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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 102/96
af 22. januar 1996

om videreførelse af foranstaltningerne i bilag I til forordning (EF) nr. 1416/95 om
visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede
landbrugsprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse,

forordning (EF) nr. 1416/95 bør derfor videreføres for
1996 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger :

Foranstaltningerne

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1416/95 af 19 . juni 1995
om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i
1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter (:) blev der
for 1995 åbnet toldkontingenter på betingelserne i bilag I
til nævnte forordning til fordel for Schweiz ;

nr. 1416/95 videreføres for 1996.

det har ikke været muligt at indgå en tillægsprotokol
inden den 1 . januar 1996 ; foranstaltningerne i bilag I til

i

bilag

I

til

forordning (EF)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 1996.

På Rådets vegne
L. DINI

Formand

(■) EFT nr. L 141 af 24. 6. 1995, s. 1 .

Nr. L 19/2
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 103/96
af 24. januar 1996

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved (EF) nr. 1 101 /95 (2), særlig
artikel 19, stk. 4, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger :

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 56/96 (3) ;
anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 56/96 på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, fører til at ændre de for tiden

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 forordning (EF) nr. 56/96, i
uforarbejdet stand og ikke denaturerede, ændres til de
beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

H EFT nr. L 110 af 17. 5. 1995, s. 1 .
h) EFT nr. L 13 af 18. 1 . 1996, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 24. januar 1996 om ændring af eksportrestitutionerne for
hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Restitutionsbeløb (3)

— ECU/ 100 kg —
1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
12 90
1290
12 90

100
910
950
100
910
950

38,65
37,93
38,65
37,93

(')
(')
0
(')
(')
(2)

— ECU/ 1 % sakkarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4202

— ECU/ 1 00 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

42,02
41,50
41,50

— ECU/ 1 % sakkarose x 100 kg —
170.1 99 90 100

0,4202

(') Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte pa 92 % . Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der
skal anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17a, stk. 4, i

forordning (EØF) nr. 1785/81 .
(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).
(') Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik
Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i den ændrede
forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 2815/95 overholdes.

Nr. L 19/3

Nr. L 19/4

IDA !
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 104/96

af 24. januar 1996
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i
forbindelse med den 25 . dellicitation under den løbende licitation omhandlet i

forordning (EF) nr. 1813/95
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. 1101 /
95 (2), særlig artikel 17, stk. 5, andet afsnit, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :
I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1813/95

af 26. juli 1995 om en løbende licitation med henblik på
fastsættelse af en eksportafgift og/eller eksportrestitution
for hvidt sukker (3), foranstaltes dellicitationer med
henblik på eksport af dette sukker ;
i henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 , i forord

ning (EF) nr. 1813/95, fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen

og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet ;

efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser, der
er nævnt i artikel 1 , fastsættes for den 25. dellicitation ;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (4), ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (*), er der udstedt forbud mod

handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro) ;
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 2815/95 (6) ; der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . For den 25. dellicitation for hvidt sukker, ifølge
forordning (EF) nr. 1813/95 fastsættes maksimumseks
portrestitutionen til 44,551 ECU/ 100 kg.
2. Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den
Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro),
hvis betingelserne i den ændrede forordning (EØF)
nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 2815/95 overholdes.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
P)
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177
110
175
102
138

af
af
af
af
af

1 . 7. 1981 , s. 4.
17. 5. 1995, s. 1 .
27. 7. 1995, s. 12.
28. 4. 1993, s. 14.
21 . 6. 1995, s. 1 .

(6) EFT nr. L 297 af 9. 12. 1995, s. 1 .
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Nr. L 19/ 5

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 105/96
af 24. januar 1996

om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden
for melasse i sektoren for sukker
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

litet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun vedrører en
ringe mængde, der ikke er repræsentativ for markedet ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske
udvikling ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 af 30 . juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 101 /95 (2),

for at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
melasse af standardkvalitet skal priserne alt efter
kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes
i det omfang, der følger af anvendelsen af artikel 6 i

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1422/95 af 23. juni 1 995 om gennemførelsesbestem

undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset

der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som

melser for import af melasse inden for sektoren for sukker
og om ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (3), særlig
artikel 1 , stk. 2 og artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :

forordning (EØF) nr. 785/68 ;
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbuds

pris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbuds
priser, som ikke synes at være tilstrækkeligt
repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til

pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative
I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsen
tative pris«, fastsættes i overensstemmelse med Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 785/68 (4) ; denne pris fast
sættes for den standardkvalitet, der er defineret i artikel 1

i nævnte forordning ;
den repræsentative pris for melasse beregnes for et EF
grænseovergangssted, som er Amsterdam ; denne pris skal
beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet, som konstateres på grundlag af note
ringer eller priser på dette marked, der er justeret under
hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i forhold til
standardkvaliteten ; standardkvaliteten for melasse blev

defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68 ;

ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige oplys
ninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede
priser på vigtige markeder i tredjelande samt om købe
kontrakter indgået i den internationale samhandel, som
Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ ; ved denne konsta

pris ;

når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for
det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør
der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel 3
i forordning (EF) nr. 1422/95 ; såfremt importtolden
suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told ;

anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning ;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

tering kan et gennemsnit af flere priser lægges til grund i
henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 785/68 på
betingelse af, at dette gennemsnit kan anses som repræ
sentativt for markedets faktiske tendens ;

der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskva
(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 110 af 17. 5. 1995, s. 1 .
(3) EFT nr. L 141 af 24. 6. 1995, s. 12.
4 EFT nr. L 145 af 27. 6. 1968 , s . 12.

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de
i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede
produkter fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

Nr. L 19/6

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til forordning om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for '
melasse i sektoren for sukker

Told, i ecu der skal
KN-kode

Repræsentativ pris i ecu
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

opkræves ved import i
tilfælde af suspension, jf.
artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

1703 10 00 (')

10,16

—

0,00

1703 90 00 (')

11,09

—

0,00 ,

(') Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68 .
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif
fastsat for disse produkter.
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Nr. L 19/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 106/96

af 23. januar 1996
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse

letfordærvelige varer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

anvendelsen af de regler og kriterier, som er fastsat i oven
nævnte artikler, på de oplysninger, der er blevet meddelt

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under

henvisning

til

Rådets

forordning

(EØF)

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 173, stk.

2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, fører til fastsættelse af
enhedsværdier for de pågældende varer som angivet i
bilaget til denne forordning —

nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF

toldkodeks ('),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om
indførelse af en EF-toldkodeks (2), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1762/95 (3), særlig artikel 173, stk. 1 ,
og

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 173 til 177 i forordning (EØF)
nr. 2454/93 skal Kommissionen fastsætte periodiske
enhedsværdier for de varer, der er anført i grupperingen i
forordningens bilag 26 ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De enhedsværdier, der er nævnt i artikel 173, stk. 1 , i

forordning (EØF) nr. 2454/93, fastsættes som angivet i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1996.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993, s. 1 .
3 EFT nr. L 171 af 21 . 7. 1995, s . 8 .
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BILAG

I

Varebeskrivelse

Enhedsværdibeløb/ 1 00 kg netto

Kode

\
Nye kartofler

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Spiseløg (bortset fra sætteløg)

1.30

0703 10 19

l
Hvidløg

1.40

0703 20 00

l
Porrer
ex 0703 90 00

1.50

l
Blomkål

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

0704 20 00

l
Hvidkål og rødkål

1.80

0704 90 10

l
ex 0704 90 90

l
Kinakål

1.100

ex 0704 90 90

l
Hovedsalat
0705 11 10

1.110

0705 1 1 05
0705 1 1 80

l
Gulerødder
ex 0706 10 00

1.130

l
Radiser
ex 0706 90 90

1.140

\
1.160

l

\
Ærter (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

bfr. /lfr .

dkr.
lire

507,63
246,69
1 483,35

72,19
31,14
32,30

a)
b)
c)

12,13
69,59
104,01

161,13
78,30
470,84

22,91
9,88
10,25

88,63
24 597,87

a)
b)
c)

111,53
640,07
956,75

1 482,12
720,27
4 330,93

210,76
90,92
94,31

815,26
226 260,10

a)
b)
c)

58,95
338,30
505,68

783,36
380,70
2 289,08

111,40
48,05
49,85

a)
b)
c)

32,94

189,04
282,56

437,73
212,72
1 279,09

62,25
26,85
27,85

l

dra.
hfl.

pta .
esc .

||||I

38,20
219,22
327,69

279,23
77 494,25

11 871,18
80,84

6 087,49
7 472,02

||||
3 768,09
25,66

1 932,26
2 371,73

34 660,30
236,02

17 773,66
21 816,06

430,90
119 588,13

18 319,45
124,74

9 394,14
1 1 530,72

240,78

10 236,53
69,70

5 249,25
6 443,13

16 691,08
113,66

8 559,12
10 505,78

6 997,76
8 589,31

\
I
\
66 823,40

l

\

l

a)
b)
c)

53,71
308,23
460,73

713,73
346,86
2 085,61

101,49
43,78
45,42

392,60
108 958,2.5

a)
b)
c)

43,91
252,01

82,98
35,80
37,13

320,98
89 082,05

13 646,29

376,69

583,53
283,58
1 705,15

a)
b)
c)

32,37
185,77
277,68

430,15
209,04
1 256,96

61,17
26,39

236,61
65 667,08

10 059,40

a)
b)
c)

81,30
466,57
697,40

1 080,36
525,03
3 156,96

153,63
66,27
68,75

a)
b)
c)

69,32
397,82
594,64

921,17

130,99

447,67
2 691,76

56,51
58,62

\

LJ

Endivie
ex 0705 29 00

1.120

DM
Ir. £
£

I
92,92

I

I

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck)

1.90

øsch .
ffr.

a)
b)
c)

\

Rosenkål

1.70

ECU
FM
skr.

a)
b)
c)

Art, sort, KN-kode

27,37

\

21,82
125,22
187,18

289,96
140,91
847,29

41,23
17,79
18,45

a)
b)
c)

28,30
162,41
242,76

376,07
182,76
1 098,92

53,48
23,07
23,93

a)
b)
c)

111,48
639,79
956,33

1 481,48
719,96
4 329,06

210,67
90,88

a)
b)
c)

222,19
1 275,13
1 906,00

2 952,63

419,87
181,12
187,88

Ll

5 158,42
6 331,64

||\
594,27

25 265,03

164 928,43

172,04

12 955,81
15 902,44

506,70
140 625,32

21 542,09

1 1 046,70

146,69

13 559,13

6 780,85
46,17

4 268,04

8 794,59
59,89

4 509,83
5 535,54

IlI

||

a)
b)
c)

1 434,91
8 627,96

68,50

94,27

159,50

44 264,92

3 477,19

I
206,86
57 410,51

||II
34 645,32
235,91

17 765,98
21 806,63

1 624,14

69 049,21

450 748,59

470,18

35 408,15
43 461,30

814,91
226 162,32

||
IIIl

IIIII
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Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

1.170

Bønner :

1.170.1

Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Bønner (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Com
pressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

Enhedsværdibeløb/ 1 00 kg netto
a)
b)
c)

913,02

a)
b)
c)

220,58
1 265,90
1 892,20

92,83
532,74
796,31

a)
b)
c)

1.190

Artiskokker

a)
b)
c)

1.200

Asparges :

1.200.1

— Grønne
ex 0709 20 00

1.200.2

— Andre tilfælde

1.210

1.230

1.240

1.250

1.270

2.10

2.30

Ananas, friske
ex 0804 30 00

1 612,39
447 485,53

68 549,35
466,78

35 151,83
43 146,67

8 565,50

416,83
179,81
186,52

1 233,58
599,49
3 604,68

175,42
75,67
78,49

678,55
188 318,65

28 848,13
196,44

14 793,20
18 157,73

—

—

—

—

215,69
93,04

834,32
231 548,97

35 470,49

737,1 1
4 432,17

241,53

18 189,12
22 326,01

1 579,57
767,63
4 615,71

224,62
96,90
100,51

868,87
241 137,54

36 939,34
251,53

18 942,34
23 250,54

653,05
317,37
1 908,30

92,87
40,06

359,22

15 272,01
103,99

7 831,43
9 612,59

883,36

ex 0802 40 00

2 931,25
1 424,52

1 516,76

a)
b)
c)

Spiselige kastanjer (Castanea-arter), friske

16 961,33
20 818,98

114,14

Sød peber

0714 20 10

225,23

655,03

1 046,89
6 007,93
8 980,39

Søde kartofler, hele friske (bestemt til men
neskeføde)

33 076,18

65 829,63
80 801,76

a)
b)
c)

0709 90 50

778,00
215 919,11

3 019,55 128 373,93
838 016,37
874,15

Kantareller
0709 51 30

Fennikel

201,13
86,76
90,00

780,61
336,74
349,30

282,03
421,56

0709 60 10

pta .
esc .

£

5 489,42
2 667,73
16 040,80

413,09

a)
b)
c)

ex 0709 40 00

dra.
hfl .

2 370,67
3 543,58

682,16
1 019,66

Bladselleri (Apium graveolens L., var. Dulce
(Mill.) Pers.)

dkr.
lire

1 414,38
687,35
4 132,99

—

a)
b)
c)

Auberginer

DM
Ir. £

—

979,1 1

0709 30 00

1.220

a)
b)
c)

106,44
610,82

a)
b)
c)

ex 0709 20 00

øsch .
ffr.
bfr./lfr.

li

Valskbønner
ex 0708 90 00

0709 10 20
0709 10 30

ECU
FM
skr.

a)
b)
c)

1.180

0709 10 10

Nr. L 19/9

118,87

49,14

13 911,70

96,51

99 694,67

41,55

6 760,76
40 651,79

1 978,29
853,39
885,22
290,87
125,48
130,16

1 125,15
312 262,27

47 834,79
325,73

24 529,48
30 108,41

1 320,41

2 045,47
994,05
5 977,14

a)
b)
c)

73,55
422,09
630,92

977,38
474,98
2 856,02

138,99
59,96
62,19

537,62
149 206,47

22 856,62
155,64

1 1 720,78
14 386,53

a)
b)
c)

67,89
389,59
582,34

902,12
438,41
2 636,12

128,28
55,34
57,40

496,23
137 718,08

21 096,74
143,66

10 818,32
13 278,81

a)
b)
c)

129,87

1 725,83
838,71

245,42
105,87

949,32
263 465,56

40 359,72
274,83

20 696,30

745,32
1 114,07

5 043,10

109,82

a)
b)
c)

53,06
304,53
455,20

705,16
342,69
2 060,56

100,28
43,26
44,87

387,88
107 649,17

16 490,55
112,29

8 456,28
10 379,56

153,93

7 652,37 325 334,68 166 830,30
2 123 762,93
2 215,33 204 773,78

25 403,42

Nr. L 19/ 10
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Varebeskrivelse

Kode

Art, sort, KN-kode

2.40

Avocadoer, friske
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

2.50

Guvabær og mango, friske
ex 0804 50 00

2.60

Appelsiner, friske :

2.60.1

— Blod- og halvblodappelsiner
0805 10 01

0805
0805
0805
0805
0805

2.60.2

10
10
10
10
10

11
21
32
42
51

0805 10 05
0805
0805
0805
0805
0805

10 15

10
10
10
10

— Andre varer
0805 10 19

0805
0805
0805
0805

øsch .
ffr.

DM
Ir. £

bfr./lfr.

£

a)
b)
c)

74,05
424,96
635,21

984,02
478,21
2 875,43

139,93

a)
b)
c)

96,92
556,20
831,38

1 287,91
625,90
3 763,45

183,15

I
a)
b)
c)

60,36
62,61

79,00
81,95

dkr.
lire

dra .
hfl .

pta .
esc .

541,28
150 220,59

23 01 1,97

156,70

1 1 800,44
14 484,31

708,44
196612,95

30 118,71
205,09

15 444,75
18 957,47

I
—

—

—

—

—

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

a)
b)
c)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

10 59

Mandariner (herunder tangeriner og satsu
mas), friske ; klementiner, wilkings og li
gnende krydsninger af citrusfrugter, friske :

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 1 1
ex 0805 20 21

— Monreales og satsumas
ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

— Mandariner og wilkings
ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

FM
skr.

10 29
10 36
10 46

2.70

2.70.3

ECU

a)
b)
c)

25
34
44
55

0805 10 09

2.70.2

Enhedsværdibeløb/ 1 00 kg netto

— Navels, Naveliner, Navelater, Salustianer,
Vernas, Valencialater, Maltoser, Shamou

tis, Ovalis, Trovita og Hamliner

2.60.3

25. 1 . 96

— Tangeriner og andre varer
ex 0805 20 17
ex 0805 20 19
ex 0805 20 27

a)
b)
c)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ex 0805 20 29

2.85

Limefrugter (Citrus aurantifolia), friske
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

131,20
752,93
1 125,44

1 743,44
847,27
5 094,57

247,92
106,95
110,94

959,01

266 154,53

40 771,64
277,63

20 907,53
25 662,69

25. 1 . 96
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Varebeskrivelse
Kode

Art, sort, KN-kode

2.90

Grapefrugter, friske :

2.90.1

— Hvide
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

2.90.2

— Lyserøde
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

2.100

Druer til spisebrug
0806
0806
0806
0806
0806

2.110

10
10
10
10
10

21
29
61
30
69

Vandmeloner
0807 11 00

2.120

Meloner (bortset fra vandmeloner) :

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (he
runder Verde Liso), Rochet, Tendrai, Fu
turo

ex 0807 19 00

2.120.2

— Andre varer
ex 0807 19 00

Pærer

2.140.1

Pærer — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.150

a)
b)
c)

ECU
FM
skr.

øsch .
ffr.

Ir. £

bfr./lfr.

£

DM

dra .
hfl .

pta .
esc .

a)
b)
c)

496,53
241,30
1 450,91

70,61
30,46
31,59

273,12
75 799,73

11 611,60

214,43
320,52

79,07

5 954,38
7 308,63

a)
b)
c)

43,72
250,92
375,06

581,02
282,36
1 697,81

82,62
35,64
36,97

319,60
88 698,23

13 587,49
92,52

6 967,61
8 552,31

a)
b)
c)

209,43
1 201,89
1 796,53

2 783,04
1 352,49
8 132,40

395,76
170,72
177,09

1 530,86
424 859,29

65 083,28

33 374,44

443,18

40 965,04

a)
b)
c)

43,48
249,53
372,98

577,80
280,80
1 688,40

82,16
35,44

317,83
88 206,69

13 512,19
92,01

6 929,00
8 504,91

37,36

36,77

I
a)
b)
c)

57,39
329,37
492,33

762,68
370,65
2 228,65

108,46
46,79
48,53

419,53
116431,16

17 835,84
121,45

9 146,15
1 1 226,32

a)
b)
c)

120,05
688,97
1 029,84

1 595,35
775,30

226,86
97,86
101,51

877,55
243 546,14

37 308,31
254,05

19 131,55
23 482,78

4 661,81

a)
b)
c)

I
—

—

Abrikoser

a)
b)
c)

161,23
925,30
1 383,10

2 142,58
1 041,24
6 260,90

304,68

a)
b)
c)

306,04
1 756,34
2 625,30

4 066,90
1 976,42
1 1 884,00

a)
b)
c)

152,37
874,41
1 307,03

2 024,75
983,98
5 916,58

124,20
128,84

a)
b)
c)

140,42
805,83
1 204,52

1 865,95
906,81
5 452,56

265,34
114,46
118,73

—

—

—

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

Kirsebær
0809 20 1 1
0809 20 19
0809 20 21

dkr.
lire

II

Andre varer
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

0809 10 10
0809 10 50

2.160

Enhedsværdibeløb/ 1 00 kg netto

I

2.140

2.140.2

Nr. L 19 / 11

—

—

1 178,56
327 086,76

50 105,72
341,19

578,33
249,48
258,78

2 237,07
620 853,30

95 107,18

287,93

1 113,75
309 098,60

47 350,15
322,43

24 280,96

1 026,40
284 856,76

43 636,59

22 376,67
27 465,96

131,43
136,34

647,62

25 694,01
31 537,79

48 770,58
59 862,84

0809 20 29
0809 20 71
0809 20 79

2.170

Ferskener
0809 30 19
0809 30 59

2.180

Nektariner
ex 0809 30 1 1
ex 0809 30 51

297,14

29 803,37

Nr. L 19/ 12
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Varebeskrivelse
Kode

Enhedsværdibeløb/ 100 kg netto

Il
Art, sort, KN-kode

\
2.190

2.200

Blommer
0809 40 10
0809 40 40

a)
b)
c)

Jordbær

a)
b)
c)

0810 20 10

I

I
Frugter af Vaccinium myrtillus (blåbær)

2.210

0810 40 30

l
Kiwifrugter (Actinidia chinensis Planch.)

2.220

0810 50 00

l
Granatæbler

2.230

ex 0810 90 85

l
Kakifrugter (dadelblommer ) (herunder Sha
ron-frugter)

2.240

ex 0810 90 85

\

l
Litchiblommer

2.250

ex 0810 90 30

l

l

øsch .

DM
Ir. £
£

ffr.

bfr./lfr.

130,63
749,64

246,84
106,48

1 120,53

1 735,84
843,58
5 072,33

371,89
2 134,23
3 190,15

4 941,92
2 401,66
14 440,92

702,76
303,15
314,46

LJl

Hindbær

2.205

ECU
FM
skr.

a)
b)

c)

0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

25 . 1 . 96

I

110,45

I

dkr.
lire

dra.
hfl .

pta .

40 593,70
276,42

20 816,28
25 550,69

2 718,39 115 570,15
754 434,18
786,96

59 263,90
72 742,74

954,83
264 992,93

\
IlII

I

a)
b)
c)

1 660,35
9 528,48
14 242,75

22 063,73
10 722,46
64 473,05

3 137,53
1 353,46
1 403,95

a)
b)
c)

145,17
833,11
1 245,29

1 929,1 1
937,50
5 637,10

274,32
118,34
122,75

a)
b)
c)

81,93
470,16
702,78

1 088,69

154,81

598,85

529,08
3 181,28

66,78
69,27

166 198,97

a)
b)
c)

109,80
630,10

1 459,04

207,48
89,50
92,84

12 136,53 515 975,35 264 590,06
3 368 252,42
3 513,48 324 767,78

1 061,14
294 497,67

23 134,00
28 395,54

25 459,66
173,37

13 055,61
16 024,95

802,57
222 737,37

34 120,66

17 496,93
21 476,40

16 812,06

8 621,16

114,48

10 581,93

44 145,69
300,61

22 637,73
27 786,40

\

I

941,85

a)
b)
c)

54,10
310,47
464,07

718,90
349,37
2 100,73

102,23
44,10
45,74

395,45
109 748,00

a)
b)
c)

142,06
815,24
1 218,58

1 887,72
917,39

268,44
115,80

1 038,37
288 180,08

5 516,17

120,12

I

45 113,46
307,20

709,06
4 263,50

\

esc .

Il\

232,34

\

\

I

I
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Nr. L 19/ 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/96
af 24. januar 1996

om udstedelse al importlicenser den 30. januar 1996 for produkter fra fåre- og
gedekødssektoren i henhold til toldkontingenter, der ikke er specifikke for
GATT/WTO-lande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.

1439/95, bør disse mængder nedsættes med en og samme
procentsats ifølge samme forordnings artikel 16, stk. 4,
litra b) ;

såfremt de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser,
er lavere eller lig med de i forordning (EF) nr. 1439/95
fastsatte mængder, kan alle licensansøgninger imødekom
mes ;

1265/95 (2), og

der er i Nederlandene indgivet ansøgninger for produkter

ud fra følgende betragtninger :

med oprindelse i Amerikas Forenede Stater —

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2526/95 (4), er der i
henhold til afsnit II, litra B, fastsat gennemførelsesbe
stemmelser med hensyn til indførsel af produkter henhø
rende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

og 0204 i henhold til toldkontingenter, der ikke er speci
fikke for GATT/WTO-Lande ; i overensstemmelse med

artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1439/95 bør det
fastsættes, i hvor stor udstrækning de for første kvartal af
1996 indgivne ansøgninger om udstedelse af importli
censer kan imødekommes ;

såfremt de mængder, hvorom der er indgivet import
licensansøgninger, er større end de fastsatte mængder, der
kan indføres i henhold til artikel 1 5 i forordning (EF) nr.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Nederlandene udsteder den 30 . januar 1996 de i afsnit II,

litra B, i forordning (EF) nr. 1439/95 omhandlede import
licenser, hvorom der er indgivet ansøgning i perioden 1 .
til 10 . januar 1996. For produkter henhørende under

KN-kode 0204 hvorom der er ansøgt, med oprindelse i
Amerikas Forenede Stater tildeles mængderne fuldt ud.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
(2) EFT nr. L 123 af 3. 6. 1995, s. 1 .
O EFT nr. L 143 af 27. 6. 1995, s. 7.
4 EFT nr. L 258 af 28 . 10 . 1995, s. 48.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 108 /96
af 24. januar 1996

om åbning af en løbende licitation for salg på det indre marked af 200 000 tons
korn, som det spanske interventionsorgan ligger inde med, og som er overført
inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2742/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

løbende licitation med henblik pa salg på det indre

FÆLLESSKABER HAR —

marked af :

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

— 100 000 tons byg, og

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1863/95 (2),
særlig artikel 5, og

som det ligger inde med.

ud fra følgende betragtninger :
Idet hårde og usædvanlige vejrforhold i Spanien har forår
saget fodermangel, har Kommissionen vedtaget
forordning (EF) nr. 2742/95 af 28 . november 1995 om
overførsel af 100 000 tons byg og 100 000 tons rug, som
det tyske interventionsorgan ligger inde med (3) ;

i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131 /93 (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 120/94 (s), fastsættes proce
durer og betingelser for salg af korn fra interventions
organer ; det er i nævnte forordnings artikel 3 fastsat, at
dette korn sælges ved licitation ;

ifølge artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2131 /93 kan en
licitation begrænses til bestemte anvendelsesformål og/
eller destinationer ;

sektoren for opdræt i visse regioner i det indre Spanien
har været ramt særlig hårdt af tørken ; det er hensigts
mæssigt, at de skadesramte opdrættere i nævnte regioner i
de første to uger får fortrinsret til licitationen, for at de

— 100 000 tons rug

2. Medmindre andet gælder ifølge forordning (EØF) nr.
2131 /93, anvendes der følgende særlige regel for denne
licitation :

— der kan i de to første dellicitationer for en mængde på
indtil 50 tons kun deltage opdrættere fra de spanske
regioner, hvortil det pågældende korn er overført.

Artikel 2

1 . Uanset artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2131 /93 er
fristen for indgivelse af bud for den første dellicitation af
det spanske interventionsorgan (Senpa) fastsat til mindst
fem dage inden denne licitation.

2. For den sidste dellicitation udløber fristen for indgi
velse af bud den 15. maj 1996.

kan dække deres umiddelbare behov ;

3 . Uanset artikel 13, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2131 /93 afgives buddene for den faktiske kvalitet af det
parti, buddet vedrører.

i øvrigt bør opdrætternes behov på længere sigt tilgodeses

4.

af foderindustrien ; derfor bør der i næste omgang sørges
for forsyningen af denne industri ;

organ :

medlemsstaten bør tage skridt til at regulere dette anven

c/Beneficencia 8

delsesformål ;

Buddene indgives til det spanske interventions

Servicio Nacional de Productos Agrarios (Senpa)
E-28004 Madrid

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

Telex : 41 818 , 23 427 SENPA E
Fax : 521 98 32, 522 43 87.

Korn —

Artikel 3
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Det spanske interventionsorgan gennemfører på de i
forordning (EØF) nr. 2131 /93 fastsatte betingelser en
(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .

Det spanske interventionsorgan oplyser senest tirsdagen i
ugen efter udløbet af fristen for indgivelse af bud
Kommissionen om de forskellige solgte partiers mængde
og gennemsnitspriser.

Artikel 4

b) EFT nr. L 179 af 29. 7. 1995, s. 1 .

3 EFT nr. L 285 af 29. 11 . 1995, s. 16.
4 EFT nr. L 191 af 31 . 7. 1993, s . 76.

(*) EFT nr. L 21 af 26. 1 . 1994, s. 1 .

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter

offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 19/ 15
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 109/96

af 24. januar 1996
om en importordning (or druesaft og druemost fra tredjelande
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 forordning (EF) nr. 1 544/95 (2),
særlig artikel 53, stk. 3, og artikel 75, og

frigives i forhold til de mængder, for hvilke der føres
bevis for anvendelsen ;
hver medlemsstat kan i henhold til artikel 487 i Kommis

sionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om
visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1762/95 (4), føre
kontrol med anvendelsen efter en national procedure, for
så vidt varerne ikke forlader medlemsstatens område,

inden de overgår til den endelige anvendelse ; kontrollen
foretages efter de relevante bestemmelser i forordning
(EØF) nr. 2454/93, hvis varerne anvendes i en anden

ud fra følgende betragtninger :

medlemsstat end indførselsmedlemsstaten ;

Forsyningen af Fællesskabsmarkedet bør lettes ved

Kommissionen bør med henblik på at forvalte ordningen
råde over nøjagtige oplysninger om indgivne licensansøg
ninger og anvendelse af udstedte licenser ; medlemssta

indførsel af druemost fra tredjelande under hensyntagen
til den aktuelle disposition af disse produkter på Fælles

terne bør anvende en bestemt blanket for fremsendelse af

skabsmarkedet ;

oplysninger til Kommissionen ;

importordningen for druemost fra tredjelande blev ændret

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

grundlæggende, da bestemmelserne om betaling af
normal told og i særlige tilfælde en specifik told trådte i

Vin —

kraft den 1 . september 1995 ;

de to faktorer tilsammen gør det berettiget at vedtage
markedsbestemmelser, der skal gælde for resten af

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

produktionsåret, og som indebærer, at indførslen af drue
most fritages for den specifikke told inden for en
mængde, som tager hensyn til både den traditionelle
handel med disse produkter og behovet for at forsyne
Fællesskabets marked ;

mængden bør forvaltes på grundlag af importlicenser for
at sikre, at ordningen overholdes ; der bør derfor fast
lægges en nøje tidsplan for indgivelse af ansøgninger og

Artikel 1

I denne forordning fastlægges gennemførelsesbestemmel
serne for indførsel af druesaft og druemost henhørende
under KN-kode 2009 60 fra tredjelande med fritagelse for
den specifikke told pr. hl, der er anført i bilag I, III. del,
afsnit 1 , bilag 2, til De Europæiske Fællesskabers toldtarif.

udstedelse af licenser ;
Artikel 2

beslutningerne om importlicensansøgningerne bør først
meddeles efter en vis betænkningstid ; i den periode kan
Kommissionen vurdere de mængder, der er ansøgt om, og

Fritagelsen i artikel 1 gælder for en mængde på 14 000
tons .

i givet fald fastsætte særlige bestemmelser for indgivne
ansøgninger ;
Artikel 3

den pågældende indførsel af druemost skal ske under
overholdelse af bestemmelserne om anvendelse af indførte

produkte, jf. forordning (EØF) nr. 822/87 ; for at sikre, at

1 . Fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato kan der
indgives ansøgninger om importlicenser med de i artikel
5 omhandlede angivelser til medlemsstaternes myndighe

ordningen forvaltes korrekt, bør der over for medlemssta
ternes toldmyndigheder stilles sikkerhed, som straks

der.

(') EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1 .

(3) EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993, s. 1 .

2 EFT nr. L 148 af 30. 6. 1995, s . 31 .

4 EFT nr. L 171 af 21 . 7. 1 995, s . 8 .
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2. Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3388/81 (') om særlige gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for vin,
anvendes for de i denne forordning omhandlede importli
censer, undtagen artikel 6.

Nr. L 19 / 17

— Fritagelse for specifik told — forordning (EF) nr.
109/96

— Aussetzung des spezifischen Zolls — Verordnung
(EWG) Nr. 109/96

— Απαλλαγή από τον ειδικό δασμό — κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 109/96
Artikel 4

— Exempt from the specific duty — Regulation (EC) No
109/96

1 . Ansøgninger om de i artikel 3, stk. 1 , nævnte
importlicenser kan indgives til myndighederne fra onsdag
til tirsdag den følgende uge.

— Exonération du droit spécifique — règlement (CE) n0
109/96

— Esonero dal dazio specifico — regolamento (CE) n .
109/96

2. Licenserne udstedes om mandagen efter den tirsdag,
der er nævnt i stk. 1 , eller den førstfølgende arbejdsdag,
for så vidt Kommissionen ikke har truffet særlige foran
staltninger i mellemtiden.

— Vrijgesteld van het specifieke recht — Verordening
(EG) nr. 109/96
— Isenção do direito especifico — Regulamento (CE) n ?
109/96

3 . Hvis de mængder, der er ansøgt om licens for og
meddelt Kommissionen på den fastsatte dag efter bestem
melserne i artikel 7, overstiger de mængder, der fortsat er
til rådighed af den samlede mængde, der er nævnt i
artikel 2, fastsætter Kommissionen en fælles procentsats
for godkendelse af ansøgninger og suspenderer
indgivelsen af licensansøgninger.
4. Hvis de mængder, der er ansøgt om, nedsættes eller
afvises, frigives sikkerheden i artikel 4, stk. 1 , i forordning
(EØF) nr. 3388/81 straks for den mængde, som ansøg
ningen ikke er imødekommet for.
5. Hvis der fastsættes en fælles procentsats for godken
delse af ansøgninger på under 85 %, udstedes licensen
uanset stk. 2 senest den femte arbejdsdag efter, at procent

satsen er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers
Tidende. Inden licensen udstedes, kan ansøgeren :

— enten trække sin ansøgning tilbage, hvorefter sikker
heden i artikel 4, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
3388/81 straks frigives
— eller anmode om, at licensen straks udstedes, hvorefter

myndighederne udsteder licensen senest den femte
arbejdsdag efter, at procentsatsen er offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

— Vapautus paljoustullista — asetus (EY) N:o 109/96

— Befrielse från den särskilda tullen — förordning (EG)
nr 109/96.

Artikel 6

Fritagelse for den specifikke told, der er nævnt i artikel 1 ,
ydes på betingelse af at :
a) importøren samtidig med licensansøgningen skriftligt
forpligter sig til at overholde, at den fulde import
mængde anvendes til fremstilling af druesaft og/eller
til fremstilling af produkter, der ikke henhører under
vinsektoren, som f.eks. eddike, alkoholfrie drikkevarer,

marmelade og saucer ; importøren angiver derfor i
importlicens rubrik 20 den nøjagtige anvendelse af det
indførte produkt samt det sted, hvor forarbejdning skal
finde sted. Hvis produktet skal forarbejdes i en anden
medlemsstat, udfærdiges der i forbindelse med forsen
delsen i afgangsmedlemsstaten et T5-kontroleksemplar
efter reglerne i artikel 471 - 494 i forordning (EØF) nr.
2454/93 . Den faktiske anvendelse anføres i T5-doku

mentets rubrik 104, og nærværende forordnings
nummer anføres i rubrik 107

Artikel 5

Importlicenser, der udstedes på betingelserne i denne
forordning, indeholder i rubrik 24 en af følgende angivel
ser :

— Exento del derecho específico — Reglamento (CE) n°
109/96

b) importøren over for myndighederne stiller en sikker
hed, der svarer til den specifikke told, som produktet
fritages for. Sikkerheden frigives, hvis importøren over
for indførselsmedlemsstatens myndigheder fører bevis
for, at produktet er anvendt som anført i licensen .
Sikkerheden frigives straks for de mængder, for hvilke
importøren fører bevis for, at produkterne er anvendt
som anført i importlicensen og, hvis produktet
anvendes i en anden medlemsstat end indførselsmed

(') EFT nr. L 341 af 28. 11 . 1981 , s. 19.

lemsstaten, som anført i T5-dokumentets rubrik 104.

Nr. L 19/ 18
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Artikel 7

Medlemsstaterne underretter pr. telefax Kommissio

1.
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2. I meddelelsen om ansgøninger, jf. 1 , litra a)-d),
angives mængden i tons for hver produktkode, opdelt
efter oprindelsesland.

nen :

— hver onsdag eller den førstfølgende arbejdsdag :

a) om de i artikel 3 nævnte importlicensansøgninger,
der blev indgivet mellem onsdag i den foregående
uge og tirsdag, eller de oplyser »ingen ansøgninger«
b) om de mængder, for hvilke der blev udstedt
importlicens den foregående mandag
c) om de mængder, for hvilke licensansøgningerne
blev trukket tilbage, jf. artikel 4, stk. 5, i den fore
gående uge
— inden den 15. i hver måned for den foregående
måned :

d) om de mængder, for hvilke der er udstedt licenser,
som ikke er blevet anvendt.

3 . Alle meddelelser, jf. stk. 1 , herunder meddelelsen
»ingen ansøgninger«, fremsendes som vist i bilaget.
4.

Hvis der efter de meddelelser, der er nævnt i stk. 1 ,

litra d), fortsat er en tilstrækkelig mængde til rådighed,
kan Kommissionen igen åbne for indgivelse af ansøg
ninger om importlicenser.

5. Kommissionen underretter mindst en gang om
måneden medlemsstaterne om, i hvilket omfang den
disponible mængde er udnyttet.
Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes indtil den 31 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

Anvendelse af forordning (EF) nr. 109/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GD VI/E/2 — Vinsektoren

Ansøgning om importlicens
Afsender :
Dato :

Periode : fra onsdag

til tirsdag

Medlemsstat :

Kontaktperson :
Telefon :
Telefax :

Modtager : GD VI/E/2 — Telefax : (32-2) 295 92 52
— del A : Ugentlig meddelelse ( mængder , der er ansøgt om licens for , artikel 7 ,
stk . 1 , litra a ))
Produktkode

Mængde

Kode for oprindelsesland

— del B : Ugentlig meddelelse ( mængder , der er udstedt licens for, artikel 7 , stk . I ,
litra b ))
Produktkode

Mængde

Kode for oprindelsesland

— del C : Ugentlig meddelelse ( mængder , for hvilke licenserne er trukket tilbage ,
artikel 7 , stk . 1 , litra c ))
Produktkode

Mængde

Kode for oprindelsesland

— del D : Månedlig meddelelse ( mængder , for hvilke licenserne ikke er udnyttet ,
artikel 7 , stk . 1 , litra d ))
Produktkode

Mængde

Kode for oprindelsesland

Nr. L 19/20
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 110/96
af 24. januar 1996

om åbning af en løbende licitation over 180 000 tons byg, som det tyske inter
ventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 forordning (EF) nr. 1863/95 (2),
særlig artikel 5, og

Artikel 1

1.

Som undtagelse fra bestemmelserne i Kommissio

nens forordning (EØF) nr. 2131 /93 (^ afholder det tyske
interventionsorgan på de i det følgende fastsatte betin
gelser en løbende licitation over 1 80 000 tons byg, som
det ligger inde med, med henblik på dets forarbejdning i

ud fra følgende betragtninger :

Spanien.

På grund af de seneste måneders tørke i Spanien er der
fodermangel i landet ; det kan medføre, at landbrugerne
sælger deres dyr for tidligt, hvilket kan få negative følger

2.

De regioner, hvor de 1 80 000 tons byg er oplagret, er

anført i bilag I.

for deres indkomster ;

fodermanglen kan afhjælpes ved, at der stilles 1 80 000
tons byg til rådighed for de spanske husdyrbrugere ; det
spanske interventionsorgan råder ikke over foderkorn,
hvorimod der er sådant EF-korn til rådighed hos det tyske
interventionsorgan ;

på baggrund af den nuværende markedssituation er det
derfor hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation over
1 80 000 tons byg, som det tyske interventionsorgan ligger
inde med, med henblik på obligatorisk levering til
Spanien ;

det kan kun sikres, at foranstaltningen bliver gennemført
som tilsigtet, hvis der ved den minimumspris, der vælges
som led i licitationen, tages hensyn til transportomkost
ningerne mellem Tyskland og Spanien, uden at dette dog
må medføre, at det interne spanske marked udsættes for
forstyrrelser ; det er derfor mest hensigtsmæssigt at
anvende den procedure, der følges ved udførsel af kom til
tredjelande ; der bør således fastlægges en særlig ordning,
der kombinerer betingelserne for gensalg på det interne
marked med de betingelser, der er fastsat for udførsel ;

beviset for, at kornet er forarbejdet i Spanien, bør føres
ifølge bestemmelserne i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3002/92 af 16. oktober 1992 om fælles gennem
førelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/
eller bestemmelse for produkter fra intervention (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1938/93 (4) ;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

(')
(2)
(3)
H

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
179
301
176

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
29. 7. 1995, s. 1 .
17. 10. 1992, s. 17.
20. 7. 1993, s. 12.

Artikel 2

1 . I den i artikel 5 nævnte licitationsbekendtgørelse
angiver interventionsorganet for hvert parti den havn eller
det sted for interventionsudlagring, der kan nås til de
laveste transportomkostninger, og som er tilstrækkeligt
udstyret med tekniske anlæg til forsendelse af det udlici
terede korn .

2. De laveste transportomkostninger mellem oplag
ringsstedet og lastningsstedet i den havn eller på det sted
for interventionsudlagring, der er nævnt i stk. 1 , refun
deres tilslagsmodtageren af interventionsorganet for de
leverede mængder.

Artikel 3

Buddene anses som indgivet for korn leveret uaflæsset i
de havne eller på de steder for interventionsudlagring, der
er nævnt i artikel 2.

Artikel 4

Efter udløbet af hver frist for indgivelse af bud forelægger
den pågældende medlemsstat Kommissionen en anonym
liste, der for hvert bud indeholder oplysning om mængde,
pris samt tillæg og fradrag. Kommissionen fastsætter efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
minimumssalgsprisen eller beslutter, at licitationen skal
være uden virkning.
(5) EFT nr. L 191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
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Minimumssalgsprisen fastsættes til en sadan størrelse, at
den ikke forstyrrer det spanske marked.

Artikel 5

Nr. L 19/21

2. Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med de
efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9.00
(belgisk tid).
3.

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den

sidste dellicitation udløber den 28 . marts 1996, kl. 9.00

(belgisk tid).

Det tyske interventionsorgan offentliggør mindst fem
dage inden den dato, der er fastsat som første frist for
indgivelse af bud, en licitationsbekendtgørelse, hvori
følgende fastlægges :

— de supplerende salgsklausuler og -betingelser, der skal
være forenelige med denne forordning
— de vigtigste fysiske og tekniske kendetegn for de
forskellige partier, som der er konstateret ved inter

4.

Buddene skal indgives til det tyske interventions

organ :

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
BLE
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

Telex : 4-11475, 4-16044.

ventionsorganets opkøb eller ved senere kontrol
Artikel 8

— oplagringsstederne samt lagerholderens navn og
adresse .

Bekendtgørelsen og alle ændringer heraf tilsendes
Kommissionen inden udløbet af den første frist for indgi
velse af bud.

fristen for indgivelse af bud. Skemaet i bilag II anvendes,
og ved opkald anvendes de numre, der er anført i bilag
III .

Det tyske interventionsorgan træffer alle fornødne foran
staltninger til at sikre, at de interesserede inden indgi
velsen af bud kan vurdere kvaliteten af det korn, der er

udbudt til salg.

Artikel 6

1 . Buddene afgives for standardkvaliteten som fastlagt
ved Rådets forordning (EØF) nr. 2731 /75 (').
Hvis kornets kvalitet afviger fra standardkvaliteten,
justeres det antagne bud med de i artikel 4 og 5, i forord
ning (EØF) nr. 1766/92, nævnte tillæg og fradrag.

2.

Det tyske interventionsorgan underretter Kommissionen
om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af

Indgivne bud kan ikke ændres eller tilbagekaldes.

Buddene er kun gyldige, hvis de ledsages af :
— et bevis for, at den bydende har stillet en sikkerhed på
20 ECU/ton

— bevis for, at der er afsluttet en kontrakt om levering i

Spanien, forudsat at der gives tilslag
— skriftligt tilsagn fra den bydende om, at det korn, der
gives tilslag for, vil blive forarbejdet i Spanien senest
den 30 . juni 1996.

Artikel 9

Interventionsorganet underretter straks alle bydende om
resultatet af deres deltagelse i licitationen. Det giver inden
tre arbejdsdage efter nævnte underretning tilslagsmodta
gerne meddelelse om tilslag enten ved anbefalet brev eller
ved telekommunikation i skriftlig form.
Artikel 10

Tilslagsmodtageren betaler kornet før afhentningen, dog
senest en måned efter afsendelsesdatoen for den i artikel 9

nævnte meddelelse. For korn, der ikke er afhentet inden

udløbet af betalingsfristen, bærer tilslagsmodtageren
enhver risiko samt lageromkostningerne.
Korn, der er givet tilslag for, men som ikke er afhentet
inden for betalingsfristen, betragtes ved udløbet af denne
frist som udlagret i enhver henseende. I dette tilfælde
reguleres tilbudsprisen i henhold til de kvalitetskende
tegn, der er anført i licitationsbekendtgørelsen .
Har tilslagsmodtageren ikke betalt kornet inden udløbet
af den i stk. 1 fastsatte frist, ophæves kontrakten af inter
ventionsorganet for de mængder, der ikke er betalt.
Artikel 11

Artikel 7

Den i artikel 6, stk. 2, nævnte sikkerhed frigives for de
mængder, for hvilke :
— buddet ikke er antaget

1.

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den

første dellicitation udløber den 1 . februar 1996, kl. 9.00

(belgisk tid).
(') EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 22.

— salgsprisen er blevet betalt inden udløbet af den fast
satte frist, og der er stillet en sikkerhed, som dækker
forskellen mellem licitationsprisen og interventions

prisen gældende den sidste dag for indgivelse af bud,
forhøjet med 30 ECU/ton.

Nr. L 19/22
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— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n°
110/961

1 . Den i artikel 1 1 , andet led, nævnte sikkerhed frigives
for de mængder, for hvilke tilslagsmodtageren har frem
lagt bevis for :

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 110/96)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.

— at de er blevet forarbejdet i Spanien senest den 30 .

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ)

juni 1996, medmindre der foreligger force majeure,
eller

— at produktet er blevet uegnet til konsum og foderbrug.

110/96)
αριθ. 110/961

— For processing (Regulation (EC) No 110/96)
— Destinees a la transformation [règlement (CE) n0
110/961

2. Beviset for forarbejdning i Spanien af det i denne
forordning omhandlede korn fremlægges ifølge bestem
melserne i forordning (EØF) nr. 3002/92.

Forarbejdningen anses for at være sket, når byggen er
leveret til et lager i Spanien .
Artikel 13

Foruden de angivelser, der er fastsat i forordning (EØF)
nr. 3002/92, skal i rubrik 104 i T 5-kontroleksemplaret
anføres en af følgende angivelser :

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n .
110/96]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
110/96)
— Para transformação [Regulamento (CE) n ? 110/96]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 110/96]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 110/96).
Artikel 14

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 19/23

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein/Hamburg/

24 755

Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden

45 155

Württemberg/Saarland/Bayern

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg 
Vorpommern

63 014

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

47 031

BILAG II

Løbende licitation med henblik pa salg af 180 000 tons byg, som det tyske interventions
organ ligger inde med, bestemt for Spanien
(Forordning (EF) nr. 110/96)
1

Nummerering
af bydende

2

Parti
nr.

3

4

Mængde
(tons)

Pris budt

(ECU/ton)

6

5

Tillæg
(+)
Fradrag
(-)
(ECU/ton)
(p. m.)

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ton)

1

2

3
osv.

BILAG III

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD VI-Cl ), er :
— telex :

22037 AGREC B

— fax :

295 01 32
295 25 15
296 10 97.

22070 AGREC B (græsk alfabet)

Nr. L 19/24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 111 /96
af 24. januar 1996

om åbning af en løbende licitation over 20 000 tons byg, som det finske inter
ventionsorgan ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Spanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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 forordning (EF) nr. 1863/95 (2),
særlig artikel 5, og

Artikel 1

1.

Som undtagelse fra bestemmelserne i Kommissio

nens forordning (EØF) nr. 2131 /93 (^ afholder det finske
interventionsorgan på de i det følgende fastsatte betin
gelser en løbende licitation over 20 000 tons byg, som det
ligger inde med, med henblik på dets forarbejdning i

ud fra følgende betragtninger :

Spanien.

På grund af de seneste måneders tørke i Spanien er der
fodermangel i landet ; det kan medføre, at landbrugerne
sælger deres dyr for tidligt, hvilket kan få negative følger

2.

De regioner, hvor de 20 000 tons byg er oplagret, er

anført i bilag I.

for deres indkomster ;

fodermanglen kan afhjælpes ved, at der stilles 20 000 tons
byg til rådighed for de spanske husdyrbrugere ; det
spanske interventionsorgan råder ikke over foderkorn,
hvorimod der er sådant EF-korn til rådighed hos det
finske interventionsorgan ;

på baggrund af den nuværende markedssituation er det
derfor hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation over
20 000 tons byg, som det finske interventionsorgan ligger
inde med, med henblik på obligatorisk levering til
Spanien ;

det kan kun sikres, at foranstaltningen bliver gennemført
som tilsigtet, hvis der ved den minimumspris, der vælges
som led i licitationen, tages hensyn til transportomkost
ningerne mellem Finland og Spanien, uden at dette dog
må medføre, at det interne spanske marked udsættes for
forstyrrelser ; det er derfor mest hensigtsmæssigt at
anvende den procedure, der følges ved udførsel af korn til
tredjelande ; der bør således fastlægges en særlig ordning,
der kombinerer betingelserne for gensalg på det interne
marked med de betingelser, der er fastsat for udførsel ;

Artikel 2

1 . I den i artikel 5 nævnte licitationsbekendtgørelse
angiver interventionsorganet for hvert parti den havn eller
det sted for interventionsudlagring, der kan nås til de
laveste transportomkostninger, og som er tilstrækkeligt
udstyret med tekniske anlæg til forsendelse af det udlici
terede korn .

2. De laveste transportomkostninger mellem oplag
ringsstedet og lastningsstedet i den havn eller på det sted
for interventionsudlagring, der er nævnt i stk. 1 , refun
deres tilslagsmodtageren af interventionsorganet for de
leverede mængder.

Artikel 3

Buddene anses som indgivet for korn leveret uaflæsset i
de havne eller på de steder for interventionsudlagring, der
er nævnt i artikel 2.

beviset for, at kornet er forarbejdet i Spanien, bør føres

ifølge bestemmelserne i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3002/92 af 16. oktober 1992 om fælles gennem
førelsesbestemmelser for kontrol med anvendelse af og/
eller bestemmelse for produkter fra intervention (3), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1938/93 (4) ;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

(')
(2)
O
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
179
301
176

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
29. 7. 1995, s. 1 .
17. 10. 1992, s. 17.
20. 7. 1993, s. 12.

Artikel 4

Efter udløbet af hver frist for indgivelse af bud forelægger
den pågældende medlemsstat Kommissionen en anonym
liste, der for hvert bud indeholder oplysning om mængde,
pris samt tillæg og fradrag. Kommissionen fastsætter efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
minimumssalgsprisen eller beslutter, at licitationen skal
være uden virkning.
n EFT nr. L 191 af 31 . 7. 1993, s. 76.
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Nr. L 19/25

Minimumssalgsprisen fastsættes til en sadan størrelse, at
den ikke forstyrrer det spanske marked.

2. Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med de
efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. 9.00
(belgisk tid).

Artikel 5

sidste dellicitation udløber den 28 . marts 1996, kl. 9.00

3.

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den

(belgisk tid).

Det finske interventionsorgan offentliggør mindst fem

dage inden den dato, der er fastsat som første frist for
indgivelse af bud, en licitationsbekendtgørelse, hvori
følgende fastlægges :

4.

Buddene skal indgives til det finske interventions

organ :

Kluuvikatu 4 (Intervention Board)

— de supplerende salgsklausuler og -betingelser, der skal
være forenelige med denne forordning
— de vigtigste fysiske og tekniske kendetegn for de
forskellige partier, som der er konstateret ved inter
ventionsorganets opkøb eller ved senere kontrol
— oplagringsstederne samt lagerholderens navn og
adresse .

Bekendtgørelsen og alle ændringer heraf tilsendes
Kommissionen inden udløbet af den første frist for indgi
velse af bud .

Det finske interventionsorgan træffer alle fornødne foran

PL 232
FIN-00171 Helsinki
Fax : 160 97 90 .

Artikel 8

Det finske interventionsorgan underretter Kommissionen
om de modtagne bud senest to timer efter udløbet af
fristen for indgivelse af bud. Skemaet i bilag II anvendes,
og ved opkald anvendes de numre, der er anført i bilag
III.

Artikel 9

staltninger til at sikre, at de interesserede inden indgi
velsen af bud kan vurdere kvaliteten af det korn, der er

udbudt til salg.

Artikel 6

1 . Buddene afgives for standardkvaliteten som fastlagt
ved Rådets forordning (EØF) nr. 2731 /75 (').

Interventionsorganet underretter straks alle bydende om
resultatet af deres deltagelse i licitationen . Det giver inden
tre arbejdsdage efter nævnte underretning tilslagsmodta
gerne meddelelse om tilslag enten ved anbefalet brev eller
ved telekommunikation i skriftlig form.
Artikel 10

Tilslagsmodtageren betaler kornet før afhentningen, dog
Hvis kornets kvalitet afviger fra standardkvaliteten,
justeres det antagne bud med de i artikel 4 og 5, i forord

senest en måned efter afsendelsesdatoen for den i artikel 9

nævnte meddelelse . For korn, der ikke er afhentet inden

ning (EØF) nr. 1766/92, nævnte tillæg og fradrag.

udløbet af betalingsfristen, bærer tilslagsmodtageren
enhver risiko samt lageromkostningerne.

2.

Korn, der er givet tilslag for, men som ikke er afhentet
inden for betalingsfristen, betragtes ved udløbet af denne
frist som udlagret i enhver henseende. I dette tilfælde
reguleres tilbudsprisen i henhold til de kvalitetskende
tegn, der er anført i licitationsbekendtgørelsen .

Indgivne bud kan ikke ændres eller tilbagekaldes.

Buddene er kun gyldige, hvis de ledsages af :
— et bevis for, at den bydende har stillet en sikkerhed på
20 ECU/ton

— bevis for, at der er afsluttet en kontrakt om levering i

Spanien, forudsat at der gives tilslag
— skriftligt tilsagn fra den bydende om, at det korn, der

Har tilslagsmodtageren ikke betalt kornet inden udløbet
af den i stk. 1 fastsatte frist, ophæves kontrakten af inter
ventionsorganet for de mængder, der ikke er betalt.

gives tilslag for, vil blive forarbejdet i Spanien senest
den 30 . juni 1996.

Artikel 11

Artikel 7

Den i artikel 6, stk. 2, nævnte sikkerhed frigives for de
mængder, for hvilke :
— buddet ikke er antaget

1.

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den

første dellicitation udløber den 1 . februar 1996, kl. 9.00

(belgisk tid).
(■) EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 22.

— salgsprisen er blevet betalt inden udløbet af den fast
satte frist, og der er stillet en sikkerhed, som dækker
forskellen mellem licitationsprisen og interventions

prisen gældende den sidste dag for indgivelse af bud,
forhøjet med 30 ECU/ton.

Nr. L 19/26
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Artikel 12

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n°

Den i artikel 11 , andet led, nævnte sikkerhed frigives
for de mængder, for hvilke tilslagsmodtageren har frem
lagt bevis for :

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 111 /96)
— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr.
111 /96)
— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός ( ΕΚ)

111 /961

1.

— at de er blevet forarbejdet i Spanien senest den 30 .

juni 1996, medmindre der foreligger force majeure,
eller

— at produktet er blevet uegnet til konsum og foderbrug.

αριθ. 111 /96]
— For processing (Regulation (EC) No 111 /96)
— Destinees a la transformation [reglement (CE) n0
111 /961

2. Beviset for forarbejdning i Spanien af det i denne
forordning omhandlede korn fremlægges ifølge bestem
melserne i forordning (EØF) nr. 3002/92.

Forarbejdningen anses for at være sket, når byggen er
leveret til et lager i Spanien.
Artikel 13

Foruden de angivelser, der er fastsat i forordning (EØF)
nr. 3002/92, skal i rubrik 104 i T 5-kontroleksemplaret
anføres en af følgende angivelser :

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n .
111 /961

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr.
111 /96)
— Para transformação [Regulamento (CE) n? 111 /96]
— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 111 /96]
— För bearbetning (förordning (EG) nr 111 /96).
Artikel 14

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 19/27

BILAG I

(tons)

Oplagringssted

Mængde

Rauma

22 912

BILAG II

Løbende licitation med henblik på salg af 20 000 tons byg, som det finske interventions
organ ligger inde med, bestemt for Spanien
(Forordning (EF) nr. 111 /96)
1

Nummerering
af bydende

2

Parti
nr.

3

4

Mængde
(tons)

Pris budt

(ECU/ton)

6

5

Tillæg
(+)
Fradrag
(-)
(ECU/ton)
(p. m.)

Kommercielle

omkostninger
(ECU/ ton)

1

2
3
osv.

BILAG III

De eneste gyldige numre, som skal benyttes ved opkald til Bruxelles (GD VI-Cl ), er :
— telex :

22037 AGREC B

— fax :

295 01 32

22070 AGREC B (græsk alfabet)
295 25 15
296 10 97.

Nr. L 19/28

|~DA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 112/96
af 24. januar 1996

om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 1996 for
bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i

frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og
Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

suppleres med de mængder, der blev overført fra perioden
1 . januar til 31 . marts 1996 —

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2305/95 af 29. september 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for anvendelse i svinekødssektoren af en

Artikel 1

ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det
Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland,
Letland og Litauen på den anden side ('), ændret ved
forordning (EF) nr. 2750/95 (2), især artikel 4, stk. 4, og

Den mængde, der i medfør af forordning (EF) nr. 2305/95
er til rådighed for perioden 1 . april til 30. juni 1996, er
anført i bilaget.

ud fra følgende betragtning :

Artikel 2

For at sikre fordelingen af de disponible mængder bør de
disponible mængder for perioden 1 . april til 30. juni 1996

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

(tons)

Gruppe nr.

Samlet mængde, der er disponibel
i perioden
fra 1 , april til 30. juni 1996

18

2 000

(■) EFT nr. L 233 af 30. 9. 1995, s. 45.
(2 EFT nr. L 287 af 30. 11 . 1995, s. 19.

19

1 600

20

300

21

1 600

22

800
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Nr. L 19/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 113/96
af 24. januar 1996

om fastsættelse af i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, dre blev
indgivet i januar 1996 om importlicenser for visse ægprodukter i forbindelse med
forordning (EF) nr. 1474/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes
fuldt ud —

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1474/95 af 28 . juni 1995 om åbning og forvaltning af
toldkontingenter for æg og ægalbumin som følge af de
aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsfor
handlinger i Uruguay-rundens regi ('), ændret ved forord
ning (EF) nr. 2916/95 (2), især artikel 5, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning :

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for
første kvartal af 1996, vedrører for alle produkters
vedkommende mængder, der er mindre end eller lig med

Artikel 1

Ansøgninger om importlicenser for perioden 1 . januar til
31 . marts 1996, der er indgivet i henhold til forordning
(EF) nr. 1474/95, imødekommes som anført i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 19.
12 EFT nr. L 305 af 19. 12. 1995, s. 49.
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Gruppe nr.

Procentsats for accept
af forelagte importlicenser
for perioden fra 1 . januar
til 31 . marts 1996

El

100,00

E2

100,00

E3

100,00
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Nr. L 19/31

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 114/96
af 24. januar 1996
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
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 markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1101 /95 O,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1423/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for import af sukkerprodukter undtagen me
lasse (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2528/95 (4), særlig
artikel 1 , stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger :
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1 568/95 Q,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 100/96 (6) ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommis
sionen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder
ved indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 1423/95 omhandlede produkter, fastsættes som
angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996 .

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT nr. L 110 af 17. 5. 1995, s. 1 .

h) EFT nr. L 141 af 24. 6. 1995, s. 16.

<) EFT nr. L 258 af 28. 10 . 1995, s. 50.
O EFT nr. L 150 af 1 . 7. 1995, s. 36.
(6) EFT nr. L 18 af 24. 1 . 1996, s. 25.

Nr. L 19/32

(" DAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25. 1 . 96

BILAG

til Kommissionens forordning af 24. januar 1996 om ændring af de repræsentative priser og den
tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under
KN-kode 1702 90 99

(ECU)
KN-kode

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

24,29

4,16

24,29

9,39

24,29

3,96
8,96
10,55
6,03
6,03
0,36

24,29

29,36
29,36
29,36
0,29

(') Fastsat for standardkvaliteten, sadan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 (EFT nr. L 89 af 10. 4.
1968, p. 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten, sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 793/72 (EFT nr. L 94 af 21 . 4.
1972, p. 1 ).
(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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Nr. L 19 /33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 115/96
af 24. januar 1996

om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Grækenlands
tiltrædelse, særlig punkt 3 og 10 i protokol nr. 4 om
bomuld, senest ændret ved Rådets forordning (EF)
nr. 1553/95 0,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1554/95
af 29. juni 1995 om fastsættelse af almindelige regler for
støtteordningen vedrørende bomuld og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 2169/81 (2), særlig artikel 3 og 4, og
ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
der regelmæssigt på grundlag af de konstaterede verdens
markedspriser for egreneret bomuld en verdensmarkeds
pris for ikke-egreneret bomuld under hensyn til det histo
riske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for
egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egre
neret bomuld ; dette historiske forhold er blevet fastlagt
ved artikel 1 , stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1201 /89 af 3 . maj 1989 om gennemførelsesbestem
melser for støtteordningen for bomuld (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2878 /95 (4) ; såfremt verdensmar

kedsprisen ikke kan fastsættes på denne måde, fastlægges
den på grundlag af den seneste fastlagte pris ;

produkt med visse bestemte kendetegn under hensyn til
de højeste udbud og noteringer blandt dem, der anses for
at være repræsentative for markedets reelle tendens ; med
henblik på denne fastsættelse udarbejdes der et gennem

snit for de udbud og noteringer, der konstateres på en
eller flere europæiske børser for et produkt leveret cif en
nordeuropæisk havn fra de forskellige leverandørlande,
der anses for at være mest repræsentative for den interna
tionale handel ; der kan dog foretages tilpasninger af disse
kriterier for fastsættelse af verdensmarkedsprisen for at
tage hensyn til forskelle i det leverede produkts kvalitet
eller i arten af udbud og noteringer ; disse tilpasninger er
fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1201 /89 ;
anvendelsen af ovennævnte kriterier medfører at verdens

markedsprisen for ikke-egreneret bomuld fastsættes på
nedenstående niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld, jf.
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95, fastsættes til
35,650 ECU pr. 100 kg.
Artikel 2

ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld for et

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

C)
2)
O
4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
148
123
301

af
af
af
af

30. 6. 1995, s. 45.
30. 6. 1995, s. 48.
4. 5. 1989, s. 23.
14. 12. 1995, s. 21 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 116/96
af 24. januar 1996

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 gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2933/95 (2), særlig

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

artikel 4, 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
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (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 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.

b) EFT nr. L 307 af 20. 12. 1995, s. 21 .
(3 EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(«) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
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til Kommissionens forordning af 24. januar 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelands
kode (')

0702 00 15

052

Fast

l

0707 00 10

80,2

59,6

066

41,7

068

62,3

204

52,3

208

44,0

212

117,9

l

l

052

68,1

204

45,8

388

67,5

400

48,9

512

54,8

052

111,6

524

66,5
100,8

053

150,3

528

87,1

060

61,0

600

77,3

066

53,8

624

57,1

068

103,2

999

67,4

204

144,3

0808 10 51 , 0808 10 53,

624

191,6

0808 10 59

052

64,0

\

116,5

064

78,6

220

451,7

388

39,2

999

451,7

400

72,4

404

62,5

508

524

68,4
51,2
57,4

528

48,0

139,0
77,5

412

54,2

624

241,6

999

128,1

052

41,0

204

40,5

l
208

0805 20 11

76,2
103,5

520

512

I
l

624
999

66,1

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

174,5

77,0

204

\

0805 30 20

59,7

464

624

052

0709 90 71

l

052

999

999

0709 10 10

Fast

importværdi

\

0805 20 13, 0805 20 15,
0805 20 17, 0805 20 19

59,6

064

Tredjelands
kode (')

KN-kode

importværdi

060

\

(ECU/100 kg)

68,2

212

42,1

\
0808 20 31

l

624

86,5

728

107,3

800

78,0

804

21,0

999

052

64,2
86,3

064

72,5

388

40,5

436

41,6

388

79,6

448

33,0

400

91,8

600

64,3

512

624

51,2

528

89,7
84,1

999

46,9

052

70,0

204

67,5

800

55,8

624

79,3

804

112,9

999

72,3

999

86,7

\

\

624

79,0

728

115,4

(') 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. 117/96
af 24. januar 1996

om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles
toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i
Marokko

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

bets produktionspris og importproduktets priser i
denne periode har ligget under dette niveau i tre dage ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/95 (*) er
Fællesskabets produktionspriser for nelliker og roser
blevet fastsat med henblik på ordningens anvendelse ;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87
af 21 . december 1987 om betingelserne for anvendelse af
præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrknin
gens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan

ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 (6),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2917/93 Q, er
gennemførelsesbestemmelserne for ordningen blevet fast

og Marokko ('), ændret ved forordning (EØF) nr. 3551 /
88 (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra b), og
ud fra følgende betragtninger :

Forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsætter betingelserne for
anvendelse af en præferencetold for stor- og småblom
strede roser, enkeltblomstrede nelliker (standard) og

mangeblomstrede nelliker (spray) inden for rammerne af
årlige toldkontingenter for indførsel til Fællesskabet af
friske afskårne blomster ;

ved Rådets forordning (EF) nr. 1981 /94 (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 3057/95 (4), er der fastsat åbning

og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for afskårne
blomster og blomsterknopper, friske, med oprindelse i
Cypern, Jordan, Marokko og Israel ;
i henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4088/87

sat ;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (8),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (9), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til
grund
for
fastlæggelsen
af
landbrugs
omregningskurserne for medlemsstaternes valutaer ; betin
gelserne for anvendelse og fastsættelse af disse omreg
ningskurser blev fastlagt ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1068/93 (10), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/95 (n ) ;
på grundlag af de konstateringer, der er foretaget efter
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 og (EØF)
nr. 700/88, kan det fastslås, at de de i artikel 2, stk. 2, litra

a), i forordning (EØF) nr. 4088/87 fastsatte betingelser er
opfyldt for en suspension af præferencetolden for mange
blomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Marokko ;
tolden ifølge den fælles toldtarif bør derfor
genindføres —

anvendes præferencetolden for et givet produkt og en

given oprindelse kun, såfremt importproduktets pris er på
mindst 85 % af Fællesskabets produktionspris ; bortset fra

undtagelsestilfælde suspenderes præferencetolden, og
tolden ifølge den fælles toldtarif anvendes for et givet
produkt og en given oprindelse, såfremt :

a) importproduktets pris for mindst 30 % af de mængder,
for hvilke noteringer på de for importen repræsentative
markeder er til rådighed, på to på hinanden følgende
markedsdage udgør mindre end 85 % af Fællesskabets
produktionspris

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For indførsel

af mangeblomstrede

nelliker (spray)

(KN-kode ex 0603 10 13 og KN-kode ex 0603 10 53) med
oprindelse i Marokko suspenderes den ved forordning
(EF) nr. 1981 /94 fastsatte præferencetold, og tolden ifølge
den fælles toldtarif genindføres.

eller

b) såfremt importproduktets priser for mindst 30 % af de
mængder, for hvilke noteringer på de for importen
repræsentative markeder er til rådighed, i løbet af en
periode på fem til syv på hinanden følgende markeds
dage skiftevis ligger over og under 85 % af Fællesska
(') EFT nr. L 382 af 31 . 12. 1987, s. 22.

4 EFT nr. L 311 af 17. 11 . 1988, s. 1 .
3 EFT nr. L 199 af 2. 8 . 1994, s. 1 .

(♦) EFT nr. L 326 af 30. 12. 1995, s. 3.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.
(5) EFT nr. L 258 af 28 . 10. 1995, s. 42.
(o) EFT nr. L 72 af 18 . 3. 1988, s. 16.
O EFT nr. L 264 af 23. 10. 1993, s. 33.
(8) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
O EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
(10) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
(") EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 19 /37

Nr. L 19 /38
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 118/96
af 24. januar 1996
om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse
mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger
om eksportlicenser kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

den resterende periode ; udstedelsen af licenser for de
pågældende produkter bør suspenderes midlertidigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68

af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2931 /95 (2),

Artikel 1

1.

Udstedelsen af eksportlicenser for produkter henhø

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1466/95 af 27. juni 1995 om særbestemmelser for anven
delsen af eksportrestitutioner for mælk og mejeripro
dukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2931 /95,
særlig artikel 8 , stk. 3, og

2.

ud fra følgende betragtning :

januar 1996, imødekommes ikke.

Markedet for visse mejeriprodukter er præget af usikker
hed ; det er nødvendigt at undgå spekulationsansøgninger,
som kan fordreje konkurrencen mellem de erhvervsdri
vende og true den fortsatte udførsel af disse produkter i

rende

under KN-kode

0401 ,

0402,

Ansøgninger om licenser, der er til behandling, og

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. januar 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

h) EFT nr. L 144 af 28. 6. 1995, s. 22.

til

hvor licenserne skulle have været udstedt fra den 25 .

medlemsstat.

(>) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.
(2) EFT nr. L 307 af 20. 12. 1995, s. 10.

0403 10 11

0403 1 0 39, 0403 90, 0404 90 og 0406 suspenderes for
perioden fra den 25 . til den 31 . januar 1996.
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Nr. L 19 /39

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. januar 1996

om kriterierne for indførelse og registrering af avishovdyr i stambøger
(Tekst af betydning for EØS)

(96/78/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
1.

under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af 26.
juni af 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser

For at kunne indføres i hovedafsnittet i sin races

stambog skal registrerede hovdyr :
— stamme fra forældre, der er indført i hovedafsnittet i

en stambog for samme race, og have en afstamning,
der er fastlagt ifølge stambogens regler

for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede

dyr ('), særlig artikel 4, stk. 2, litra b), og

— være identificeret som føl i moderens nærværelse

ifølge stambogens regler, som i det mindste bør kræve

ud fra følgende betragtninger :

et certifikat herom .

I henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i direktiv 90/427/

EØF skal der fastsættes kriterier for optagelse og registre
ring af hovdyr i stambøger ;
det er derfor nødvendigt at fastlægge kriterierne for indfø
relse af avishovdyr i stambøger ;
nærmere fastlagte betingelser med hensyn til afstamning
og identifikation skal være opfyldt inden indførelsen i
stambogen ;

2.

Uanset stk. 1 , første led, kan et dyr indføres i

hovedafsnittet med henblik på deltagelse i et krydsnings
program, som avslorganisationen eller foreningen har
godkendt i henhold til den pågældende stambogs regler.
Krydsningsprogrammet bør indeholde angivelse af de
racer, der må deltage.

Artikel 2

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske

1 . Stambogens hovedafsnit kan i overensstemmelse
med punkt 3, litra b), femte led, i bilaget til Kommissio
nens beslutning 92/353/EØF (2) om kriterierne for
godkendelse eller anerkendelse af organisationer og for
eninger, der fører eller opretter stambørger for
registrerede enhovede dyr, opdeles i flere klasser efter
dyrenes karakteristika. Kun hovdyr, der opfylder de i
artikel 1 fastlagte kriterier, kan indføres under en af disse

Komité —

klasser.

(') EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

(2) EFT nr. L 192 af 11 . 7. 1992, s. 63.

det bør være muligt at opdele stambogen i flere afsnit og
klasser, således at visse typer dyr ikke bliver udelukket ;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
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2. Hvis en stambogs hovedsafsnit omfatter flere klasser,
skal et dyr fra en anden stambog indføres i den af stam
bogens klasser, hvis kriterier det opfylder.
Artikel 3

1 . En avlsorganisation, der fører en stambog, kan
beslutte, at et dyr, der ikke opfylder kriterierne i artikel 1 ,
kan indføres i et supplerende afsnit i stambogen . Som
forudsætning herfor skal dyret
— være identificeret ifølge de regler, der er fastsat i stam

25 . 1 . 96

2. Avlsorganisationen bør fastsætte regler, der åbner
mulighed for, at sådanne dyrs afkom kan indføres i
hovedafsnittet.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . januar 1996.

bogen
— være bedømt som værende i overensstemmelse med
racens standard

— opfylde minimumskriterier for karakteristika ifølge de
regler, der er fastsat i stambogen.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

25. 1 . 96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Nr. L 19/41

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 1996
om zootekniske certifikater for sæd, æg og embryoner fra registrerede hovdyr
(Tekst af betydning for EØS)

(96/79/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

— identifikationssystem (f.eks. mikrochip, tatovering,

FÆLLESSKABER HAR —

brændemærke, billede)
— identifikation

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

— oplysning om, hvorvidt der er foretaget blodtypebe
stemmelse eller anden test, der giver en tilsvarende
videnskabelig garanti for afstamningen

under henvisning til Rådets direktiv 90/427/EØF af 26.
juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for

— fødselsdato

samhandelen

— ejerens navn og adresse

inden

for

Fællesskabet

med

enhovede

dyr ('), særlig artikel 8, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger :

— navn og stambogsnummer for forældrene og
morfaderen samt stambøgernes navne
— resultater af individprøver og avlsværdivurderinger
(fakulttiv).

Det zootekniske certifikat skal indeholde bestemte oplys

ninger vedrørende oprindelse og identifikation af det dyr,
som sæd, æg eller embryoner stammer fra ;

2) Oplysninger om sæden :
— identifikation

selve certifikatet er ikke nødvendigt, hvis de i denne
beslutning anførte oplysninger allerede fremgår af refe
rencedokumenter vedrørende omhandlede sæd, æg eller

— antal doser

embryoner ;

— sædopsamlingscentrets/-centrenes navn og adresse

— opsamlingsdato
samt registreringsnummer

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

— modtagerens navn og adresse.

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske
Komité —
Artikel 2

De i artikel 1 foreskrevne angivelser kan meddeles :
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

1 ) i form af et certifikat som vist i bilag I
Artikel 1

Certifikatet for sæd af registrerede hovdyr skal indeholde
følgende angivelser :

1 ) Oplysninger om donorhingsten :

2) i dokumenter, der ledsager sæd fra hovdyr, i så fald
skal myndighederne ved følgende påtegning attestere,
at de i artikel 1 omhandlede angivelser er anført i de
pågældende dokumenter :
»Undertegnede attesterer herved, at nærværende doku
menter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 1 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«

— udstedende organ

— navn og adresse på oprindelsesstambogen
—

Artikel 3

race

— oprindelige stambogsnummer (hvis det foreligger)
— dyrets navn
— certifikatets udstedelsesdato

(«) EFT nr. L 224 af 18. 8. 1990, s. 55.

Certifikatet for æg af registrerede hovdyr skal indeholde
følgende angivelser :
1 ) Oplysninger om donorhoppen :
— alle de i artikel 1 , nr. 1 , omhandlede oplysninger.
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2) Oplysninger om ægget
— identifikation

— opsamlingsdato

— ægopsamlingsholdets/-holdenes navn og adresse
samt registreringsnummer
— modtagerens navn og adresse .

Hvis der er mere end et æg pr. strå, skal dette klart
angives, og æggene skal desuden være fra samme
moderdyr.
Artikel 4

25. 1 . 96

— embryonopsamlingsholdets/-holdenes
adresse samt registreringsnummer
— modtagerens navn og adresse.

navn

og

Hvis der er mere end et embryon pr. strå, skal dette
klart angives, og embryonerne skal desuden være af
samme afstamning.
Artikel 6

De i artikel 5 foreskrevne angivelser kan meddeles :

De i artikel 3 foreskrevne angivelser kan meddeles :

1 ) i form af et certifikat som vist i bilag III

1 ) i form af et certifikat som vist i bilag II

2) i dokumenter, der ledsager embryoner fra enhovede
dyr ; i så fald skal myndighederne ved følgende påteg
ning attestere, at de i artikel 5 omhandlede angivelser
er anført i de pågældende dokumenter :

2) i dokumenter, der ledsager æg fra enhovede dyr ; i så
fald skal myndighederne ved følgende påtegning atte
stere, at de i artikel 3 omhandlede angivelser er anført i
de pågældende dokumenter :
»Undertegnede attesterer herved, at nærværende doku
menter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 3 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«
Artikel 5

Certifikatet for embryoner af registrerede hovdyr skal
indeholde følgende angivelser :

»Undertegnede attesterer herved, at nærværende doku
menter indeholder de oplysninger, der er omhandlet i
artikel 5 i Kommissionens beslutning 96/79/EF.«
Artikel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

1 ) Oplysninger om donorhingsten og donorhoppen :
— alle de i artikel 1 , nr. 1 , omhandlede oplysninger.

2) Oplysninger om embryonerne :
— identifikation

— opsamlingsdato
— dato for inseminering eller bedækning

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR SÆD FRA REGISTREREDE HOVDYR

A. Oplysninger om donorhingsten

2. Race

1 . Udstedende organ

3. Oprindelsesstambogens navn

4 . Dyrets navn

5. Oprindelige stambogsnummer

6 . Identifikationssystem

7. Identifikationsnummer

8 . Fødselsdato

9. Blodtypebestemt ( ) (ja/ nej)

10. Ejerens navn og adresse

11 . Stamtavle

Fader

Stambogsnummer

Moder

Morfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer

12. Resultater af individprøver og avlsvædivurdering

Udfærdiget i

den

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

') eller en test, der giver en tilsvarende videnskabelig garanti for afstamningen.

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR SÆD FRA REGISTEREDE HOVDYR

B. Oplysninger om sæden
2 . Identifikation af beholderen

1 . Sædidentifikationssystem (farve, nummer, mv.)

3. Sædens oprindelse (sædopsamlingscentrets/-centrenes adresse og registreringsnummer)
4. Sædens bestemmelsessted (modtagerens navn og adresse)

Antal doser

Opsamlingsdato

Udfærdiget i

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

den

Identifikation af doser (strå, glas, pellet etc.)

BILAG II

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR ÆG FRA REGISTREREDE HOVDYR

A. Oplysninger om donorhoppen

1 . Udstedende organ

2. Race

3. Oprindelsesstambogens navn

4. Dyrets navn

5. Oprindelige stambogsnummer

6. Identifikationssystem

7 . Identifikationsnummer

8 . Fødselsdato

9. Blodtypebestemt (*) (ja/ nej)

10. Ejerens navn og adresse

11 . Stamtavle

Fader

Stambogsnummer

Moder

Morfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer

12 . Resultater af individprøver og avlsvædivurdering

Udfærdiget i

den

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

(*) eller en test, der giver en tilsvarende videnskabelig garanti for afstamningen.

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR ÆG FRA REGISTEREDE HOVDYR

B. Oplysninger om æggene
2. Identifikation af beholderen

1 . Ægidentifikationssystem (farve, nummer, mv.)

3. Æggenes oprindelse (ægopsamlingsholdets adresse)

4. Æggenes bestemmelsessted (modtagerens navn og adresse)

Identifikation af strået

Antal æg pr. strå

Udfærdiget i
Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

den

Opsamlingsdato

BILAG III

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR EMBRYONER FRA REGISTREREDE HOVDYR

A. Oplysninger om donorhingsten

2. Race

1 . Udstedende organ

3. Oprindelsesstambogens navn

4. Dyrets navn

5. Oprindelige stambogsnummer

6. Identifikationssystem

7 . Identifikationsnummer

8 . Fødselsdato

9. Blodtypebestemt (*) (ja/ nej)

10. Ejerens navn og adresse

11 . Stamtavle

Fader

Stambogsnummer

Moder

Morfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer

12 . Resultater af individprøver og avlsvædivurdering

Udfærdiget !

den

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

(*) eller en test, der giver en tilsvarende videnskabelig garanti for afstamningen.

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR EMBRYONER FRA REGISTREREDE HOVDYR

B. Oplysninger om donorhoppen

2. Race

1 . Udstedende organ

3. Oprindelsesstambogens navn

4. Dyrets navn

5. Oprindelige stambogsnummer

6 . Identifikationssystem

7 . Identifikationsnummer

8 . Fødselsdato

9. Blodtypebestemt f ) (ja / nej)

10. Ejerens navn og adresse

11 . Stamtavle

Fader

Stambogsnummer

Moder

Morfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer

12 . Resultater af individprøver og avlsvædivurdering

Udfærdiget i

den

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

(*) eller en test, der giver en tilsvarende videnskabelig garanti for afstamningen.

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR EMBRYONER FRA REGISTREREDE HOVDYR

C. Oplysninger om embryonet/embryonerne
2 . Identifikation af beholderen

1 . Embryonidentifikationssystem (farve, nummer, mv.)

3. Embryonets/embryonernes oprindelse (embryonopsamlingsholdets adresse)
4. Embryonets/embryonernes bestemmelsessted (modtagerens navn og adresse)

Identifikation af strået

Antal embryoner pr. strå

I

Insemineringsdato

\
I
I
I

I
Udfærdiget i
Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

den

Opsamlingsdato

I
I
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 1 996

om udformningen af afstamningscertifikater for æg af avlskvæg og de oplysnin
ger, certifikaterne skal indeholde
(Tekst af betydning for EØS)

(96/80/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 77/504/EØF af 25.
juli 1977 om racerent avlskvæg ('), senest ændret ved
akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse,
særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1 , femte led, og

— ajourførte oplysninger som anført i artikel 1 i beslut
ning 86/404/EØF om donorkoen- og dens blodgruppe
— oplysninger til identifikation af ægget, opsamlingsda
toen og navn og adresse på ægopsamlingcentret og
modtageren .

Hvis der er mere end ét æg på et enkelt strå, skal dette
klart angives, og desuden skal æggene alle stamme fra
samme donorko .

ud fra følgende betragtninger :

Ifølge artikel 6, stk. 1 , femte led, i ovennævnte direktiv
bestemmer Kommissionen efter proceduren i direktivets
artikel 8 de oplysninger, som afstamningscertifikatet, der
skal ledsage æg af avlskvæg, når de bringes i handelen
inden for EF, skal indeholde ;

selve certifikaterne kan undværes, hvis de oplysninger, der
omhandles i denne beslutning, allerede står i referencedo
kumenter vedrørende æg af avlskvæg, der bringes i
handelen inden for EF ;

udformningen af og oplysningerne i afstamningscertifi
katet for avlskvæg er allerde fastsat ved Kommissionens
beslutning 86/404/EØF (2) og for sæd og embryoner ved
Kommissionens beslutning 88/ 124/EØF (3) ; oplysnin
gerne om avlskvæg bør indgå i certifikatet vedrørende

Artikel 2

Oplysningerne i artikel 1 kan anføres :

1 ) i form af et certifikat som vist i bilag
2) i dokumenter, der ledsager æggene . I så fald skal de
kompetente myndigheder bekræfte, at de i artikel 1
omhandlede oplysninger er anført i disse dokumenter,
ved følgende angivelse :
»Undertegnede bekræfter, at disse dokumenter inde
holder de oplysninger, der omhandles i artikel 1 i
Kommissionens beslutning 96/80/EF.«
Artikel 3

æg ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske
Komité —

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 1996.
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Følgende oplysninger skal angives i certifikatet for æg af
avlskvæg :

(■) EFT nr. L 206 af 12. 8. 1977, s. 8 .
(2) EFT nr. L 233 af 20. 8 . 1986, s. 19.
0) EFT nr. L 62 af 8 . 3. 1988 , s . 32.

Pâ Kommissionens vegne
FranzFISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
MODEL FOR ZOOTEKNISK CERTIFIKAT

for handel mellem medlemsstater med æg af avlskvæg
ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR ÆG

A. Oplysninger om donorkoen
2 . Race

1 . Udstedende organ
3. Stambogens navn
4. Dyrets navn

5. Registreringsnummer

6. Identifikationssystem (øremærke, tatovering, mikrochip osv.)

7. Identifikationsnummer

8 . Fødselsdato

9. Blodgruppe (*)

10 . Opdrætterens navn og adresse
11 . Ejerens navn og adresse
12 . Stamtavle
Fader

Farfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer

Il

Farmoder

Stambogsnummer
Moder

Morfader

Stambogsnummer

Stambogsnummer
Mormoder

||

Stambogsnummer

13. Resultaterne af individprøver og de opdaterede resultater med angivelse af navnet på det organ, der har vurderet avlsværdien, for dyret selv
og dets forældre og bedsteforældre

Udfærdiget i

den

Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

(*) eller andre egnede metoder godkendt i henhold til EU-lovgivning.

ZOOTEKNISK CERTIFIKAT FOR ÆG

B. Oplysninger om æg
2 . Identifikation af beholderen

1 . Ægidentifikationssystem (farve, nummer)
3. Æggenes oprindelse (ægopsamlingsholdets adresse)
4. Æggenes bestemmelsessted (modtagers navn og adresse)

Identifikation af strået

Antal æg pr. strå

Opsamlingsdato

I
Udfærdiget i
Underskrift

NAVN MED BLOKBOGSTAVER SAMT STILLING

, den
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 1996

om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/ 196/EØF, 93/ 197/EØF og 94/467/EF for
så vidt angår de kategorier af hovdyr af hankøn, som kravene med hensyn til
equin viral arteritis gælder for
(Tekst af betydning for EØS)

(96/81 /EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over

FÆLLESSKABER HAR —

ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26.
juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enho
vede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande ('), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 15,
litra b), nr. ii), artikel 16 og artikel 19, nr. ii),
under henvisning til Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15.
juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæg
gelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fælles
skabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/
EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), senest ændret ved
akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse,
særlig artikel 9, stk. 1 , litra c), og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i
sundhedscertifikat A, B, C, D og E i bilag II til beslutning
92/260/EØF affattes litra e), nr. v), således :

»v) når ovennævnte hest er et ukastreret handyr, som
er over 180 dage, der enten ikke officielt er regi
streret equin viral arteritis i de sidste seks
måneder (3)

ud fra følgende betragtninger :

eller

Efter råd fra Den Videnskabelige Veterinærkomité blev
det ved Kommissionens beslutning 95/329/EF (3) fastsat,
hvilke kategorier af ukastrerede heste kravene med
hensyn til equin viral arteritis skulle gælde for ;

— en blodprøve fra dyret, som er taget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den ... O er
blevet undersøgt (4) ved en virusneutralisations
prøve for equin viral arteritis med negativt
resultat ved en fortynding på 1 : 4

de sundhedsmæssige betingelser og bestemmelserne om
udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel
af registrerede heste og indførsel af registrerede hovdyr og
hovdyr til opdræt og som brugsdyr er fastsat i Kommis
sionens beslutning 92/260/EØF (4) og 93/ 197/EØF (*),
begge senest ændret ved beslutning 95/323/EF (% og for
indførsel af hovdyr til slagtning i Kommissionens beslut
ning 93/ 196/EØF Q, senest ændret ved beslutning 95/
322/EF (8) ;

ved Kommissionens beslutning 94/467/EF (9) fastsættes
der sundhedsmæssige garantier for transport af hovdyr fra
et tredjeland til et andet i overensstemmelse med artikel
9, stk. 1 , litra c), i direktiv 91 /496/EØF ;

beslutning 92/260/EØF, 93/196/EØF, 93/ 197/EØF og
94/467/ EF skal derfor ændres :

eller

dyrets fuldsæd ved en prøve udtaget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den ... O er
blevet undersøgt ved en virusisolaktionsprøve
for equin viral arteritis med negativt
resultat (3) (4)
eller

— dyret er vaccineret den ... O mod equin viral
arteritis under officiel veterinær kontrol med en

vaccine, der er godkendt af myndighederne, i
henhold til et af tre nedennævnte initialvacci

nationsprogrammer og er blevet revaccineret
med regelmæssige mellemrum (3) (4).

Programmer for initialvaccination mod equin virai
arteritis :

■)
2)
3)
")
*)
6)
^
8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L
L
L

224 af 18.
268 af 24.
191 af 12.
130 af 15.
86 af 6. 4.
190 af 11 .
86 af 6. 4.
190 af 11 .

8. 1990,
9. 1991 ,
8. 1995,
5. 1992,
1993, s.
8 . 1995,
1993, s.
8. 1995,

s. 42.
s. 56.
s. 36.
s. 67.
16.
s. 11 .
7.
s. 9.

9 EFT nr. L 190 af 26. 7. 1994, s . 28 .

NB : De vaccinationsprogrammer, der ikke gælder
for ovennævnte dyr, overstreges.
a) Vaccinationen fandt sted og samme dag blev der
taget en blodprøve, som viste sig negativ i en
virusneutralisationsprøve ved en fortynding på
1 : 4.
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b) Vaccinationen fandt sted i en isolationsperiode
på højst 1 5 dage under officiel veterinær
kontrol, der begyndte den dag, hvor der blev
taget en blodprøve, som i den periode blev
undersøgt ved en virusneutralisationsprøve med
negativt resultat ved en fortynding på 1 : 4.
c) Vaccinationen fandt sted, da dyret var mellem
180 og 270 dage, i en isolationsperiode under
officiel veterinær kontrol . I isolationsperioden
viste to blodprøver taget med mindst ti dages
mellemrum en stabil eller faldende antistoftiter

i en virusneutralisationsprøve for equin viral
arteritis«.

— Dokumenter vedrørende undersøgelse før
vaccination, vaccination og revaccination
skal attesteres .

— Hvis dyrene er vaccineret, specificeres det
individuelle vaccinationsprogram for
identificerede dyr.

a) Vaccinationen fandt sted, og samme dag blev
der taget en blodprøve, som viste sig negativ i
en virusneutralisationsprøve ved en fortynding
på 1:4.

b) Vaccinationen fandt sted i en isolationsperiode
pa

Artikel 2

I beslutning 93/ 196/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i bilag
I udgår litra e), nr. v).

højst

seks måneder (4)
eller

— en blodprøve fra dyrene, som er taget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den . . . (*) er
blevet undersøgt ved en virusneutralisations

prøve for equin viral arteritis med negativt
resultat ved en fortynding på 1 : 4 (4)

dage

under

officiel

veterinær

kontrol, der begyndte den dag, hvor der blev
taget en blodprøve, som i den periode blev
undersøgt ved en virusneutralisationsprøve med
negativt resultat ved en fortynding på 1:4.
c) Vaccinationen fandt sted da dyret var mellem
180 og 270 dage, i en isolationsperiode under

officiel veterinær kontrol. I isolationsperioden
viste to blodprøver taget med mindst ti dages
mellemrum en stabil eller faldende antistoftiter

i en virusneutralisationsprøve for equin viral
arteritis«.

2) I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i bilag
II affattes litra e), nr. v), således :
»v) når ovennævnte sending heste indbefatter ukastre
rede handyr, der er over 1 80 dage, enten der e offi
cielt er registreret equin viral arteritis i de sidste
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Artikel 3

I beslutning 93/ 197/EØF foretages følgende ændringer :
1 ) I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i
sundhedscertifikat A, B, C, D og E i bilag II affattes
lita e), nr. v), således :

»v) når ovennævnte hest er et ukastreret handyr, som
er over 180 dage, der enten ikke officielt er regi
streret equin viral arteritis i de sidste seks

måneder (*) ;

eller

eller

dyrenes fuldsæd ved en prøve udtaget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den ... O er
blevet undersøgt ved en virusisolationsprøve for
equin viral arteritis med negativt resultat (4)

— en blodprøve fra dyret, som er taget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den . . . (4) er
blevet undersøgt ved en virusneutralisations

prøve for equin viral arteritis med negativt
resultat ved en fortynding på 1 :4 ( #);

eller

eller

— dyrene er vaccineret den . . . (*) mod equin viral
arteritis under officiel veterinær kontrol med en

vaccine, der er godkendt af myndighederne, i
henhold til et af tre nedennævnte initialvacci

nationsprogrammer og er blevet revaccineret
med regelmæssige mellemrum (4).
Programmer for initialvaccination mod equin virai
arteritis :

— dyrets fuldsæd ved en prøve udtaget inden for
de sidste 21 dage før udførsel den . . . (4) er
blevet undersøgt ved en virusisolationsprøve for
equin viral arteritis med negativt resultat
eller

— dyret er vaccineret den . . . (4) mod equin viral
arteritis under officiel veterinær kontrol med en

vaccine, der er godkendt af myndighederne, i
henhold til et af tre nedennævnte initialvacci

NB : — De vaccinationsprogrammer, der ikke

gælder for ovennævnte dyr overstreges.

nationsprogrammer og er blevet revaccineret
med regelmæssige mellemrum ( # ).
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Programmer for initialvaccination mod equin virai
arteritis :

NB : — De vaccinationsprogrammer, der ikke
gælder for ovennævnte dyr overstreges.
— Dokumenter vedrørende undersøgelser
før vaccination, vaccination for revaccina
tion skal attesteres.

a) Vaccinationen fandt sted og samme dag blev der
taget en blodprøve, som viste sig negativ i en
virusneutralisationsprøve ved en fortynding på

Nr. L 19/55

2) I sundhedscertifikat A og B ændres »(*)« til »(2)« og i
certifikat C, D og E til »(3)«.
Artikel 4

I artikel 1 , stk. 2, i beslutning 94/467/EF ændres »Dette
certifikat skal bestå af rubrik I, II og III, i sundhedscerti
fikatet . . .« til »Dette certifikat skal bestå af rubrik I, II og
III undtagen litra e), nr. v), i sundhedscertifikatet . . .«.
Artikel 5

1 : 4.

b) Vaccinationen fandt sted i en isolationsperiode
på højst 1 5 dage under officiel veterinær
kontrol, der begyndte den dag, hvor der blev
taget en blodprøve, som i den periode blev
undersøgt ved en virusneutralisationsprøve med
negativt resultat ved en fortynding på 1:4.
c) Vaccinationen fandt sted da dyret var mellem
180 og 270 dage, i en isolationsperiode under
officiel veterinær kontrol. I isolationsperioden
viste to blodprøver taget med mindst ti dages
mellemrum en stabil eller faldende antistoftiter

i en virusneutralisationsprøve for equin viral
arteritis«.

Denne beslutning anvendes fra femtendedagen efter, at
den er meddelt medlemsstaterne.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 19/56
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. januar 1996
om ændring af beslutning 93/ 196/EØF og 93/ 197/EØF om dyresundhedsmæssige
betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagt
ning, registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr med hensyn til
piroplasmose
(Tekst af betydning for EØS)

(96/82/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26.
juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
hovdyrs bevægelser og indførsel af hovdyr fra tredje
lande ('), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 15 og 16,
°g

ovennævnte beslutninger skal derfor ændres ;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i
oveensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veteri
nærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i bilag II
til beslutning 93/ 196/EØF udgår litra j), fjerde led.

ud fra følgende betragtninger :
Ved Kommissionens beslutning 93/ 196/EØF (2), er der
fastsat dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser
om udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af

hovdyr til slagtning, og ved Kommissionens beslutning
93/ 197/EØF (3) er der fastsat tilsvarende bestemmelser for
registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr,

begge senest ændret ved beslutning 96/81 /EF (4) ;

Artikel 2

I kapitel »III. Oplysninger om sundhedstilstand« i certi
fikat D og E i bilag II til beslutning 93/ 197/EØF udgår
litra j), fjerde led.
Artikel 3

Denne beslutning anvendes fra femtendedagen efter, at
den er meddelt medlemsstaterne .

piroplasmose (B. equi og B. caballi) forekommer i nogle af
EF's medlemsstater ; der findes hovdyr, som er seroposi
tive for piroplasmose i nogle medlemsstater ;

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

derfor er de negative serologiske prøveresultater, der
kræves ved indførsel af visse hovdyrkategorier fra tredje
lande, ikke længere relevante ;

behandling af hovdyrene for at bekæmpe infektionen kan
være skadelig for dyrene ; efter behandlingen udelukker
en kortvarig seronegativ reaktion ved den krævede serolo
giske prøve imidlertid ikke infektivitet for vektormider ;

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

EFT nr. L
EFT nr. L
EFT nr. L
Se side 53

224 af 18 . 8. 1990, s. 42.
86 af 6. 4. 1993, s. 7.
86 af 6. 4. 1993, s. 16.
i denne Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

25. 1 . 96
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2651/95 af 23. oktober 1995 om ændring af
forordning (EF) nr. 3282/94 om forlængelse for 1995 af anvendelsen af forordning (EØF) nr.
3833/90, (EØF) nr. 3835/90 og (EØF) nr. 3900/91 om anvendelse af generelle toldpræferencer
på visse landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 273 af 16. november 1995)
Side 2, bilaget, første kolonne, sidste løbenummer :

i stedet for :

»52.0990«

låses :

»ex 52.0990«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 39/96 af 12. januar 1996 om gennemfø
relsesbestemmelser for første halvår af 1996 for et toldkontingent for levende kvæg af en
vægt på 160 til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande
(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 10 af 13. januar 1996)
Side 2, første betragtning :

i stedet for :
læses :

»forordning (EF) nr. 2465/95«
»forordning (EF) nr. 3066/95«.

Side 2, artikel 1 :

i stedet for :
læses :

»forordning (EF) nr. 2465/95«
»forordning (EF) nr. 3066/95«.

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 73/96 af 18. januar 1996 om fastsættelse
af eksportrestitutionerne -for malt

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 14 af 19. januar 1996)
Side 24, bilaget, anden kolonne »Restitutionsbeløb«, for produktkode » 1107 10 19 000«:
i stedet for :
»—«
læses :

»0«.
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