midler er det nødvendigt at specificere de dyrearter, hvori
sådanne rester vil kunne være til stede, de koncentratio
ner, der må være til stede i hvert af de relevante væv fra

tion ;

moxidectin bør medtages i bilag III til forordning (EØF)
nr. 2377/90, så det bliver muligt at fastslå, hvilke særlige
forhold der gælder for analysemetoden for doramectin,
hvor der er behov for en offentlig tilgængelig standard ;
ceftiofur bør medtages i bilag III til forordning (EØF) nr.
2377/90, så det bliver muligt at afslutte valideringen af
analysemetoden for lever- og fedtvæv fra okser og svin ;
kontrollen med restkoncentrationer af ceftiofurnatrium

opnås ved analyse af muskel- og nyrevæv fra okser og
svin ;

der bør fastsættes en tidsfrist på tres dage inden ikrafttræ
delsen af denne forordning for at give medlemsstaterne
mulighed for at foretage de tilpasninger, som måtte være
nødvendige i de tilladelser til at markedsføre de pågæl
dende veterinærlægemidler, der er givet i medfør af
Rådets direktiv 8 1 /851 /EØF (3), senest ændret ved direktiv
93/40/EØF (4), for at tage hensyn til bestemmelserne i
denne forordning ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Tilpasning
til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af
Tekniske Handelshindringer for Veterinærlægemidler —

det behandlede dyr (målvæv), og arten af den rest, som er
relevant for overvågningen af rester (restmarkør) ;
for at lette den rutinemæssige overvågning af lægemiddel
rester, som fastsat i den relevante fællesskabslovgivning,
bør der i almindelighed fastsættes maksimalgrænseværdier
for restkoncentrationer i lever eller nyrer ; imidlertid er
lever og nyrer hyppigt fjernet fra dyrekroppe i interna
tional handel, og der bør derfor også altid fastsættes
maksimalgrænseværdier
for
restkoncentrationer
i

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres
som angivet i bilaget til nærværende forordning.

muskelvæv eller fedtvæv ;

for veterinærlægemidler til behandling af æglæggende
fugle, malkedyr eller honningbier skal der også fastsættes
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i æg,

Artikel 2

mælk eller honning ;

Denne forordning træder i kraft tres dage efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(') EFT nr. L 224 af 18 . 8 . 1990, s. 1 .
(2) Se side 7 i denne Tidende.

(3) EFT nr. L 317 af 6. 11 . 1981 , s. 1 .
(4) EFT nr. L 214 af 24. 8 . 1993, s. 31 .

Nr. L 287/20

De Europæiske Fællesskabers Tidende

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen
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Antibiotica

»2.9. Gonadotropin-frigørende hormoner

Farmakologisk virksomme stoffer

Antibiotica

»2.3.1.1 . Moxidectin

stoffer

Restmarkør

Kvæg
Får

(Ag/kg
µg/kg
µg/kg
ug/kg

ug/kg
jAg/kg
µg/kg
µg/kg

200 Hg/kg
20 µg/kg

MRL

4 000
3 000
500
600

Svin

Dyreart

2 000
200
600
100

MRL

Kvæg

Dyreart

Fedt
Nyre, lever

Målvæv

Nyre
Lever
Muskel
Fedt

Nyre, lever
Muskel
Fedt
Mælk

målvæv

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1997«

Andre bestemmelser

Midlertidige MRL-værdier udløber 1 . 7.
1997«

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Andre bestemmelser

Fællesskabers Tidende

Farmakologisk virksomme

Moxidectin

Midler mod ecto- og endoparasitter

2.3.1 . Avermectiner

2.3.

Restmarkør

Summen af alle reststoffer, som har bevaret
deres betalactam-struktur, udtrykt som
desfuroylceftiofur

Under punkt 2. Antiparasitære lægemidler

» 1.2.4.1 . Ceftiofur

stoffer

Farmakologisk virksomme

1.2.4. Cephalosporin

1 .2.

Muskel
Nyre
Lever«

Målvæv

Europæiske

Under punkt 1 . Antimikrobielle lægemidler

Dyreart

200 Hg/kg
300 (Ig/kg
3 000 Hg/kg

MRL

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion«

Kvæg

Dyreart

De

C. Bilag III ændres således :

Restmarkør

Summen af florfenicol og metabolitter, der
er målt som florfenicolamin

Under punkt 2. Organiske forbindelser

B. Bilag II ændres således :

» 1.2.5.1 . Florfenicol

stoffer

Farmakologisk virksommme

1.2.5. Florfenicol og lignende forbindelser

1 .2.

Under punkt 1 . Antimikrobielle lægemidler

A. Bilag I ændres således :

BILAG
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2704/94
af 7 . november 1994

om ændring af forordning (EF) nr. 3338/93 om gennemførelsesbestemmelser
vedrørende foranstaltninger til fremme af forarbejdning af visse citrusfrugter og
afsætning af produkter forarbejdet på basis af citroner
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

betalt ham en pris, der mindst er lig med
minimumsprisen, eller at den har krediteret

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3119/93
af 8. november 1993 om særlige foranstaltninger til
fremme af muligheden for forarbejdning af visse citrus
frugter ('), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger :
I forordning (EF) nr. 3119/93 er der i artikel 5 fastlagt en
støtteordning for satsumas, der er høstet i Fællesskabet og
forarbejdes til stykker ; denne ordning indebærer udbeta
ling af en støtte til citrusfrugtproducentorganisationerne
for de satsumas, der er leveret til forarbejdningsindustrien,

og som har været omfattet af en kontrakt ;
på baggrund af de erfaringer, der er opnået med forvalt
ningen af ordningen, som indførtes ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 3338/93 (2), bør de gældende regler
vedrørende citrusfrugtproducentorganisationernes ansøg
ninger om støtte ændres, ligesom der bør foretages en
skærpelse af bestemmelserne om følgerne for forarbejd
ningsvirksomhederne i tilfælde af, at disse ikke overholder
den minimumspris, der skal betales til producenterne
eller producentorganisationerne ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 3338/93 foretages følgende ændrin
ger :

1 ) Artikel 7, stk. 4, affattes således :
»4. Forarbejdningsvirksomheden må kun betale
producenten eller producentorganisationen for råvaren
ved bank- eller girooverførsel, dog bortset fra det i
artikel 12, stk. 2, litra b), omhandlede tilfælde.«
2) I artikel 12 :
a) udgår stk. 1 , litra f)
b) foretages i stk. 2 følgende ændringer :

— litra a) udgår
— litra b) affattes således :
»b) hvis der foreligger en leveringsforpligtelse,
en erklæring fra producenten om, at forar
bejdningsvirksomheden ved overførsel har
(') EFT nr. L 279 af 12. 11 . 1993, s. 17.
(2) EFT nr. L 299 af 4. 12. 1993, s. 26.

ham et tilsvarende beløb«.

3) I artikel 13 :

a) affattes litra d) således :
»d) enten en kopi af den i artikel 7, stk. 4, omhand
lede overførsel eller, hvis der er indgået en leve
ringsforpligtelse, bevis for, at producenten er
blevet krediteret det pågældende beløb, eller en
erklæring fra producentorganisationen om, at
forarbejdningsvirksomheden ikke har overholdt
minimumsprisen. En sådan erklæring skal
indeholde henvisninger til de indgåede
kontrakter, som erklæringen vedrører«
b) affattes litra e) således :
»e) den i artikel 10 omhandlede attest«
c) udgår litra f).
4) I artikel 16 :

a) affattes stk. 2 således :
»2. Myndighederne foretager for hvert produk
tionsår også en stikprøvekontrol, der for hver forar

bejdningsvirksomhed mindst omfatter 10 % af
overførslerne vedrørende de ansøgninger om udlig
ningstilskud, der er udvalgt til den i stk. 1 nævnte
kontrol.«

b) affattes stk. 6 således :
»6. Med hensyn til stk. 1 og 2 skærper myndig
hederne kontrol]en, hvis der konstateres uregelmæs
sigheder ved mindst 5 % af de kontrollerede ansøg
ninger om støtte eller udligningstilskud eller de
kontrollerede overførsler, og de underretter straks
Kommissionen herom .«

5) I artikel 17 indsættes følgende stykke :

»Hvis forarbejdningsvirksomheden i et produktionsår
ikke har overholdt den minimumspris, der skal betales
til producenterne eller producentorganisationerne, og
ikke har indgivet ansøgning om udligningstilskud på
de i denne forordning fastsatte betingelser, udelukkes

den for de tre følgende produktionsår fra den i artikel
5 omhandlede ordning med forarbejdningskontrakter.«
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1 , nr. 3, litra a), anvendes dog fra produktionsåret
1993/94.

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 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 287/23

Nr. L 287/24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2705/94
af 7 . november 1994

om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1112/93 for så vidt angår SMS-licen
sernes gyldighedsperiode
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portu
gals tiltrædelse, særlig artikel 83 og 251 , og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1112/93 ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2506/94 (2), fast
sattes de nærmere bestemmelser for anvendelse af den

supplerende mekanisme for samhandelen i oksekødssek
toren, herunder i artikel 6 gyldighedsperioden for SMS
licenserne ;

da visse rederier har nægtet at transportere levende dyr fra
Det Forenede Kongerige og Irland til Spanien og Portu
gal, bør gyldighedsperioden for de licenser, der er udstedt
for sådanne transporter, forlænges indtil den 31 . december

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 6 i forordning (EØF) nr.
1112/93 forlænges gyldighedsperioden for SMS-licenser
til den 31 . december 1994 i tilfælde af søtransport.

Artikel 2

1994 ;

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

for at undgå, at der opstår et retligt tomrum, bør denne
forordning træde i kraft den 3. november 1994 ;

Den anvendes fra den 3 . november 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.
På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 113 af 7. 5. 1993, s. 10.
(2) EFT nr. L 267 af 18 . 10. 1994, s. 1 .

Nr. L 287/25
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2706/94
af 7 . november 1994

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 866/94 (2),
særlig artikel 10, stk. 5, og artikel 11 , stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), ændret ved forordning (EF) nr. 3528/93 (4),

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4. november 1994, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

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
stemmelse med bilaget til nærværende forordning —

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 8 . november 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
197
387
320

af
af
af
af

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

4 EFT nr. L 198 af 30. 7. 1994, s. 36.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. november 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

■

Tredjelande (8)

94,66 (2)(3)
94,66 (2)(3)
6,56 (') 0 (n)

1001 90 91

60,89

1001 90 99

60,89 O (")

1002 00 00
1003 00 10

109,54 (é)
92,41

1003 00 90

92,41 (9)

1004 00 00

96,62

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

94,66 (2)(3)
94,66 (2)(3)
97,30 (4)
35,62 (9)
36,68 (4)(9)
6,35 0
0

1008 90 90

6,35

1101 00 00

123,22 0

1102 10
1103 11
1103 11
1107 10
110710

189,75
46,22
145,13
119,26
91,86

00
10
90
11
19

1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

1 75,37 (,0)
133,79 (9)
1 54,12 (10)

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

(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS-staterne opkræves importafgiften ved indførsel i Fællesskabet i
henhold til forordning (EØF) nr. 715/90.
(*) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fælles
skabet, nedsættes importafgiften med 0,60 ECU pr. ton.
(<■) 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.
f) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse
i OLT.

(9) 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.
(10) I overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77 nedsættes denne importafgift med 5,44 ECU/ton
for produkter med oprindelse i Tyrkiet.
(") 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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Nr. L 287/27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2707/94
af 7 . november 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. 1 766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1866/94 (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),

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 4. november 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 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

°g

ud fra følgende betragtninger :

De præmier, hvormed importafgifterne for korn og malt
skal forhøjes, er fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1938/94 Q og de senere forordninger, der ændrer

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.

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 8 . november 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.

På Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(■)
0
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. 39.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. november 1994 om fastsættelse af de præmier,
hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes
A. Korn og mel
(ECU/ ton)
Løbende
måned

1 . term.

2. term.

3 . term.

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

8,44

5,97

1001 90 99

0

0

8,44

5,97

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

12,47

8;38

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

KN-kode

B. Malt

(ECU / ton)
Løbende
måned

1 . term .

2. term .

3. term .

4. term .

11

12

1

2

3

110710 11

0

0

15,02

10,63

10,63

1107 10 19

0

0

11,23

7,94

7,94

11071091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

KN-kode

8 . 11 . 94

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2708/94
af 7 . november 1994

om ændring af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket rader
over, fører til, at de for tiden gældende eksportrestitu
tioner må ændres som anført i bilaget til nærværende
forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (J), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1866/94 (2), særlig artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

og

ud fra følgende betragtninger :
Eksportrestitutionerne for malt er fastsat ved Kommissio
nens forordning (EF) nr. 2629/94 (3) ;

anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbe
stemmelser, der er anført i forordning (EF) nr. 2629/94 på

Eksportrestitutionerne for den i artikel 1 , litra c), i forord
ning (EØF) nr. 1766/92 nævnte malt ændres i overens
stemmelse med bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8 . november 1994.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 1994.
Pd Kommissionens vegne
René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 197 af 30. 7. 1994, s. 1 .
(3) EFT nr. L 280 af 29. 10. 1994, s. 18

Nr. L 287/30
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BILAG

til Kommissionens forordning af 7. november 1994 om ændering af eksportrestitutionerne
for malt

(ECU/ ton)

Produktkode

Restitutionsbeløb (')

1107 10 19 000

25,00

1107 1099000

48,00

1107 20 00 000

57,00

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

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18 . oktober 1994

om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 55/87
om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl
(94/71 9/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne (!), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3919/92 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 55/87 af 30. december 1986 om listen over fartøjer
med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fælles
skabets kystområder har tilladelse til at anvende
bomtrawl (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
3410/93 (4), særlig artikel 3, og

ninger er blevet vurderet, og Kommissionen har fastslaet,
at de opfylder ovennævnte bestemmelse ; oplysningerne i
listen i bilaget til nævnte forordning bør derfor
ændres —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Oplysningerne i listen i bilaget til forordning (EØF) nr.
55/87 ændres som anført i bilaget til nærværende beslut
ning.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

ud fra følgende betragtning :
Myndighederne i den berørte medlemsstat har anmodet
om at få ændret oplysningerne i den liste, der er
omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra b), i forordning (EØF)
nr. 3094/86 ; anmodningerne indeholder alle fornødne
oplysninger til begrundelse for anmodningerne i henhold
til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 55/87 ; disse oplys

(')
(2)
(3)
O

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

288 af 11 .
397 af 31 .
8 af 10. 1 .
310 af 14.

10. 1986, s. 1 .
12. 1992, s. 1 .
1987, s. 1 .
12. 1993, s. 27.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . oktober 1994.

På Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula

Nombre del barco

y folio

Indicativo
de llamada

Potencia
del motor

Puerto base

de radio

Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Radio

kaldesignal

(kW)
Maskin
effekt

Registreringshavn

(kW)

Äußere Identifizierungs
kennbuchstaben und

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Όνομα σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας νηολόγησης

Motorstärke

(kW)

- nummern

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης
External
identification

Name of vessel

letters + numbers

call sign

Engine
Port of registry

power

(kW)
Puissance
motrice

Indicatif

Numéro

d'immatriculation
lettres + chiffres

Nom du bateau

d'appel

Port d'attache

(kW)

radio

Identificazione
esterna

Radio

Ισχύς
κινητήρος
(kW)

Nome del peschereccio

lettere + numeri

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)
Motor

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

Naam van het vaartuig

vermogen

(kW)

-cijfers
Identificação
Nome do navio

externa

letras + números
1

2

Indicativo
de chamada

Porto de registo

3

4

Potência
motriz

(kW)
5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszuneh
mende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from
the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te
schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista
BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA

Z

474

I Argo

I OPSV

I Zeebrugge

I

220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende

Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list —
Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan
de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
Z

474

Limanda

OPSV

Zeebrugge

220
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18 . oktober 1994

om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EF) nr. 3438/93
om listen for 1994 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved
fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende
bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m
(94/720/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3094/86
af 7. oktober 1986 om fastlæggelse af tekniske foranstalt
ninger til bevarelse af fiskeressourcerne ('), senest ændret
ved forordning (EØF) nr. 3919/92 (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3554/90 af 10. december 1990 om fastlæggelse af
reglerne for udarbejdelsen af listen over fartøjer med en
længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i
visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende

bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 3407/93 (4), særlig artikel 2,
og

ovennævnte bestemmelse ; oplysningerne i listen bør
derfor ændres —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Oplysningerne i listen i bilaget til forordning (EF) nr.
3438/93 ændres som anført i bilaget til nærværende
beslutning.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger :

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3438/93 Q
opstilles listen for 1994 over fartøjer med en længde
overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af
Fællesskabets

områder

har

tilladelse

til

at

anvende

bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m, jf.
artikel 9, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 3094/86 ;
myndighederne i den berørte medlemsstat har anmodet
om at få ændret oplysningerne i nævnte liste ; anmodnin

(■)
(2)
O
(4)
O

gerne indeholder alle fornødne oplysninger til begrun
delse for anmodningerne i henhold til artikel 2 i forord
ning (EØF) nr. 3554/90 ; disse oplysninger er blevet
vurderet, og Kommissionen har fastslået, at de opfylder

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

288
397
346
310
314

af
af
af
af
af

11 .
31 .
11 .
14.
16.

10.
12.
12.
12.
12.

1986,
1992,
1990,
1993,
1993,

s.
s.
s.
s.
s.

1.
1.
11 .
19.
17.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . oktober 1994.

På Kommissionens vegne
Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

Nr. L 287/34
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Indicativo

Matrícula

Nombre del barco

y folio

de llamada

Puerto base

(kW)

de radio

Havnekendings
bogstaver og

Fartøjets navn

-nummer

Radio

kaldesignal

Registreringshavn

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης

Όνομα σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας νηολόγησης

External
identification
letters + numbers

Name of vessel

- nummern

Numéro

call sign

Nom du bateau

d'appel

Nome del peschereccio

lettere + numeri

Port d'attache

Ισχύς
κινητήρος
(kW)

power

Puissance
motrice

(kW)

Indicativo
di chiamata

Porto di immatricolazione

Roepletters

Haven van registratie

Potenza
motrice

(kW)
Motor

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

(kW)

(kW)

radio

Identificazione

Motorstärke

Engine
Port of registry

Indicatif

d'immatriculation
lettres + chiffres

esterna

Radio

Maskin
effekt

(kW)

Äußere Identifizierungs
kennbuchstaben und

Potencia
del motor

Naam van het vaartuig

vermogen

(kW)

-cijfers
Identificação
Nome do navio

externa

letras + números
2

1

Indicativo
de chamada

Porto de registo

3

4

Potência
motriz

(kW)
5

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszuneh
mende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from

the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te
schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA

Z

474

I Argo

OPSV

Zeebrugge

220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende
Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list —
Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan
de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
Z

474

Limanda

OPSV

Zeebrugge

220

