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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 878/95
af 21 . april 1995

om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 822/87, for så vidt angår muligheden for
at foretage tilsætning af syre til vin, hvortil der er foretaget anden tilsætning, og
som er produceret i 1994/95 i provinserne Verona og Piacenza (Italien)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 21 , stk. 4,

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

og

ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 21 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 822/87 kan
der ikke for samme produkt både ske tilsætning af syre og
anden tilsætning ; dog kan der træffes undtagelsesbestem
melser, som skal afgøres i hvert enkelt tilfælde på
grundlag af de givne forhold ; på grund af de særlige vejr
forhold, der har gjort sig gældende i bestemte produk
tionsområder i Italien, og som har bevirket, at det
ønskede syreindhold ikke har kunnet nås, bør nævnte
bestemmelse fraviges, så en række producenter kan
tilsætte syre til vin, hvortil der forud er sket tilsætning
under vinfremstillingen med koncentreret most eller
koncentreret rektificeret most ;

Som undtagelse fra artikel 21 , stk. 3, i forordning (EØF)
nr. 822/87 og i overensstemmelse med artikel 18 og 19 i
samme forordning, kan producenterne af vin, der
stammer fra friske druer fra provinserne Verona (Veneto)
og Piacenza (Emilia-Romagna) og hvortil der er sket
tilsætning, i produktionsåret 1994/95 foretage tilsætning
af syre til vinen på de betingelser og inden for de grænser,
der er fastsat i nævnte artikel 21 , stk. 1 .
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 879/95
af 21 . april 1995

om ændring af forordning (EØF) nr. 3447/90 om de særlige betingelser for ydelse
af støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød
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 akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 7,

interventionsorganerne i disse medlemsstater anføres i
bilaget til forordningen, og samtidig bør adressen på
andre interventionsorganer korrigeres ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fåre- og Gedekød —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger :
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 3447/90 af 28.
november 1990 om de særlige betingelser for ydelse af
støtte til privat oplagring af fåre- og gedekød (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1258/91 (3), er det fastsat,
at anmodninger vedrørende privat oplagring skal indgives
til interventionsorganerne i de enkelte medlemsstater ;
som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse bør

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3447/90 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
(2) EFT nr. L 333 af 30. 11 . 1990, s. 46.
P) EFT nr. L 120 af 15. 5. 1991 , s. 15.
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BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et

Belgisch interventie- en restitutie

de restitution belge

bureau

Rue de Trêves 82
B- 1 040 Bruxelles

Trierstraat 82
B- 1 040 Brussel

Téléphone : (32 2) 287 24 1 1 ; télécopieur : (32 2) 230 25 33 / 280 03 07 ;
télex : 24076 OBEA BRU B

DANMARK :

Landbrugs- og Fiskeriministeriet
EF-direktoratet

Nyropsgade 26
DK-1780 København V

Tlf. (45)33-92 70 00 ; fax (45)33-92 69 48 ; telex 151 37 DK

BUNDESREPUBLIK

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

DEUTSCHLAND

Postfach 180 203
D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

Tel. : (49) 69-1 56 4 App. 704
Telefax : (49) 69-1 56 4 790
Telex : 41 1 727

ΕΛΛΑΔΑ :

Γενική Διεύθυνση
Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών
Προϊόντων (ΓΕΝ. ΔΙ. ΔΑ. ΓΕΠ)
Αχαρνών 241 , GR 10446 Αόήνα
Τηλ : 8656439
Τέλεφαξ : 8670503

ESPAÑA :

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPÄ)
c/ Beneficencia 8-10
E-28004 Madrid

Tel : (34)1-222 29 61 ; fax : (34)1-222 29 61 ; télex : 23427 SENPÄ E
FRANCE :

Ofival

80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris cedex 12

Téléphone :

(33 1 ) 44 68 50 00 ;

télécopieur :

télex : 215 330 F

IRELAND :

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

Tel : (353 1 ) 678 90 1 1 , ext. 33 32
fax : (353 1 ) 661 62 63
telex : 4280 and 5118

ITALIA :

Ente di Stato per gli Interventi nel mercato
agricolo (EIMA)
Via Palestro 81
1-00100 Roma

Tel. : (39) 6-49 57 283 / 49 59 261
telefax : (39) 6-44 53 940
telex : 61 30 03

NEDERLAND :

Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Burg. Kessenplein 3
Postbus 960

NL-6430 AZ Hoensbroek

Tel. (31 ) 45-23 83 83

telefax (31)45-22 27 35
telex 56396

(33 1 ) 44 68 52 33 ;
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OSTERREICH :

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Agrarmarkt Austria
Geschäftsbereich III

Dresdner Straße 70
A-1200 Wien

Tel.: (43) 1-33 151
Telefax : (43) 1-33 151 299
PORTUGAL :

INGA

Instituto Nacional de Intervenção e

Garantia Agrícola
Rua Camilo Castelo Branco, 45
P-1000 Lisboa

Tel.: (351 1)355 58 12/7 ; telefax : (351 1 ) 522 35 9 ; telex : 66207/10
INGA P

SUOMI :

Maa- ja metsätalousministeriö
Maatalouspolitiikan osasto
Interventioyksikkö
Mariankatu 23,
PL 232
FIN-00171 Helsinki

Puh.: + 358 0 160 1

telekopio : 4- 358 0 1 60 97 90
SVERIGE :

Statens ordbruksverk
Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping
Tel : (46)36-15 50 00
fax : (46) 36-19 05 46
telex : 70991 SJV-S

UNITED KINGDOM :

Intervention Board Executive Agency,
Fountain House,
2 Queens Walk,

UK-Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel : (44 1734) 53 13 38 Sheepmeat section
fax : (44 1734)56 67 50
telex : 848 302
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 880/95
af 21 . april 1995
om ændring af forordning (EØF) nr. 220/91 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1360/87 om producentsammenslutninger og
foreninger af sådanne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78
af 19. juni 1978 om producentsammenslutninger og fore
ninger af sådanne ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3669/93 (2), særlig artikel 6, stk. 3, og

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 220/91 indsættes som
ud fra følgende betragtninger :

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 (3), senest
ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges
tiltrædelse, er der fra produktionsåret 1993/94 indført en
ny støtteordning for producenter af visse markafgrøder ;
denne ordning omfatter godtgørelser til udligning af det
indkomsttab, der er en følge af nedsættelsen af de institu
tionelle priser ; visse producenter er forpligtede til at
udtage en forudfastsat procentdel af deres landbrugsareal
af produktionen for at kunne deltage i ordningen ;

stk. 3 :

»3. For produkter, der er omfattet af forordning
(EØF) nr. 1765/92, gælder som en undtagelse fra stk.
2, at den produktion eller den omsætning, der er
omhandlet i stk. 1 , vedrører de produkter, som produ
centsammenslutningernes medlemmer faktisk har
markedsført, forhøjet med :
a) hvis de i bilaget fastsatte minimumsgrænser er
fastsat som årlig minimumsproduktion : det antal
hektar, der er udtaget i henhold til forpligtelsen til
udtagning med omdrift, multipliceret med det fast

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 220/91 (4) er der
fastsat et minimum for det areal, den omsætning eller den
produktion, som producentsammenslutninger og fore
ninger af sådanne skal have for at kunne opnå den støtte,
der er fastsat i artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1360/78 ;

det vil være hensigtmæssigt at ændre bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 220/91 , så producentsammenslut
ninger og foreninger af sådanne får mulighed for fortsat at
modtage nævnte støtte i samme omfang som inden indfø
relsen af den nye støtteordning ;

lagte gennemsnitsudbytte for det pågældende
produkt og den pågældende region, som
omhandlet i forordning (EØF) nr. 1765/92, navnlig
artikel 3, stk. 2

b) hvis de i bilaget fatsatte minimumsgrænser er
fastsat som omsætning : det beløb, der for det
pågældende år er ydet som godtgørelse i henhold
til forordning (EØF) nr. 1765/92

c) hvis de i bilaget fastsatte minimumsgrænser er
fastsat i antal hektar : det antal hektar, der er

udtaget af produktionen i henhold til forpligtelsen
til udtagning med omdrift.«

den ved forordning (EØF) nr. 1765/92 indførte ordning
finder anvendelse fra produktionsåret 1993/94 ; nærvæ
rende forordning bør derfor finde anvendelse fra samme
tidspunkt ;
(')
(2)
O
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

166 af 23. 6. 1978, s. 1 .
338 af 31 . 12. 1993, s. 26.
181 af 1 . 7. 1992, s. 12.
26 af 31 . 1 . 1991 , s. 15.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1993.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 881/95
af 21 . april 1995

om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

mulighed for, at de bydende kan angive to afskibnings
havne, som ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone —

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
4 467 tons vegetabilsk olie ;
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 ^), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 (*); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, 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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes vegetabilsk olie efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser.
Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Leveringen omfatter tilvejebringelse af vegetabilsk olie
produceret i Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke
vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret
efter proceduren for aktiv forædling.

Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF)
nr. 2200/87 kan der i bud for parti B angives to afskib
ningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone .

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 Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .

i1) EFT nr. L 174 af 7. 7. 1990, s. 6.

(3) EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .
(4) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .

M EFT nr. L 81 af 28. 3. 1991 , s. 108.
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BILAG I
PARTI A

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

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

4. Modtagerens repræsentant (l0) : udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag IL
6. Produkt, der skal tilvejebringes : raffineret rapsolie.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) Q : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A
1 a)).

8. Samlet mængde : 270 tons netto.
9. Antal partier : 1 (se bilag II).

10. Emballering og mærkning (é) (8) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3) ; EFT nr. C 391 af 31 .
12. 1994, s. 40-41 (10.4 : punkt A, B og C 2).
Mærkning på følgende sprog : se bilag II.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : tilvejebringelse af raffineret rapsolie produceret i Fællesska
bet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proceduren
for aktiv forædling.

1 2. Leveringsstadium : 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 : 5. - 25. 6. 1995.
18. Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne ^): licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 23. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 19. 6. - 9. 7. 1995
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 1 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'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel (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 : —
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PARTI B og C

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

3. Modtager (2): World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rom (tlf. (39-6)57 97 ;
telex 626675 WFP I).
4. Modtagerens repræsentant : udpeges af modtageren.

5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : raffineret rapsolie.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (*) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A
1 a)).
8. Samlet mængde : 1 697 tons netto.
9. Antal partier : 2 (se bilag II).

10. Emballering og mærkning (*) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3) ; EFT nr. C 391 af 31 . 12.
1994, s. 40-41 (10.4 : punkt A,B ; parti C : punkt C 2).
Mærkning på følgende sprog : se bilag II.

11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : tilvejebringelse af raffineret rapsolie produceret i Fællesska
bet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proceduren
for aktiv forædling.
1 2. Leveringsstadium : frit afskibningshavn (9).
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 : 12. 6. - 2. 7. 1995.
18. Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne ^): licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 23. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 26. 6. - 16. 7. 1995
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 1 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'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel (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 : —
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PARTI D og E

1 . Aktion nr.('): 1431 /94 (D); 1432/94 (E).
2. Program : 1994.

3. Modtager (2) : Rwanda.
4. Modtagerens repræsentant :

— D : Rwandan food Aid programme, Dépot Rwandex, Gikondo, BP 515 Kigali (Rwanda) (tlf. og fax
(250) 73 968), Mr. Alain Houyoux.
— E : Rwandan Food Aid Programme, PO Box 5244, Kampala (Uganda) (tlf. (256-41 ) 24 36 75 ; fax
24 36 76), Mr Marc Denys.

5. Bestemmelsessted eller -land (*) : D : Rwanda ; E : Uganda.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : raffineret rapsolie.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A
la)).

8. Samlet mængde : 1 000 tons netto.
9. Antal partier : 2. (D : 500 tons ; E : 500 tons).

10. Emballering og mærkning (É) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3) ; EFT nr. C 391 af 31 . 12.
1994, s. 40-41 (10.4 : punkt A, B og C 2).
Påskriften på fransk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : tilvejebringelse af raffineret rapsolie produceret i Fællesska
bet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proceduren
for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
13. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : —

1 6. Adresse på. lageret og eventuelt lossehavn :
D : se punkt 4.

E : C.L.P. warehouse, Port Bell Road, PO Box 6661 , Kampala (tlf. (256-41) 24 27 76 ; fax 24 27 77).

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 5. - 18. 6. 1995.
18. Sidste frist for leveringen : 20. 8. 1995.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne ^): licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 23. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 19. 6. - 2. 7. 1995

c) sidste frist for leveringen : 3. 9. 1995.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 15 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 1 atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel (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 : —
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PARTI F og G
1 . Aktion nr.('): 1406/94 (F); 1407/94 (G).
2. Program : 1994.

3. Modtager (2) : Peru.

4. Modtagerens repræsentant : Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina
nr. 3017, Callao (tlf. 29 10 65 ; fax 33 76 35).
5. Bestemmelsessted eller -land (5) : Peru.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : raffineret solsikkeolie.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A lb)).
8. Samlet mængde : 1 500 tons netto.

9. Antal partier : 2 (parti F : 750 tons ; parti G : 750 tons).

10. Emballering og mærkning (é) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 3) ; EFT nr. C 391 af 31 . 12.
1994, s. 40-41 ( 10.4 : punkt A, B og C 2).
Påskrifter på spansk.

Yderligere påskrifter : »DISTRIBUClON GRATUITA«.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på : tilvejebringelse af raffineret solsikkeolie produceret i Fælles
skabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proce
duren for aktiv forædling.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
1 3. Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
1 5. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : PRONAA av. Argentina nr. 3017, Callao, Peru.

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for
levering i afskibningshavn : 5. - 18 . 6. 1995.

18. Sidste frist for leveringen : 30. 7. 1995.

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne ^): licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 23. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 19. 6. - 2. 7. 1995
c) sidste frist for leveringen : 13. 8. 1995.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 1 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'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel (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 : —
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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 forsen
delsesdokumenter 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) Med hensyn til udformningen af buddene finder artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EØF) nr. 2200/87
ikke anvendelse.

O Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 33
(parti F og G : Manuel Gonzalez Olaeche n° 247, San Isidro, Lima tlf. : (51-14) 41 58 27, fax 41 80 17).

(6) Uanset EFT nr. C 114, punkt III A 3 c) affattes påskriften således : »Det Europæiske Fællesskab«.
O Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder et sanitært certi
fikat (parti A : + dato for holdbarhed).
(s) Ordningen FCL/FCL. Leverandøren bærer omkostningerne for containere indtil »stack-stadiet« i contai
nerterminalen i udskibningshavnen. Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive
omkostningerne ved fjernelse af containere fra containerterminalen.
Artikel 13, nr. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.

Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste for hver container med oplys
ning om antallet af dåser 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.

(9) Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud for parti B angives to afskib
ningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.

(,0) 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 — BILAGA II — LIITE II

Cantidad total

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)

Lote
Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot
Lotto

Partij

Parti
Erä

A

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Language to be used
for the marking

Action n°

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Língua a utilizar
na rotulagem
Märkning på följande
språk
Merkinnässä käytettävä

Land van bestemming

Acção n?

País de destino

Aktion nr

Bestämmelseland

Toimi N:o

Määrämaa

(em toneladas)
Total Kvantitet

Delkvantitet

(ton)

(ton)

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

(tonnia)

(tonnia)

504

1 193

I

Bestimmungsland

nr.

I

I

Maßnahme
Nr.

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση

Maatregel

I
C

Bestemmelsesland

(in ton)

270

B

Aktion nr.

Totale hoeveelheid

Quantidade total

Lote

País de destino

Deelhoeveelheden

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

Lengua que se debe

Acción n°

A 1 : 150

1359/94

Peru

A 2: 120

1360/94

Perú

B 1 : 304

1427/94

Lesotho

B 2: 200

1429/94

Moçambique

C 1 : 303

1428/94

Niger

C 2: 890

1440/94

Burkina Faso

utilizar en la rotulación

kieli

Español
Español
English
Português
Français
Français
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 882/95
af 21 . april 1995
om levering af hvidt sukker 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

for et bestemt parti bør der under hensyn til de sma
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 (3) indeholder en liste over de lande og orga
nisationer, der kan modtage fødevarehjælp, og fastsætter
de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud
over fob-stadiet ;

Artikel 1

Med henblik pa levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes hvidt sukker efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser.
Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
For hvert af de i bilaget anførte partier skal buddet

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
1 955 tons sukker :

omfatte enten sukker, der er produceret inden for A- og
B-kvoterne, eller C-sukker, jf. artikel 24, stk. la, sjette
afsnit, litra a), b) og c), i Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 (6). For at komme i betragtning skal der i
buddet præcist anføres, hvilken kategori af sukker det
vedrører.

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 bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger ;

For parti A, uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning
(EØF) nr. 2200/87, kan der i bud angives to afskibnings
havne, 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.

for at sikre at leveringerne kan gennemføres, bør de
bydende have mulighed for at tilvejebringe både A- og
B-sukker eller C-sukker i henhold til markedsordningen ;
leveringen af hvert parti gives til den lavestbydende under
hensyntagen til de vilkår, der gælder for den pågældende
kategori af sukker ;
C)
(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.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(6) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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De Europæiske Fællesskabers Tidende
BILAG I
PARTI A

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

3. Modtager (2) : World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rom (tlf. (39-6) 57971 ;
telex 626675 I WFP).
4. Modtagerens repræsentant : udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land : se bilag II.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : hvidt sukker.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) f) (8) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 21
(V Al ).
8. Samlet mængde : 705 tons.

9. Antal partier : 1 (se bilag II).

10. Emballering og mærkning (6) (9) : se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 21 (V A 3) ; EFT nr. C 391 , 31 . 12.
1994, s. 51 (11.2 : punkt Al a), A 2 a) og B 1 )
Mærkning på følgende sprog : se bilag II.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : sukker produceret i Fællesskabet i henhold til artikel 24, stk.
la, sjette afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 :
— dvs. enten A- eller B-sukker (litra a) og b))
— eller C-sukker (litra c)).
12. Leveringsstadium : frit afskibningshavn (,0).
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 i afskibningshavnen : 12. 6. - 2. 7. 1995.
18. Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 22. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 26. 6. - 16. 7. 1995
c) sidste frist for leveringen : —
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 15 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/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel (telex 22037 AGREC B ; fax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 29610 97).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4) : ved levering af
sukker af kategorierne A og B : periodisk restitution, som anvendes for hvidt sukker den 11 april 1995,
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 779/95 (EFT nr. L 77 af 6. 4. 1995, s. 20).
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PARTI B

1 . Aktion nr. ('): 1458/94.
2. Program : 1994.

3. Modtager (2) : Mozambique.

4. Modtagerens repræsentant : Food Security Department, Av. 25 de Setembro, 1 008 Maputo. Tlf.
(258-1)42 87 71 , fax : 42 94 55.

5. Bestemmelsessted eller -land (*) : Mozambique.
6. Produkt, der skal tilvejebringes : hvidt sukker.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) f) (8) : (se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(V A 1 )).
8. Samlet mængde : 250 tons.
9. Antal partier : 1 .

10. Emballering og mærkning (6) (9) : se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (VA3); EFT nr. C 391 af 31 .
12. 1994, s. 51 ( 11.2 : punkt Al a), A2a) og B4).
Påskrifter på portugisisk.

1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på : Sukker produceret i Fællesskabet i henhold til artikel 24,
stk. 1 a, sjette afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 :
— dvs. enten A- eller B-sukker (litra a) og b))
— eller C-sukker (litra c)).
1 2. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.

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

1 6. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : se punkt 4.
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 5. - 18 . 6. 1995.
18. Sidste frist for leveringen : 16. 7. 1995.

1 9. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne : licitation.

20. Sidste frist for indgivelse af bud : 8. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud : 22. 5. 1995, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen, såfremt der gives tilslag for levering i
afskibningshavn : 19. 6. - 2. 7. 1995
c) sidste frist for leveringen : 30. 7. 1995.
22. Licitationssikkerhedens størrelse : 15 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'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel (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) : ved levering af
sukker af kategorierne A og B : periodisk restitution, som anvendes for hvidt sukker den 11 . april 1995,
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 779/95 (EFT nr. L 77 af 6. 4. 1995, s. 20).
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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 forsen
delsesdokumenter 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 . A3 : Strålingsattesterne skal udstedes af officielle myndigheder og være
gældende for følgende land : Sudan.
(4) Vedrørende A- og B-sukker :

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), senest ændret ved forordning (EF) nr. 157/95 (EFT nr. L 24
af 1 . 2. 1 995, s. 1 ), finder ikke anvendelse på dette beløb.
Vedrørende C-sukker :

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 finder ikke anvendelse. Bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2630/81 (EFT nr. L 258 af 11 . 9. 1981 , s. 16) anvendes ved udførsel af sukker, der
leveres i henhold til denne forordning.
(*) Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren : EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 33.

(6) 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.
O Kategorien af sukker er konstateret på en måde, der er afgørende for anvendelsen af reglen i artikel 18,
stk. 2, litra a), andet led, i forordning (EØF) nr. 2103/77 (EFT nr. L 246 af 27. 9. 1977, s. 12).

(8) Tilslagsmodtageren sender ved varens levering til den begunstigede eller hans repræsentant følgende
dokument :

— sanitært certifikat.

(9) Uanset EFT nr. C 114, punkt V A 3 c), affattes påskriften således : »Det Europæiske Fællesskab«.
(10) Parti A : uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud angives to afskib
ningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.
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ANEXO II — BILAGA II — LIITE II

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)
Cantidad total

Lote
Parti
Partie

Παρτίδα
Lot

Lot
Lotto

Partij
Lote
Parti
Eni

A

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)
Quantidade total
(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Land van bestemming

Acção n?

País de destino

Total kvantitet

Delkvantitet

Aktion nr

Bestämmelseland

Toimi N:o

Määrämaa

(ton)

(ton)

Kokonaismäärä

Osittaismäärä

(tonnia)

(tonnia)

1 705

I

Acción n0

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
Língua a utilizar
na rotulagem
Märkning på följande
språk
Merkinnässä käytettävä
kieli

A 1:

105

1435/94

92

1436/94

Kenya
Djibouti

English

A 2:

A 3: 1 058

1437/94

Sudan

A 4:

1438/94

Yemen

English
English

450

Français

Nr. L 91 /20

IDA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

22. 4. 95

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 883/95
af 21 . april 1995
om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

1006 30 (2), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 674/

FÆLLESSKABER HAR —

91 (3), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtning :
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris ('),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 11 , stk. 2,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 833/87 af 23. marts 1987 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/86 om
indførsel af langkomet, aromatisk ris af sorten Basmati,
henhørende under KN-kode 1006 10, 1006 20 og

Importafgifterne for ris og brudris er fastsat ved Kommis
sionens forordning (EF) nr. 178/95 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 833/95 0 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a) og b), i
forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .

(2)
(3)
(<)
H

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

80
75
24
83

af
af
af
af

24. 3. 1987, s. 20.
21 . 3. 1991 , s. 29.
1 . 2. 1995, s. 52.
13. 4. 1995, s. 39.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21. april 1995 om fastsættelse af importafgifterne for ris
og brudris
(ECU/ ton)

l

Importafgifter (*)
KN-kode

\

Ordningen
i forordning (EØF)
nr. 3877/86 0

1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92

1006 10 94

188,02

384,74

191,57

391,85

—

191,57

391,85

293,89

191,57

391,85

—

188,02

384,74

191,57

391,85

191,57

391,85

191,57

■

:

1006 10 96

Í 006 10 98
1006 20 11
1006 20 13

1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92

1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25

1006 30 27
1006 30 42

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48

1006 30 61
1006 30 63

1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96

1006 30 98
1006 40 00

Tredjelande
(undtagen AVS og
Bangladesh) (3)

—

1006 10 21
1006 10 23

AVS

Bangladesh
0)(2)(3>(4)

293,89
—

236,1 1

—

240,55

—

240,55

391,85
480,93
489,81
489,81

240,55

489,81

236,11

480,93

—

240,55

—

240,55

489,81
489,81

367,36

240,55

489,81

—

290,97

—

340,34

610,75
709,38

367,36
—

—

340,34

532,04

340,34

—

290,97

709,38
709,38
610,75

340,34

70938

—

340,34

709,38

532,04

340,34

70938

310,31

650,45
760,46
760,46
760,46
650,45
760,46
760,46
760,46
146,31

—

—

—

—

570,35
—

—

—

570,35
—

365,32
365,32
365,32
310,31
365,32
365,32
365,32
69,53

(') Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 12 og 13 i forordning (BØF) nr. 715/90.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med
oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og territorier i det oversøiske franske departement
Reunion.

(3) Importafgiften for indførsel af ris til det oversøiske departement Réunion defineres i artikel 11a i forordning
(EØF) nr. 1418/76.

(*) Importafgiften for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00) med oprindelse i Bangladesh anvendes i
forbindelse med den ordning, der er fastsat ved forordning (EØF) nr. 3491 /90 og (EØF) nr. 862/91 .
O Importafgiften for langkornet, aromatisk ris af sorten Basmati anvendes i forbindelse med den ordning, der er
fastsat ved forordning (EØF) nr. 3877/86 som ændret.

O Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og områder er fritaget for importafgift i henhold til
artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF som ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 884/95
af 21 . april 1995

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag ;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbestem
melser for importordningen for frugt og grøntsager ('),
ændret ved forordning (EF) nr. 553/95 (2), særlig artikel 4,

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE 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), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger :

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
i2)
(3)
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
56 af 14. 3. 1995, s.
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

s. 66.
1.
s. 1 .
1.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 om faste importværdier med henblik pa
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

0702 00 20

I

I
0707 00 15

\

0709 90 75

Tredjelands-kode (')
052

Fast

importværdi
80,9

060

80,2

204

74,2

212

117,9

624

110,9

999

92,8

052

47,2

053

166,9

060

39,2

066

75,0

068

73,8

204

49,1

624

207,3

999

94,1

052

129,7

204

77,5

624

196,3

999

134,5

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 3079/94 (EFT nr. L 325 af 17.
12. 1994, s. 17). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 885/95
af 21 . april 1995
om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

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

FÆLLESSKABER HAR —

gældende importafgifter i overensstemmelse med bilaget

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 283/95 (2),
særlig artikel 16, stk. 8,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik f), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150/95 (4), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for hvidt sukker og råsukker er fastsat
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/94 (*), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 875/95 (6) ;

til denne forordning ;

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

renceperioden fra 20. april 1995, for så vidt angår de
flydende valutaer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De i artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede importafgifter fastsættes for råsukker af stan

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

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 1957/94, på de op lysninger, som Kommis

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.

I2) EFT nr. L 34 af 14. 2. 1995, s. 3.
(3)
(4)
O
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
198 af 30. 7. 1994, s. 88.
89 af 21 . 4. 1995, s. 22.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 om fastsættelse af importafgifterne for
hvidt sukker og råsukker
(ECU/100 kg)
KN-kode

Importafgiftsbeløb (3)

1701 11 10

40,10 (')

1701 11 90

40,10 0)

1701 12 10

40,10 (')

1701 12 90

40,10 (')

1701 91 00

51,20

1701 99 10

51,20

1701 99 90

51,20f)

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

(2) Dette beløb gælder ifølge artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 også for sukker, der er fremstillet af
hvidt sukker og råsukker, og som er tilsat andre stoffer end smagsstoffer eller farvestoffer.
(3) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i
OLT.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 886/95
af 21 . april 1995
om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse, 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 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1 50/95 f), og

den repræsentative markedskurs, der er konstateret i refe
renceperioden fra 20. april 1995, for så vidt angår de
flydende valutaer ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 502/95, 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 :

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. 502/95 (4) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

Importafgifterne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter fastsættes
som angivet i bilaget.
Artikel 2

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

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
O EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

M EFT nr. L 50 af 7. 3. 1995, s. 15.
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DA

BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 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

115,17 00
1 15,17 (2) 0
62,19 o o n

0712 90 19
1001 10 00

1001 90
1001 90
1002 00
1003 00
1003 00
1004 00
100510
1005 90

91
99
00
10
90
00
90
00

1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 0011
1101 00 15
1101 00 90
110210 00
1103 11 10

1 12,95 OH
142,52 0
113,78

113,78 (9)
115,27

115,1700
115,17 00
120,46 (4)
60,12 0
63,76 O 0
o o
0
0

203,76 f)
203,76 f)
203,760

10 19

245,15
137,96
231,16
214,19
163,36

10 91
10 99
20 00

215,67 (10)
164,47 (9)
1 89,50 (,0)

1103 1190

1107 10 11
1107
1107
1107
1107

112,95

(') For hard hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte fra dette land til Fællesskabet, nedsættes
importafgiften med 0,7245 ECU pr. ton.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 715/90 opkræves ingen importafgift ved direkte indførsel af varer med

oprindelse 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 2,186 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
Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,7245 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
forordning (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.
(8) Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse
I OLT:

o Produkter henhørende under denne kode, der indføres i forbindelse med aftalerne mellem Polen og Ungarn og
Fællesskabet, og indenfor rammerne af interimsaftalerne mellem Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske
Republik, Bulgarien og Rumænien og Fællesskabet og for hvilke der fremlægges et varecertifikat EUR 1 , der er
udstedt på de i den ændrede forordning (EF) nr. 121 /94 eller den ændrede forordning (EF) nr. 335/94 fastsatte
betingelser, er undergivet importafgifterne i bilaget til de nævnte forordninger.
(t°) I overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 1180/77 nedsættes denne importafgift med 6,569
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. 887/95
af 21 . april 1995

om ophævelse af forordning (EF) nr. 734/95 om suspension af forudfastsættelsen
af eksportrestitutioner for visse korn- og risprodukter, der udføres i form af
varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II
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 akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 17, stk. 4,
tredje afsnit,

forudfastsættelsen af eksportrestitutioner for hard hvede,
som udføres i form af varer, der er nævnt i bilag B til
forordning (EØF) nr. 1766/92, blev suspenderet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 734/95 (4) ; under de
nuværende forhold er suspensionen af forudfastsættelsen
ikke længere nødvendig ; forordning (EF) nr. 734/95 bør
derfor ophæves ;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1222/94 af 30. maj 1944 om fastsættelse af almindelige
regler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse
af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for

visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som
ikke omfattes af traktatens bilag II (2), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 482/95 f), særlig artikel 5, stk. 3, første
afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 5, stk. 3 i forordning (EF) nr. 1222/94, åbnes
der mulighed for at suspendere anvendelsen af bestem

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 734/95 ophæves.
Artikel 2

melserne for forudfastsættelse af restitutionerne for basis

produkter, der udføres i form af visse varer ;

Denne forordning træder i kraft den 24. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(») EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 136 af 31 . 5. 1994, s. 5.
P) EFT nr. L 49 af 4. 3. 1995, s. 32.

(4) EFT nr. L 73 af 1 . 4. 1995, s. 62.
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Nr. L 91 /29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 888 /95
af 21 . april 1995

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 akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 11 , stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (2),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, 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), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), og
ud fra følgende betragtninger :
Importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn
og ris er fastsat ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 705/95 (*), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 862/95 f5) ;

den senest fastsatte afgift for basisproduktet afviger fra
gennemsnitsafgiften med mere end 3,02 ECU pr. ton af
basisproduktet ; de gældende afgifter skal derfor i henhold
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1 579/74 f), senest ændret ved forordning (EØF)
nr. 1740/78 (8), ændres i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter
forarbejdet på basis af korn og ris, som omfattes af
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 620/93 (9), ændret
ved forordning (EF) nr. 438/95 (10), og som er fastsat i
bilaget til den ændrede forordning (EF) nr. 705/95,
ændres i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(•)
(2)
(3)
(4)
O
(é)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
71 af 31 . 3. 1995, s. 89.
86 af 20. 4. 1995, s. 33.

O EFT nr. L 168 af
(8) EFT nr. L 202 af
O EFT nr. L 155 af
(I0) EFT nr. L 45 af

25. 6. 1974, s. 7.
26. 7. 1978, s. 8.
26. 6. 1993, s. 29.
1 . 3. 1995, s. 32.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 om ændring af importafgifter for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)

Beløb f)
KN-kode

1102
1103
1103
1104
1108

30
14
29
19
19

00
00
50
91
10

AVS

Tredjelande
(undtagen AVS)

154,45
154,45
154,45
262,28
221,48

158,10
158,10
158,10
269,57
258,71

f7) Under de i forordning (EØF) nr. 3763/91 omhandlede forhold opkræves afgiften ikke for hvedeklid, der stammer
fra lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), og som indføres direkte til det franske departement Reunion.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 889/95

af 21 . april 1995

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 283/95 (2),
særlig artikel 16, stk. 8,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger :

Importafgifter for sirupper og visse andre sukkerprodukter
er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 725/
95 (*), senest ændret ved forordning (EF) nr. 864/95 (6) ;
anvendelse af de bestemmelser, der er nævnt i forordning
(EF) nr. 725/95 på de oplysninger, som Kommissionen
har kendskab til, fører til at ændre det for tiden gældende

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

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

renceperioden fra 20. april 1995, for så vidt angår de
flydende valutaer —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Basisbeløbene for importafgiften for de i artikel 1 , stk. 1 ,
litra d), i forordning (EØF) nr. 1785/81 nævnte produkter,
som er fastsat i bilaget til den ændrede forordning (EF)
nr. 725/95 ændres i overensstemmelse den ændrede med

de beløb, der nævnes i bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>)
(2)
(3)
(*)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
34 af 14. 2. 1995, s. 3.
387 af 31 . 12. 1992, s. 1
22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
73 af 1 . 4. 1995, s. 42.

M EFT nr. L 86 af 20. 4. 1995, s. 37.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 om ændring af basisbeløbet for
importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren
(ECU)
KN-kode

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

1702 20 10

0,5120

1702 20 90

0,5120

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)
1702 90 30

1702 90 60
1702 90 71

1702 90 80
1702 90 99

2106 90 30

2106 90 59

—

—

—

—

0,5120
—

0,5120
0,5120
—

0,5120
—

0,5120

Afgiftsbeløb for 100 kg tørstof (')

—

58,45
58,45
58,45

111,06
—

58,45
—

—

111,06
—

58,45
—

(') Ifølge artikel 101 , stk. 1 , i afgørelse 91 /482/EØF anvendes der ingen importafgift for produkter med oprindelse i OLT.
(2) Taric-kode : inulinsirup. Ved tarifering i denne position betragtes »inulinsirup« som det produkt, det fremstilles umiddelbart efter hydrolyse af
inulin eller oligofructose.
(3) Taric-kode : KN-kode 1 702 60 90, andre end inulinsirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 890/95
af 21 . april 1995

om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet
stand

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved (EF) nr. 283/95 (2), særlig
artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og

sentative markedskurser anvendes til omregning af det
beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger til
grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskurserne
for medlemsstaternes valutaer ; betingelserne for anven
delse og fastsættelse af disse omregningskurser blev fast

lagt ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/93 (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 57/95 Q —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 859/95 (3) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 859/95 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning ;
de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (*), fastsatte repræ

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1785/81 fastsatte
eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i
artikel 1 , stk. 1 , litra a), i den ændrede forordning (EF)
nr. 859/95 i den ændrede uforarbejdet stand og ikke dena
turerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 22. april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 21 . april 1995.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
0
(3)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s.
34 af 14. 2. 1995, s.
86 af 20. 4. 1995, s.
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

4.
3.
27.
s. 1 .
1.

(6) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
P) EFT nr. L 24 af 1 . 2. 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 21 . april 1995 om ændring af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

Produktkode

Restitutionsbeløb (3)
— ECU/ 100 kg —

1701 11 90 100
1701 11 90 910

40,84
36,73

1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 12 90 910

40,84
36,73

1701 12 90 950

(>)
(<)
(2)
(')
(■)
(2)

— ECU/ l % sakkarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4440

— ECU/ 1 00 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910

44,40
43,05

1701 99 10 950

43,05

— ECU/l % sakkarose x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4440

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 766/68 .

(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT nr. L 255 af 26. 9. 1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251 /85 (EFT nr. L 309 af 21 . 11 . 1985, s. 14).
(3) Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik
Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i forordning (EØF) nr.
990/93 overholdes.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/9/EF

af 7. april 1995

om

ændring a£ direktiv 94/39/EF om udarbejdelse af en liste
anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

over

(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 direktiv 93/74/EØF af 13.
september 1993 om foder med særlige ernærings
formål ('), særlig artikel 6, litra c), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 6, litra c), i direktiv 93/74/EØF skal
de bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 6, litra
a), tilpasses den videnskabelige og tekniske udvikling ;
disse bestemmelser er fastsat ved Kommissionens direktiv

94/39/EF (2) ;

en række ernæringsformål kunne ikke fra starten
medtages på listen over anvendelsesområder for foder
med særlige ernæringsformål, fordi der dengang ikke
fandtes nogen EF-metode til beregning af energiindholdet
i foder til selskabsdyr ;
da der er vedtaget en EF-metode til beregning af ener
giindholdet, kan de nævnte ernæringsformål nu medtages
på listen ;

endvidere bør listen over foder med særlige ernærings
formål for heste tilpasses og suppleres på grundlag af de
foreliggende data ;

Artikel 2

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

dette direktiv senest den 30. juni 1995. De underretter
straks Kommissionen herom.

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

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofko
mité —

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 1995.
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Bilaget til direktiv 94/39/EF ændres som angivet i bilaget
til nærværende direktiv.

(') EFT nr. L 237 af 22. 9. 1993, s. 23.

V) EFT nr. L 207 af 10. 8. 1994, s. 20.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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1 . I del B efter ernæringsformalet »Mindskelse af kobberophobning i leveren« for hunde og katte tilføjes følgende ernæringsformål :
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 95 / 10/EF

af 7. april 1995

om metoden til beregning af energiindholdet i hunde- og kattefoder med særlige
ernæringsformål
(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 direktiv 79/373/EØF af 2.
april 1979 om handel med foderblandinger ('), senest
ændret ved direktiv 93/74/EØF (2), særlig artikel 10, litra
d), og

ud fra følgende betragtninger :

d), i direktiv 93/74/EØF, foreskriver medlemsstaterne, at
dette indhold skal beregnes efter metoden i bilaget til
nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne foreskriver, at den metode til beregning
af energiindholdet i hunde- og kattefoder med særlige
ernæringsformål, som er beskrevet i bilaget, gælder indtil
den 30. juni 1998 .

I artikel 5, nr. 1 , litra d), i direktiv 93/74/EØF om foder
med særlige ernæringsformål fastsættes der specielle
mærkningsbestemmelser for foder med særlige ernærings

Artikel 3

1.

formål ;

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

da Kommissionens direktiv 94/39/EF af 25. juli 1994 om
udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder
med særlige ernæringsformål (3), ændret ved direktiv
95/9/EF (4), blev vedtaget, var der en række ernæringsfor
mål, for hvilke energiindholdet er en væsentlig ernærings
egenskab, som ikke kunne tages med, fordi der ikke
fandtes EF-metode til kontrol af energiindholdet i foder
til selskabsdyr ;

de eksisterende metoder til beregning af energiindholdet
er endnu ikke fuldt tilfredsstillende hverken kontrolmæs

sigt eller med hensyn til oplysningernes nøjagtighed ;
i en tidsbegrænset periode, indtil der kan findes en
tilfredsstillende metode, bør der vedtages en midlertidig
metode for at muliggøre angivelse af energiindholdet i
foderstoffer til særlige ernæringsformål, med henblik på at
kunne anvende disse foderstoffer til dyr i visse situationer,
som nødvendiggør brugen af en diæt specielt sammensat
til formålet ;
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofko
mité —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Skal energiindholdet i hunde- og kattefoder med særlige
ernæringsformål oplyses i henhold til artikel 5, nr. 1 , litra

EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
Se side 35

straks Kommissionen herom.

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

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 5

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens

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

dette direktiv senest den 30. juni 1995. De underretter

86 af 6. 4. 1979, s. 30.
237 af 22. 9. 1993, s. 23.
207 af 10. 8. 1994, s. 20.
i denne Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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METHODE TIL BEREGNING AF ENERGIINDHOLDET I HUNDE- OG KATTEFODER MED

SÆRLIGE ERNÆRINGSFORMÅL

1 . Beregningsmetode og angivelse af energiindhold

Energiindholdet i hunde- og kattefoder med særlige ernæringsformål skal beregnes efter nedenstående
formel ud fra foderets procentvise indhold af analytiske bestanddele ; energiindholdet udtrykkes i Mega
joule (MJ) omsættelig energi (OE) pr. kg foderblanding i uforandret stand :

a) hunde- og kattefoder, undtagen kattefoder med et vandindhold større end 14 % :
MJ OE/kg = 0,1464 x % råprotein + 0,3556 x % råfedt + 0,1464 x % N-frie ekstraktstoffer
b) kattefoder med et vandindhold større end 14 % :
MJ OE/kg = (0,1632 x % råprotein + 0,3222 x % råfedt + 0,1255 x % N-frie ekstrastoffer) —
0,2092

i denne formel beregnes det procentvise indhold af N-frie ekstraktstoffer som forskellen mellem 100 og
summen af det procentvise indhold af råprotein, råfedt, træstof, vand og råaske.
2. Tolerancer for de oplyste værdier
Hvis det ved den officielle kontrol i henhold til artikel 12 i direktiv 79/373/EØF konstateres, at foderet

har et større eller mindre energiindhold end det oplyste, tillades der en tolerance på 15 % .
3. Angivelse af resultat
Det resultat, der fås ved anvendelsen af ovennævnte formel, angives med en decimal.
4. Prøveudtagning og analysemetoder

Prøveudtagningen af foderblandingen og analysen af indholdet af analytiske bestanddele, der er angivet i
beregningsmetoden, foretages henholdsvis efter EF-prøveudtagningsmetoderne og EF-analysemetoderne
for officiel kontrol af foder.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 14. marts 1995

om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig ifølge
artikel XXVIII i GATT

(95/ 136/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt
med artikel 228, stk. 2, første punktum,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig om
et toldkontingent på 5 000 køer og kvier godkendes
herved på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

ud fra følgende betragtninger :

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Rådet bemyndigede den 19 . december 1994 Kommis
sionen til under artikel XXVIII.5 i GATT at tilbagetrække
et toldkontingent på 20 000 dyr med en toldsats på 6 %
for køer og kvier, ikke bestemt til slagtning, af grå, brun,
gul og broget Simmental race og broget Pinzgau race, at
indlede forhandlinger med de berørte kontraherende
parter og at erstatte nævnte indrømmelse med et toldkon
tingent på 5 000 dyr med samme toldsats ;
hensigten om at tilbagetrække ovennævnte indrømmelse
blev meddelt GATT ;

Østrig havde oprindelig forhandlingsret og var hovedleve
randør inden for kontingentet ;

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de)
person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen med
bindende virkning for Fællesskabet.
Artikel 3

Denne afgørelse får virkning fra dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 31 . december 1994.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 1995.

der har fundet forhandlinger sted med Østrig, og de blev
afsluttet den 21 . december 1994 ;

disse forhandlinger har ført til vedlagte aftale, hvis
godkendelse er i Fællesskabets interesse —

På Rådets vegne
B. BOSSON

Formand

Nr. L 91 /42
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AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Østrig om et toldkontingent på 5 000 dyr for
køer og kvier

Til generaldirektøren for GATT

Geneve, den 10. april 1995

Geneve

FORHANDLINGER VEDRØRENDE LISTE LXXX — DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

De Europæiske Fællesskabers og Østrigs delegationer har afsluttet deres forhandlinger under
artikel XXVIII om tilbagetrækning af en indrømmelse, der var fastsat i liste LXXX — De Euro
pæiske Fællesskaber, jf. vedlagte rapport.

For Det Europæiske Fællesskab

For Republikken Østrig

f
!

!
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FORTEGNELSE OVER TILBAGETRUKNE INDRØMMELSER MED VIRKNING FRA 1 . JULI
1995

Liste LXXX i GATT 1947

Toldsats

Hornkvæg, levende :
— Andre end racerene avsldyr :

I

— — Tamkvæg :

\

ex 0102 90 10

Af vægt 220 kg og derunder
— — — Af vægt over 220 kg :

ex 0102 90 31

— — — — Kvier (hundyr, der ikke har kælvet)

0)

ex 0102 90 33

— — — — Køer

C)

C)

I

(') Toldsats på 6 % inden for rammen af et årligt toldkontingent, som tildeles af de kompetente fællesskabsmyndigheder, for
20 000 kvier og køer, ikke bestemt til slagtning, af følgende bjergracer : grå, brun, gul og broget Simmental og Pinzgau.
Betingelserne for adgang til dette toldkontingent fastsættes af de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten.

TILBAGETRUKKET INDRØMMELSE MED VIRKNING FRA 1. JULI 1995
Liste LXXX i GATT 1994

Varebeskrivelse

Hornkvæg, levende

KN-kode

Mængde og
kontingenttold

ex 0102 90 30

20 000 dyr
6%

I

I

\

Andre angivelser
og betingelser

Kvier og køer, ikke bestemt til
slagtning, af følgende bjergracer :
grå, brun, gul og broget
Simmental og Pinzgau

NY INDRØMMELSE MED VIRKNING FRA 1 . JULI 1995
Liste LXXX i GATT 1994

Varebeskrivelse

Hornkvæg, levende

KN-kode

Mængde og
kontingenttold

ex 0102 90 30

5 000 dyr
6%

l

l

I

I

Andre angivelser
og betingelser

Kvier og køer, ikke bestemt til
slagtning, af følgende bjergracer :
grå, brun, gul og broget
Simmental og Pinzgau

Nr. L 91 /44

| DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

TILBAGETRUKKET INDRØMMELSE MED VIRKNING FRA 1 . JULI 1995
Liste LXXX i GATT 1994

Mængde
Varebeskrivelse

KN-kode

kontingent

Andre angivelser og betingelser

told

Hornkvæg, levende

ex 0102 90 30

20 000 dyr
6%

I

\

Kvier og køer, ikke bestemt til slagt
ning, af følgende bjergracer : grå,
brun, gul og broget Simmental og
Pinzgau

NY INDRØMMELSE MED VIRKNING FRA 1 . JULI 1995
Liste LXXX i GATT 1994

Mængde
Varebeskrivelse

KN-kode

°S 
ukontingent

Andre angivelser og betingelser

told

Hornkvæg, levende

ex 0102 90 30

5 000 dyr
6%

Kvier og køer, ikke bestemt til slagt
ning, af følgende bjergracer : grå,
brun, gul og broget Simmental og
Pinzgau
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RÅDETS AFGØRELSE

af 7. april 1995
om Fællesskabets undertegnelse uden ratifikationsforbehold af konventionen om
toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til
international transport (Geneve, den 21 . januar 1994)

(95/ 137/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt
med artikel 228, stk. 2, første punktum,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger :
Konventionen om toldproceduren for containere, som
inden for rammerne af en pool benyttes til international
transport, i det følgende benævnt »konventionen«, som
forhandlet i De Forenede Nationers regi og undertegnet
den 21 . januar 1994 i Geneve, har til formål at fremme en
effektiv anvendelse af containere i international transport
ved lempelse af de administrative procedurer, så trans
porten af tomme enheder reduceres ;
i henhold til konventionens artikel 14, stk. 3, kan regio
nale organisationer for økonomisk integration undertegne
konventionen ;

eftersom konventionen er af stor praktisk betydning for
de erhvervsdrivende, bør Fællesskabet godkende og
undertegne den uden ratifikationsforbehold ;
en sådan godkendelse bør dog kombineres med et forbe
hold, med henblik på at tage højde for visse særlige
omstændigheder ved toldunionen og den nuværende
harmoniseringsfase med hensyn til indførsel og udførsel
af reservedele til reparation og af tilbehør og udstyr til
containere ;

Fællesskabet bør derfor blive kontraherende part i
konventionen med ovennævnte forbehold —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Konventionen om toldproceduren for containere, som
inden for rammerne af en pool benyttes til international
transport, med tilhørende forbehold, godkendes på
Fællesskabets vegne for så vidt angår de spørgsmål, der
henhører under dets enekompetence.

Konventionens ordlyd og Fællesskabets forbehold over for
konventionen er anført i henholdsvis bilag I og II.
Teksten til den notifikation, der er omhandlet i konven

tionens artikel 14, stk. 3, er anført i bilag III.
Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den
person, der er beføjet til

— uden ratifikationsforbehold at undertegne konven
tionen med bindende virkning for Fællesskabet
•— at give den notifikation, der er fastsat i konventionens
artikel 14, stk. 3.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 1995.

På Rådets vegne
J. ROSSI
Formand
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Oversættelse

BILAG I

KONVENTION OM TOLDPROCEDUREN FOR CONTAINERE, SOM INDEN FOR
RAMMERNE AF EN POOL BENYTTES TIL INTERNATIONAL TRANSPORT

(Konvention om containerpools)
PRÆAMBEL

DE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM ER SIG BEVIDST, at international godstransport i containere er af stadig stigende betydning,
SOM ØNSKER, at fremme en effektiv brug af containere i international transport,
SOM ER AF DEN OPFATTELSE, at det er nødvendigt at lette de administrative procedurer for at nedbringe
transporten af tomme enheder,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

KAPITEL I

vi) som har et indre rumfang på en kubikmeter eller
derover, hvilket dog ikke gælder for containere,
som benyttes ved lufttransport.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

»Veksellad« og »lad (flåts)« sidestilles med containere.
Artikel 1
Definitioner

I denne konvention forstås ved :

a) »told og afgifter ved indførsel« : told og andre afgifter,
gebyrer eller andre skatter, der opkræves ved indførsel
eller i forbindelse med indførsel af varer, bortset fra

gebyrer og skatter, som i beløb nogenlunde modsvarer
omkostningerne ved ydede tjenester

b) »container« : en transportenhed (lift van, løs tank eller
lignende),

i) som udgør et helt eller delvis lukket rum, der er
bestemt til at indholde gods

ii) som er af varig beskaffenhed og således stærk nok
til at kunne benyttes gentagne gange
iii) som er særligt indrettet til uden omladning at lette
godstransport inden for en eller flere transport
former

iv) som er således indrettet, at den er let at håndtere,
især ved overførsel fra en transportform til en
anden

v) som er således indrettet, at den er let af fylde og
tømme, og

Betegnelsen »containere« omfatter containere bestemt
til brug ved lufttransport med et indre standard
rumfang på mindre end en kubikmeter, såfremt disse
opfylder betingelserne i nr. i)-v).
Betegnelsen »container« omfatter det for den pågæl
dende containertype normale tilbehør og udstyr,
såfremt dette transporteres sammen med containeren.
Betegnelsen »container« omfatter ikke køretøjer,
tilbehør eller reservedele til disse eller emballager
c) »delvis lukkede« : i den udstrækning dette henviser til
containere, som er omfattet af artikel 1 , litra b), nr. i),
containere, som sædvanligvis består af et gulv og en
overbygning, der udgør et lastrum svarende til en
lukket container. Overbygningen består sædvanligvis af
metalelementer,

som

danner

en

containerramme.

Containere af denne type kan også være forsynet med
én eller flere side- eller endevægge. Nogle af disse
containere består blot af et tag fastgjort til gulvet ved
hjælp af lodrette støtter. Denne type containere
anvendes bl.a. til transport af voluminøst gods (f.eks.
automobiler)

d) »veksellad« : et lastrum, der ikke er udstyret med nogen
form for fremdriftsmiddel, og som specielt er frem
stillet til transport på et landevejskøretøj, hvis chassis
og karosseriunderstel er specielt konstrueret med
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henblik herpå. Betegnelsen omfatter også aftagelige
kasser, der udgør lastrum, som er specielt fremstillet til
kombineret transport jernbane/landevej

e) »ladeplatforme (flat)« : en ladeplatform uden overbyg
ning eller med ufuldstændig overbygning, der har
samme længde og bredde som containere og er
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag, så der kan
anvendes de samme fastgørelses- og løfteanordninger
f) »reparation« : udelukkende mindre istandsættelses
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Artikel 3
/

Anvendelsesområde

Denne konvention finder anvendelse på udveksling
mellem de kontraherende parter af containere, som
henhører under en pool, hvis deltagere er etableret i de
samme kontraherende parters territorier.

eller normale vedligeholdelsesarbejder på containeren

g) »tilbehør og udstyr til containeren« : omfatter især
følgende anordninger, også selv om de er aftagelige :

Artikel 4

i) udstyr til kontrol, ændring eller bevarelse af tempe
raturen inde i containeren

ii) små apparater som temperatur- eller stødskivere
beregnet til at angive eller registrere ændringer i
temperaturforhold samt stød
iii) indre skillevæge, paller, hylder, støtter, kroge,
presenninger, sække og lignende, som er specielt

konstrueret med henblik på brug sammen med en
container

h) »pool« : fælles benyttelse af containere i henhold til en
aftale

i) »pooldeltager« : containeroperatør, som er part i aftalen
om oprettelse af poolen
j) »operatør« af en container : den person, der, uanset om
han er ejer af containeren, har den faktiske kontrol
med dens anvendelse

k) »person« : savel en fysisk som en juridisk person
1) »ækvivalensudligning« : ordning som tillader genud
førsel eller genindførsel af en container af samme type
som en anden container, der tidligere er indført eller
udført

m) »intern trafik« : transport af gods, der pålæsses i en
kontraherende parts territorium og derefter aflæsses
inden for samme territorium

n) »kontraherende part« : en stat eller en regional organi
sation for økonomisk integration, som er part i
konventionen

o) »regional organisation for økonomisk integration« : en
organisation, der er oprettet og består af stater, som er
omhandlet i artikel 14, stk. 1 og 2, i denne konvention,
og som har beføjelser til at vedtage egne forskrifter, der
er bindende for medlemsstaterne på de områder, der er
omfattet af denne konvention, og til at træffe afgørelse
efter interne procedurer om at undertegne, ratificere
eller tiltræde denne konvention

p) »ratifikation« : ratifikation, accept eller godkendelse.
Artikel 2

Målsætning

Denne konvention tager sigte på at lette pooldeltageres
fælles benyttelse af containere på grundlag af ækviva
lensudligning.

Lempelser

Hver af de kontraherende parter bevilger indførsel af de i
artikel 3 i denne konvention omhandlede containere med

fritagelse for told og afgifter ved indførsel, uden anven
delse af importforbud eller -restriktioner af økonomisk
karakter, uden begrænsninger for anvendelse i intern
trafik og uden krav om fremlæggelse af tolddokumenter
eller garantistillelse ved deres indførsel og udførsel,
såfremt de i artikel 5 i denne konvention indeholdte

betingelser er overholdt.

Artikel 5

Betingelser
1 . Hver af de kontraherende parter anvender de i
artikel 4 i denne konvention omhandlede lempelser for
containere, som benyttes i en pool, forudsat :

a) at de tidligere er blevet udført eller senere genudføres,
eller at et tilsvarende antal containere af samme type
tidligere er blevet udført eller senere genudføres
b) at pooldeltagerne i henhold til aftalen om oprettelse af
poolen :
i) indbyrdes udveksler containere til brug ved inter
national godstransport
ii) for hver containertype fører regnskab med de
således udvekslede containeres bevægelser
iii) forpligter sig til at levere hinanden det antal
containere af hver type, som er nødvendig for
udligningen af containerregnskaberne over en
periode på tolv måneder for at sikre en balance for
hver pooldeltager mellem det antal containere af
samme type, som en deltager stiller til rådighed for
poolen, og det antal containere fra poolen af
samme type, som deltageren får stillet til rådighed
i den kontraherende parts territorium, hvor den
pågældende er etableret. Perioden på tolv måneder
kan forlænges af den nævnte kontraherende parts
kompetente toldmyndigheder.
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2. Hver af de kontraherende parter kan træffe afgørelse
om, hvorvidt de containere, som pooldeltagere etableret i
dens territorium stiller til rådighed for poolen, skal
opfylde betingelserne i den pågældende parts egne rets
forskrifter om indførsel og fri bevægelighed i dens territo

b) at betale den told og de afgifter ved indførsel, som kan
opkræves, hvis betingelserne for den midlertidige

rium.

Genudførslen af de midlertidigt indførte reservedele, der
ikke anvendes til reparation, skal finde sted senest seks
måneder regnet fra datoen for indførslen, idet fristen dog
kan forlænges af de kompetente myndigheder.

3.

Stk. 1 finder kun anvendelse, såfremt :

indførsel ikke overholdes.

a) containerne er forsynet med en ved aftalen om fælles
benyttelse vedtaget varig og individuel mærkning, som
gør det muligt at identificere containeren

3. De udskiftede dele, som ikke genudføres, vil i over
ensstemmelse med det pågældende lands forskrifter og alt
efter hvad landets toldmyndigheder tillader :

b) de pågældende kontraherende parters toldmyndigheder
er blevet underrettet om aftalen om fælles benyttelse,
og disse myndigheder har godkendt aftalen som

a) enten blive pålagt den told og de afgifter ved indførsel,
der på grundlag af deres tilstand er skyldige på datoen
for deres frembydelse

værende i overensstemmelse med bestemmelserne i

denne konvention. De kompetente myndigheder
meddeler eksekutivsekretæren for Den Økonomiske

Kommission for Europa såvel deres godkendelse som
navnet på de pågældende kontraherende parter. Ekse
kutivsekretæren videregiver denne oplysning til de
berørte kontraherende parter.

b) blive afstået uden omkostninger for de kompetente
myndigheder i landet, eller

c) under officiel kontrol blive tilintetgjort for den pågæl
dendes regning.

Artikel 6

Artikel 7

Reservedele til reparation

Tilbehør og udstyr til containere

1 . Nar aftalen om fælles benyttelse omfatter oprettelse
af en pool for identificerbare reservedele med henblik på
reparation af poolens containere, finder bestemmelserne i
artikel 4 og 5, stk. 1 , 2 og 3, litra b), samt artikel 9 i denne
konvention tilsvarende anvendelse på sådanne reservedele.

1 . Nar aftalen om fælles benyttelse omfatter oprettelse
af en pool for identificerbart containertilbehør og -udstyr,
som enten indføres sammen med en af poolens contai
nere for dernæst at blive genudført særskilt eller sammen
med en anden af poolens containere, eller indføres
særskilt for dernæst at blive genudført sammen med en af
poolens containere, finder bestemmelserne i artikel 4 og
5, stk. 1 , 2 og 3, litra b), samt artikel 9 i denne konvention
tilsvarende anvendelse på sådant tilbehør og udstyr.

2. Nar aftalen om fælles benyttelse ikke omfatter
oprettelse af en pool for reservedele med henblik på repa
ration af poolens containere, bevilges midlertidig indførsel
af sådanne reservedele med fritagelse for told og afgifter
ved indførsel, uden anvendelse af importforbud eller
-restriktioner af økonomisk karakter, og uden krav om
fremlæggelse af tolddokumenter og garantistillelse ved
reservedelenes indførsel og udførsel.

2. Nar aftalen om fælles benyttelse ikke omfatter
oprettelse af en pool for containertilbehør og -udstyr, som
enten indføres sammen med en af poolens containere for
dernæst at blive genudført særskilt eller sammen med en
anden af poolens containere, eller indført særskilt for
dernæst at blive genudført sammen med en af poolens
containere,

Såfremt bestemmelserne i første afsnit ikke kan finde

anvendelse, kan det i stedet for et tolddokument og en
garanti kræves, at den person, der bevilges midlertidig
indførsel, skriftligt forpligter sig til :

a) at give toldmyndighederne en liste over reservedelene
ledsaget af en erklæring om, at de vil blive genudført,
og

a) finder artikel 6, stk. 2, anvendelse på sådant tilbehør og
udstyr

b) forbeholder de kontraherende parter sig ret til ikke at
indrømme midlertidig indførsel for tilbehør og udstyr,
som er omfattet af en kontrakt om køb, lejekøb, leje
eller lignende indgået af en person, der er bosat eller
etableret i dens territorium
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c) vil der ikke, uanset den i artikel 6, stk. 2, nævnte
genudførselsfrist, som finder anvendelse på tilbehør og
udstyr i medfør af litra a), blive krævet genudførsel af
tilbehør og udstyr, som er svært beskadiget, forudsat at
sådant tilbehør og udstyr, i overensstemmelse med det
pågældende lands forskrifter og alt efter hvad de
kompetente toldmyndigheder tillader :
i) enten pålægges den told og de afgifter ved indfør
sel, der på grundlag af dets tilstand er skyldige på
datoen for dets frembydelse
ii) afstås uden omkostninger for de kompetente
myndigheder i landet, eller
iii) under officiel kontrol tilintetgøres, for de pågæl
dendes regning, idet affald og genvundne dele
pålægges den told og de afgifter ved indførsel, som
er skyldige på grundlag af deres tilstand på datoen

efter lovgivningen gældende sanktioner i den kontrahe
rende parts territorium, hvor overtrædelsen er begået.
2. Hvis det ikke er muligt at afgøre, i hvilket
territorium en uregelmæssighed er begået, anses den for at
være begået på den kontraherende parts territorium, hvor
den er konstateret.

Artikel 11

Udveksling af oplysninger

De kontraherende parter meddeler efter anmodning og i
det omfang, det er tilladt i henhold til den nationale
lovgivning, hinanden de oplysninger, der er nødvendige
for anvendelsen af denne konventions bestemmelser.

for deres frembydelse.

Artikel 1 2

Yderligere lempelser
Artikel 8
Denne konvention er ikke til hinder for anvendelse af

Regionale organisationer for økonomisk
integration
1.

Ved anvendelse af denne konvention kan de territo

rier, der tilhører kontraherende parter, som udgør en
regional organisation for økonomisk integration, betragtes

yderligere lempelser, som de kontraherende parter
indrømmer eller ønsker at indrømme enten ved unilate
rale bestemmelser eller i medfør af bilaterale eller multila

terale aftaler, under forudsætning af, at de således indrøm
mede lempelser ikke hindrer anvendelsen af denne
konventions bestemmelser.

som ét territorium.

Artikel 13

2. Ingen bestemmelser i denne konvention udelukker,
at en regional organisation for økonomisk integration,
som er kontraherende part i denne konvention, kan fast
sætte særlige regler, der gælder for anvendelsen af poolens
containere på organisationens territorium, forudsat at
sådanne regler ikke indskrænker de lempelser, der er

Beskyttelsesklausul
Denne konvention berører ikke de konkurrencebestem

melser, som finder anvendelse på en eller flere kontrahe
rende parters territorium.

fastsat i denne konvention .
KAPITEL II

Artikel 9
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Inspektion

1.

Artikel 14

Hver kontraherende part kan træffe foranstaltninger

for at kontrollere, om konventionen anvendes korrekt.

2. Pooldeltagere, som er etableret i de kontraherende
parters territorier, skal efter anmodning give disse kontra
herende parters toldmyndigheder en liste over numrene
på de containere, som stilles til rådighed for poolen, samt
meddele dem det antal af poolens containere af hver type,
som forefindes i den kontraherende parts territorium.

Undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse
1.

Ethvert medlem af De Forenede Nationer eller De

Forenede Nationers særorganisationer kan blive kontrahe
rende part i denne konvention :
a) ved at underskrive den uden ratifikationsforbehold
b) ved at deponere et ratifikationsinstrument efter at have

undertegnet den med ratifikationsforbehold
Artikel 10
Overtrædelser

1.

Ved enhver overtrædelse af bestemmelserne i denne

konvention udsætter overtræderen sig for, at der træffes de

c) ved at deponere et tiltrædelsesinstrument.

2. Enhver anden stat, som ikke er omfattet af stk. 1 , og
til hvem depositaren med henblik herpå har rettet indby
delse på forvaltningskomitéens foranledning, kan blive
kontraherende part i denne konvention ved at tiltræde
den efter dens ikrafttrædelse .
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Ethvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument,

tion kan i overensstemmelse med stk. 1 blive kontrahe

som deponeres efter den dato, på hvilken en ændring af

rende part i denne konvention. En sådan organisation,
som er kontraherende part i denne konvention, under
retter depositaren om sin kompetence og enhver senere
ændring i denne kompetence vedrørende områder, der er
omfattet af denne konvention. Den pågældende organisa
tion udøver, for så vidt angår de spørgsmål, der henhører
under dens kompetence, på egne vegne de rettigheder og
bærer det ansvar, som denne konvention giver de stater,
som er kontaherende parter i konventionen. For så vidt
angår de spørgsmål, som henhører under organisationens
kompetence, og hvorom depositaren er underrettet, er
organisationens medlemsstater, som er kontraherende
parter i denne konvention, ikke bemyndiget til indivi
duelt at udøve deres rettigheder, herunder deres stemme

denne konvention i overensstemmelse med artikel 21 er

ret.

trådt i kraft, anses for at gælde konventionens ændrede
tekst.

4. Ethvert sådant instrument, som deponeres efter, at
ændringen er accepteret, men før den er trådt i kraft,
anses for at gælde konventionens ændrede tekst fra den
dato, hvor ændringen træder i kraft.
5. Denne konvention finder først anvendelse på en
bestemt pool, når alle stater eller regionale organisationer
for økonomisk integration, som er berørt af den pågæl
dende pool, er blevet kontraherende parter i denne
konvention.

4. Denne konvention står åben for undertegnelse fra
den 15. april 1994 til og med den 14. april 1995 i De

Artikel 1 7

Forenede Nationers kontor i Geneve. Den står derefter
åben for tiltrædelse.

Opsigelse

1 . Enhver kontraherende part kan opsige denne
konvention ved at fremsende en notifikation til deposita
Artikel 15

ren .

Forbehold

2. Opsigelsen træder i kraft femten måneder efter den
dato, på hvilken depositaren har modtaget notifikationen.

Enhver kontraherende part kan tage forbehold over for
artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, vedrørende kravet om
fremlæggelse af tolddokumenter og garantistillelse.
Enhver kontraherende part, der har taget forbehold, kan
når som helst trække dem tilbage, helt eller delvis, ved
meddelelse til depositaren med angivelse af den dato, på
hvilken en sådan tilbagetrækning får virkning.

Artikel 16

Artikel 18

Ophør

Såfremt antallet af kontraherende parter efter konventio
nens ikrafttrædelse i et tidsrum på tolv på hinanden
følgende måneder er mindre end fem, ophører konven
tionen efter udløbet af den pågældende tolv måneders
periode. Ved anvendelsen af denne artikel medregnes en
regional organisation for økonomisk integration ikke i
antallet af organisationens medlemsstater.

Ikrafttrædelse

1.

Artikel 19

Denne konvention træder i kraft seks måneder efter,

at fem af de i artikel 14, stk. 1 og 3, omhandlede stater
eller regionale organisationer for økonomisk integration
har undertegnet denne konvention uden råtifikationsfor
behold eller har deponeret deres ratifikations- eller tiltræ
delsesinstrumenter. I den sammenhæng medregnes en
sådan regional organisation, der har foretaget underteg
nelse uden ratifikationsforbehold eller deponering af
instrumenter ikke i det antal medlemsstater af organisa
tionen, der har foretaget en sådan undertegnelse eller
deponering.
2. For enhver anden støt eller regional organisation for
økonomisk integration nævnt i artikel 14, stk. 1 , 2 og 3
træder denne konvention i kraft seks måneder efter

sådannes undertegnelse uden ratifikationsforbehold eller
deponering af ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.

Forvaltningskomité
1 . Der nedsættes en forvaltningskomité, i det følgende
benævnt »komitéen«, som skal undersøge gennemførelsen
af denne konvention, enhver foreslået ændring heraf samt
foranstaltninger, der tager sigte på at sikre en ensartet
fortolkning og anvendelse af konventionen.
2.

De kontraherende parter er medlemmer af komi

téen. Komitéen kan beslutte, at de kompetente myndig
heder for enhver stat eller regional organisation for
økonomisk integration, som ikke er kontraherende part,
eller repræsentanter for internationale organisationer, for
så vidt angår spørgsmål af betydning for dem, kan deltage
i komitéens møder med observatørstatus .
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Eksekutivsekretæren for Den Økonomiske Kommis

sion for Europa, i det følgende benævnt »eksekutivsekre
tæren«, varetager komitéens nødvendige sekretariatsforret
ninger.
4. Komitéen vælger for hver mødeperiode sin formand
og næstformand.

herende parter i denne konvention, ved afstemning kun
ret til et samlet antal stemmer, der er lig med de stemmer,
der kan tildeles deres medlemsstater, som er kontrahe

rende parter i denne konvention .
11 . Inden afslutningen af mødet godkender komitéen
en beretning.
12.

5. De kontraherende parters kompetente myndigheder
meddeler eksekutivsekretæren begrundede forslag til
ændring af konventionen samt anmodning om optagelse
af spørgsmål på dagsordenen for komitéens møder. Ekse
kutivsekretæren forelægger disse meddelelser for de
kontraherende parters kompetente myndigheder og for
depositaren .
6.

b) og dernæst på en dato, der fastsættes af komitéen, dog
mindst hvert femte år

c) samt efter anmodning fra mindst to kontraherende
parters kompetente myndigheder.
Han udsender senest seks uger inden komiteens møde et

forslag til dagsorden til de kontraherende parters kompe
tente myndigheder og til de observatører, som er

Hvis

denne

artikel

ikke

indeholder

relevante

bestemmelser, finder forretningsordenen for Den Økono
miske Kommission for Europa anvendelse, medmindre
komitéen træffer anden beslutning.

Artikel 20

Bilæggelse af tvister

Eksekutivsekretæren indkalder komiteen :

a) to år efter konventionens ikrafttrædelse
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1.

Enhver tvist mellem to eller flere kontraherende

parter om fortolkningen eller anvendelsen af denne
konvention bilægges så vidt muligt ved direkte forhand
ling mellem de pågældende parter.
2. Enhver tvist, der ikke kan bilægges ved direkte
forhandling, henvises af de kontraherende parter i tvisten
til komitéen, der undersøger sagen og retter henstilling
med henblik pa bilæggelsen heraf.
3. De kontraherende parter i tvisten kan på forhånd
aftale at acceptere komitéens henstillinger som bindende.

omhandlet i stk. 2.

Artikel 21

7. På afgørelse truffet af komiteen i henhold til stk. 2
indbyder generalsekretæren de kompetente myndigheder
for de stater og organisationer, som er omhandlet i stk. 2,
til at lade sig repræsentere af observatører ved komitéens

Ændringsprocedure

møde.

1.

Komitéen kan i overensstemmelse med artikel 19

anbefale ændringer af konventionen.
8. Komiteen er beslutningsdygtig, når mindst en tred
jedel af de kontraherende parter er til stede . Ved anven
delsen af dette stykke medregnes tilstedeværelsen af en
regional administration for økonomisk integration ikke i
antallet af organisationens medlemsstater.

2.

3.

9.

Forslagene sættes til afstemning. Med forbehold for

de i stk. 10 indeholdte bestemmelser har hver kontrahe

rende part, der er repræsenteret ved mødet, én stemme.

Andre forslag end ændringsforslag vedtages af komitéen
med stemmeflertal fra de medlemmer, der er tilstede og
afgiver stemme. Ændringsforslag vedtages med to tredje
dels stemmeflertal af de medlemmer, der er tilstede og
afgiver stemme.

Enhver anbefaling om ændring, der er meddelt i

overensstemmelse med stk. 2, træder i kraft for alle de

kontraherende parter inden for et tidsrum af tre måneder
regnet fra udløbet af den attenmåneders periode, der

følger efter datoen for meddelelse af anbefalingen om
ændringen, såfremt ingen kontraherende part i den
pågældende periode har meddelt depositaren indvending
mod den nævnte anbefalede ændring.

4.
10. Ved anvendelse af artikel 14, stk. 3, har regionale
organisationer for økonomisk integration, der er kontra

Teksten til enhver således anbefalet ændring

meddeles af depositaren til alle kontraherende parter i
denne konvention samt til andre signatarer.

Hvis en kontraherende part har meddelt indvending

mod den anbefalede ændring inden udløbet af den i stk. 3
omhandlede attenmåneders periode, anses ændringen for
ikke at være accepteret og får ingen virkning.
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3. Opstar der uenighed mellem en kontraherende part
og depositaren om udførelsen af sidstnævntes opgaver,
skal depositaren eller den berørte part underrette de
øvrige kontraherende parter og signatarer eller, i givet

Depositaren

fald, komitéen herom.

1 . De Forenede Nationers generalsekretær udpeges
herved til depositar for denne konvention.
2.

Generalsekretæren

for

De

Forenede

Artikel 23

Registrering og autentiske tekster

Nationers

opgaver som depositar svarer til dem, som er fastsat i afde
ling VII i Wiener-konventionen om traktatretten indgået i

ners Pagt skal denne konvention registreres i De

Wien den 23. maj 1969.

Forenede Nationers sekretariat.

I overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Natio

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet
denne konvention .

UDFÆRDIGET i Geneve, den 21 . januar 1994 i ét eksemplar på arabisk, engelsk, fransk, kinesisk,
russisk og spansk, hvilke seks tekster har samme gyldighed.

BILAG II

Fællesskabets forbehold som omhandlet i artikel 1 i afgørelsen
Ved anvendelse af konventionens artikel 6 og 7 kræver fællesskabslovgivningen, at der under visse omstæn
digheder fremlægges et tolddokument og stilles en garanti for reservedele til reparation samt for tilbehør og
udstyr til containere. Ovennævnte omstændigheder er :
— at der består alvorlig risiko for, at forpligtelsen til genudførsel ikke overholdes, og
— at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for betalingen af den toldgæld, der vil kunne opstå.

BILAG III

Notifikation som omhandlet i artikel 1, stk. 3 i afgørelsen

I overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i konventionen meddeler Fællesskabet generalsekretæren for De
Forenede Nationer, som er depositar for konventionen, at Fællesskabet i sin egenskab af en regional organi
sation for økonomisk integration er kompetent med hensyn til alle de områder, der er omfattet af konventio
nen, med undtagelse af

— fastlæggelse af told, afgifter, gebyrer og andre skatter, der er nævnt i konventionens artikel 1 , litra a),
undtagen Fællesskabets toldafgifter og afgifter med tilsvarende virkning samt landbrugsafgifter og andre
afgifter ved indførsel som led i Fællesskabets landbrugspolitik
— sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konventionens bestemmelser.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. marts 1995

om kontrolmetoder til bevarelse af hollandske kvægbesætningers status som
officiellt tuberkulosefri

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(Tekst af betydning for EØS)

(95/ 138/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

2. Alle slagtede dyr skal undersøges af en embedsdyr
læge efter slagtningen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

3.

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26.
juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved
handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin ('),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 14, og
ud fra følgende betragtninger :
Over 99,9 % af kvægbesætningerne i Nederlandene er
erklæret officielt fri for tuberkulose, jf. artikel 2, litra d), i
direktiv 64/432/EØF, og har opfyldt betingelserne for
denne status i mindst ti år ; i mindst de sidste seks år er

der årligt for hver 10 000 besætninger kun fundet tuber
kulose hos kvæg i en besætning ;
alle kreaturer, der slagtes i Nederlandene, bliver undersøgt
af en embedsdyrlæge efter slagtningen ;
som forudsætning for bevarelse af status som officielt
tuberkulosefri bør der fastlægges kontrolforanstaltninger
til at sikre, at denne status er effektiv ; foranstaltningerne
skal passe til den særlige sundhedssituation for kvægbe
sætninger i Nederlandene ;

Enhver mistanke om tuberkulose hos et levende,

selvdødt eller slagtet dyr skal indberettes til myndighe
derne.

4. I det enkelte mistænkte tilfælde foretager myndighe
derne de nødvendige undersøgelser for at bekræfte eller
afkræfte mistanken, herunder sporing af oprindelses- og
transitbesætninger. Såfremt der ved kødkontrollen eller
slagtningen findes læsioner, der giver anledning til
mistanke om tuberkulose, skal myndighederne indsende
sådanne læsioner til laboratorieundersøgelse.
5. Oprindelsesbesætningernes status som officielt
tuberkulosefri og transit af mistænkte dyr skal suspende
res, indtil kliniske eller laboratoriemæssige undersøgelser
eller tuberkulinprøver har udelukket tilstedeværelsen af
kvægtuberkulose.
6.

Hvis mistanken om tuberkulose bekræftes ved tuber

kulinprøver eller ved kliniske eller laboratoriemæssige
undersøgelser, tilbagekaldes oprindelses- og transitbesæt
ningernes status som officielt tuberkulosefri.

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

Artikel 2

Status som officielt tuberkulosefri tilbageholdes fortsat,
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Der etableres et identifikationssystem, således at de
enkelte kreaturer kan spores tilbage til oprindelses- og
transitbesætningen.
(') EFT nr. 121 af 29. 7. 1964, s. 1977/64.

indtil

— samtlige dyr, der er anset for angrebet, er blevet fjernet
fra besætningen
— lokaler og inventar er blevet desinficeret
— samtlige øvrige, over seks uger gamle kreaturer har
reageret negativt på mindst to officielle, intradermale
tuberkulinprøver i henhold til bilag B til direktiv
64/432/EØF ; den første prøve foretages mindst seks
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ningen, og den anden mindst seks måneder efter den
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Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

første .

Artikel 3

Oplysninger om ny- eller reinficerede besætninger skal
sammen med en epidemiologisk rapport straks meddeles
Kommissionen ; ved en ny- eller reinficeret besætning
forstås en oprindelses- eller transitbesætning, der har
rummet et kreatur, der har reageret positivt for tilstedevæ
relse af Mycobacterium bovis.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . marts 1995.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. april 1995

om bemyndigelse af Kongeriget Belgien, Den Franske Republik og Kongeriget
Nederlandene til midlertidigt at tillade handel med hørfrø, der ikke opfylder
kravene i Rådets direktiv 69/208 /EØF

(95/ 139/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 69/208/EØF af 30.
juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter ('),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 16,
under henvisning til anmodning fra Belgien, Frankrig og
Nederlandene, og
ud fra følgende betragtninger :
I Belgien, Frankrig og Nederlandene har produktionen af
hørfrø, der opfylder kravene i direktiv 69/208/EØF, været
utilstrækkelig i 1994, og den kan ikke tilfredsstille efter

spørgslen i disse lande ;

deres omrade at tillade handel med højst 1 000 tons
hørfrø (Linum usitatissimum L.) af kategorierne »certifi
ceret frø af første generation«, »certificeret frø af anden
generation« og »certificeret frø af tredje generation«, som
ikke opfylder kravene i bilag II til direktiv 69/208/EØF
vedrørende mindste spireevne. Denne maksimums
mængde gælder for alle tre medlemsstater under et.
Følgende betingelser skal være opfyldt :

a) spireevnen skal være mindst 90 % målt på rent frø
b) den officielle etiket skal bære påskriften : »mindste
spireevne 90 % «.
Artikel 2

stillende måde ved at anvende frø fra andre medlemsstater

De øvrige medlemsstater bemyndiges til på de i artikel 1
fastsatte betingelser og med det formål, der ligger bag de
af de nævnte medlemsstater fremsatte anmodninger, på

eller fra tredjelande, der opfylder alle krav i nævnte direk

tillades i medfør af artikel 1 .

det har ikke været muligt at dække behovene på tilfreds
tiv ;

Belgien, Frankrig og Nederlandene bør derfor for en
periode, der udløber den 30. juni 1995, bemyndiges til at
tillade handel med frø af ovennævnte art, der er under

givet mindre strenge krav ;

det vil også være hensigtsmæssigt at bemyndige alle de
øvrige medlemsstater til at tillade handel med sådanne
frø, hvis handel hermed i medfør af denne beslutning er

deres område at tillade handel med frø, for hvilke handel

Artikel 3

Medlemsstaterne giver inden den 30. september 1995
Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse
om, hvor store mængder frø der er certificeret og bragt i
handelen på deres område i medfør af denne beslutning.

blevet tilladt i andre medlemsstater ;
Artikel 4

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for

Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 1995.
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Kongeriget Belgien, Den Franske Republik og Kongeriget
Nederlandene bemyndiges til indtil den 30. juni 1995 på

(') EFT nr. L 169 af 10. 7. 1969, s. 3.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

om

ændring

af

af 7. april 1995
beslutning 91/449/EØF om sundhedscertifikater
kødprodukter, der indføres

for

(Tekst af betydning for EØS)

(95/ 140/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12.
december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpoliti
mæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg,
svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra
tredjelande ('), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 21a
og 22, og

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I del II i bilag E til beslutning 91 /449/EØF indsættes
følgende land :
»Argentina«.

ud fra følgende betragtninger :

I Kommissionens beslutning 91 /449/EØF (2), senest
ændret ved beslutning 94/847/EF (3), er det fastsat, hvilke
sundhedscertifikater der kræves ved indførsel af kødpro
dukter fra tredjelande ;

der er ikke konstateret udbrud af mund- og klovesyge i
Argentina siden april 1994 ; dog vaccineres der mod
denne sygdom i landet ;
det afhænger af sundhessituationen i fremstillingslandet,
hvilke kategorier af kødprodukter der kan indføres fra
tredjelande ;

(') EFT nr. L 302 af 31 . 12. 1972, s. 28.
(2) EFT nr. L 240 af 29. 8. 1991 , s. 28.
(3) EFT nr. L 352 af 31 . 12. 1994, s. 56.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 1995.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

