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357/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre
veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, om nærmere regler

for den kontrol, som Kommissionens veterinærsagkyndige skal føre, og om
ophævelse af beslutning 94/24/EF (')
96/358/EF:

Kommissionens beslutning af 30. maj 1996 om støtteberettigelsen af visse
medlemsstaters forventede udgifter i 1996 til uddannelse af nationalt perso
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1036/96
af 10. juni 1996

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk,
kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød i perioden 1 . juli 1996 til 30. juni 1997
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

skal udstedes af et udstedende organ i et tredjeland; dette
organ skal frembyde fornøden garanti, således at det kan
sikres, at den pågældende ordning fungerer tilfredsstil

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 894/
96 (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3093/95
af 22. december 1995 om fastsættelse af de toldsatser, som

Fællesskabet skal anvende som følge at forhandlingerne i
henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT efter Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske
Union (3), særlig artikel 5, og

Som led i den landbrugsaftale, der er indgået under de
multilaterale handelsforhandlinger i forbindelse med
Uruguay-runden, har Fællesskabet forpligtet sig til at åbne
årlige toldkontingenter på 56 600 tons oksekød af høj
kvalitet og 2 250 tons frosset bøffelkød; det er nødvendigt
at åbne disse kontingenter og fastsætte gennemførelsesbe
stemmelser for disse kontingenter for perioden 1 . juli
1996 til 30. juni 1997;
bør

sikres,

at

alle

Fællesskabets

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlincenser, der
bør i dette øjemed blandt andet gives regler for indgivelse
af ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være
anført på ansøgningerne og i licenserne, idet der herved
eventuelt sker en fravigelse af en række bestemmelser i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16.
november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesatte
ster for landbrugsprodukter ^), senest ændret ved forord

ning (EF) nr. 2137/95 (5), og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser

for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 (% senest ændret ved forordning (EF) nr. 2856/
95Q;

ud fra følgende betragtninger:

det

lende;

interesserede

for at indførslen af kødet kan blive forvaltet effektivt, er

det hensigtsmæssigt, at det alt efter omstændighederne
fastsættes, at importlicenserne først udstedes, når navnlig
oplysningerne på ægthedscertifikatet er kontrolleret;
det bør fastsættes, at medlemsstaterne skal fremsende

oplysninger om den pågældende indførsel;

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

erhvervsdrivende har lige og kontinuerlig adgang til

kontingentet, og at de toldsatser, der er fastsat for disse
kontingenter, anvendes uafbrudt på alle indførsler af de
omhandlede produkter, indtil kontingentmængderne er

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

opbrugt;

de udførende tredjelande har forpligtet sig til for disse
produkter at udstede ægthedscertifikater som attestation
for oprindelsen; certifikaternes udformning må nærmere

Artikel 1

1.

For perioden 1 . juli 1996 til 30 . juni 1997 åbnes

beskrives, og der må fastsættes gennemførelsesbestem
melser vedrørende deres anvendelse; ægthedscertifikatet

følgende toldkontingenter:

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.
O EFT nr. L 125 af 23. 5. 1996, s. 1 .

C)
O
(*)
O

3 EFT nr. L 334 af 30 . 12. 1995, s. 1 .

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

331
214
143
299

af
af
af
af

2. 12. 1988, s. 1 .
8 . 9. 1995, s. 21 .
27. 6. 1995, s. 35.
12. 12. 1995, s. 10.
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— 56 600 tons for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet
eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og
0202, og for produkter henhørende under KN-kode
0206 10 95 og 0206 29 91
— 2 250 tons for frosset udbenet bøffelkød henhørende

under KN-kode 0202 30 90 udtrykt i det udbenede
køds vægt.

særlig eller god kvalitet, benævnt særlige udskæringer
af oksekød og pakket i kartoner »specal boxed beef«;
disse udskæringer kan mærkes »sc« (special cuts)«
d) 5 000 tons udbenet kød, henhørende under KN-kode
0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 og 0206 29 91 , der
svarer til følgende definition:

»Udskæringer af oksekød fra stude (novilhos) eller kvier
(novilhas) på mellem 20 og 24 måneder, med en
tandudvikling fra tab af fortænderne fra det første
tandsæt til højst fire blivende fortænder; dyrene må
udelukkende have været holdt på græs; udskæringerne
skal være af velmodnet kvalitet og opfylde følgende
normer for klassificering af slagtekroppe af kvæg:

Ved afskrivning på dette kontingent er 100 kg ikke
udbenet kød lig med 77 kg udbenet kød.
2. I denne forordning betragtes kød, som ved
indførslen til Fællesskabets toldområde foreligger i frosset
tilstand med en indre temperatur på — 12° C, eller
derunder som frosset kød .

3.

kød fra slagtekroppe, der er klassificeret i klasse B eller

R, med konvekse til rette profiler og en fedningsgrad
på 2 eller 3; udskæringerne, der mærkes »sc« (special
cuts) eller forsynes med en »sc«-etiket (special cuts)
som garanti for deres høje kvalitet, pakkes i kartoner,
hvorpå er påført »kød af høj kvalitet««

I forbindelse med de i stk. 1 omhandlede kontin

genter fastsættes tolden til 20 % ad valorem.

Artikel 2

Det toldkontingent for fersk, kølet eller frosset oksekød,
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e) 300 tons, i varens vægt, kød, henhørende under
KN-kode 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30,
0206 10 95 og 0206 26 91 , der svarer til følgende defi
nition :

der er fastsat i artikel 1 , stk. 1 , første led, fordeles som

følger:

»Udvalgte, kølede eller frosne udskæringer af kød fra
horndyr, der udelukkende har været holdt på græs, og
som højst har fire blivende fortænder, slagtekroppene
må ikke veje over 325 kg; udskæringerne skal have et
kompakt udseende med kød, der er lyst og ensartet i
farven, samt med et tilstrækkeligt, men ikke for tykt
fedtlag; alle udskæringer vakuumpakkes og betegnes
»oksekød af høj kvalitet««

a) 28 000 tons udbenet kød, henhørende under KN-kode
0201 30 og 0206 10 95, der svarer til følgende defini
tion :

»Udskæringer af oksekød fra dyr på mellem 22 og 24
måneder og med to blivende fortænder, der udeluk
kende har været holdt på græs, og som ved slagtning
ikke vejer over 460 kg levende vægt; udskæringerne
skal være af særlig eller god kvalitet, benævnt særlige
udskæringer af oksekød og pakket i kartoner »special
boxed beef«; udskæringer skal mærkes »sc« (special
cuts)«

f) 10 000 tons, i varens vægt, kød, henhørende under
KN-kode 0201 , 0202, 0206 10 95 og 0206 26 91 , der
svarer til følgende definition:
»Slagtekroppe eller udskæringer af hornkvæg, der er
under 30 måneder gammelt og i mindst 100 dage har
fået et afbalanceret kraftfoder med høj energi, der
indeholder mindst 70 % korn, og hvor de daglige
rationer har været på mindst 20 Ibs; kød mærket
»choise« eller »prime« ifølge »United States Department

b) 7 000 tons, i varens vægt, kød, henhørende under
KN-kode 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30,

0206 10 95 og 0206 29 91 , der svarer til følgende
defintion

of Agriculture« (USDA) norm, falder automatisk ind
under denne definition. Kød, der er klassificeret i A2,

»Udvalgte udskæringer af fersk, kølet eller frosset kød
fra hornkvæg med højst fire blivende fortænder, og
hvis slagtekrop ikke må veje over 327 kg (720 Ibs);
udskæringerne skal have et kompakt udseende med
kød, der præsenterer sig pænt ved selve udskæringen
og er lyst og ensartet i farven, samt med et tilstrække
ligt, men ikke for tykt fedtlag; kødet betegnes »high
quality beef EC««

c) 6 300 tons udbenet kød, henhørende under KN-kode
0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 og 0206 29 91 , der

svarer til følgende definition:

»Udskæringer af oksekød fra dyr, der udelukkende har
været holdt på græs, og som ved slagtningen ikke vejer
over 460 kg levende vægt; udskæringerne skal være af

A3 og A4 ifølge det canadiske landbrugsministeriums
normer, svarer til denne definition .«

Artikel 3

1.

De i artikel 2, litra f), omhandlede mængder kan

indføres, hvis der ved overgangen til fri omsætning frem
lægges:

— en importlicens, der er udstedt efter artikel 4 og 5, og
— et ægthedscertifikat, der er udstedt efter artikel 6.
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2. De i stk. 1 omhandlede importlicenser udstedes pa
et månedligt grundlag. Den mængde, der er disponibel pr.
måned, svarer til en tolvtedel af den samlede mængde, der
er omhandlet i artikel 2, litra f), forhøjet med den reste
rende mængde fra de foregående måneder som
omhandlet i artikel 5, stk. 3 .
Artikel 4

1 . For at opnå den importlicens, der er omhandlet i
artikel 3, gælder følgende:
a) licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk
person, der på tidspunktet for ansøgningens indgivelse
i mindst tolv måneder har drevet handel med oksekød

mellem medlemsstaterne eller med tredjelande, og
som er opført i momsregisteret i en medlemsstat

b) den indgivne licensansøgning kan højst omfatte en
samlet mængde svarende til den disponible mængde
for den måned, hvor licensansøgningen indgives

c) oprindelseslandet angives i rubrik 8 i licensansøg
ningen og selve licensen; licensen forpligter til
indførsel fra det land, der er angivet

Nr. L 138/3

Kommissionen meddelelse om den samlede mængde, der
er omfattet af ansøgningerne. Denne meddelelse skal
omfatte en liste over ansøgerne og de anførte oprindelses
lande . Alle meddelelser, herunder meddelelse om, at der

ikke er indgivet ansøgninger, skal fremsendes pr. telex
den anførte dag inden kl . 16.00 .

3 . Kommissionen beslutter, i hvilket omfang ansøgnin
gerne kan efterkommes. Hvis de mængder, for hvilke der
er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder,
fastsætter Kommissionen en enhedssats for nedsættelse af

de mængder, der er ansøgt om. Hvis den samlede
mængde, der er ansøgt om, er mindre end den disponible
mængde, fastslår Kommissionen den resterende mængde,
der lægges til den disponible mængde for den følgende
måned.

4. Godkender Kommissionen ansøgningerne, udstedes
licenserne den ellevte dag i hver måned.
Artikel 6

1 . Ægthedscertifikatet udfærdiges i et originaleksem
plar med mindst én kopi på en blanket som vist i bilag I.

d) licensansøgningen og selve licensen forsynes i rubrik
20 med en af følgende angivelser:

— Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE)
n° 1036/96]

— Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 1036/
96)
— Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1036/96)
— Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμος
( ΕΚ) αριθ. 1036/96]

— High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 1036/
96)
— Viande bovine de haute qualité [reglement (CE)
n0 1036/96]

— Carni bovine di alta qualita [regolamento (CE) n .
1036/96]
— Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr.
1036/96)
— Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento

(CE) n? 1036/96]
— Korkealaatuista naudanlihaa [asetus (EY) N:o 1036/
96]

— Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 1036/
96).
Artikel 5

1.

Den i artikel 4 omhandlede licensansøgning kan

kun indgives i løbet af de fem første dage i hver måned til
de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor
ansøgeren er opført i et momsregister. Hvis den samme
ansøger indgiver mere end én ansøgning, afvises alle
ansøgningerne.

2. Medlemsstaterne giver den anden arbejdsdag efter
udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger

Denne blanket måler ca. 210 mm x 297 mm, og det
benyttede papir skal veje mindst 40 g/m2.
2. Blanketterne trykkes og udfyldes på et af Fællesska
bets officielle sprog; de kan foruden på et af Fællesskabets
officielle sprog trykkes og udfyldes på det eller et af de
officielle sprog i udførselslandet.
På blankettens bagside anføres den i artikel 2 anførte defi
nition, der gælder for kød med oprindelse i udførselslan
det.

3. Det enkelte ægthedscertifikat forsynes af det i artikel
7 omhandlede udstedende organ med et nummer. Kopi
erne har samme nummer som originalen.

4. Originalen og kopierne udfyldes enten på maskine
eller i hånden. I sidstnævnte tilfælde skal de udfyldes med
sort blæk og blokbogstaver.

5. Et ægthedscertifikat er kun gyldigt, når det er behø
rigt udfyldt og i henhold til angivelserne i bilag I og II er
påtegnet af et udstedende organ som anført i fortegnelsen
i bilag II.

6. Ægthedscertifikatet er behørigt påtegnet, når det
angiver sted og dato for udstedelsen og er forsynet med
det udstedende organs stempel samt underskrevet af den
eller de personer, der er beføjet dertil .

Stemplet kan på originalen af ægthedscertifikatet og på
kopierne heraf erstattes af et påtrykt segl.
Artikel 7

1 . Et udstedende organ, som anført i fortegnelsen i
bilag II, skal:
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a) være godkendt som sådant af udførselslandet
b) forpligte sig til at kontrollere angivelserne i ægtheds
certifikaterne

c) forpligte sig til hver onsdag at give Kommissionen
enhver relevant og nødvendig oplysning, således at
angivelserne i ægthedscertifikatet kan kontrolleres.
2.

det relevante ægthedscertifikat, inden oplysningerne fra
Kommissionen modtages. I dette tilfælde fastsættes

sikkerhedsstillelsen for importlicensen til 50 ECU/ 100 kg
nettovægt. Når medlemsstaterne har modtaget oplysnin
gerne om ægthedscertifikatet, erstatter de denne sikkerhed
med den i artikel 9, stk. 1 , omhandlede sikkerhed.
Artikel 9

Listen kan ændres af Kommissionen, hvis det udste

dende organ ikke længere er godkendt, hvis det ikke over
holder en af de forpligtelser, det har påtaget sig, eller hvis
der udpeges et nyt udstedende organ .
Artikel 8

11 . 6. 96

1 . Sikkerheden i forbindelse med importlicenserne
fastsættes til 12 ECU/ 100 kg netto. Sikkerheden stilles,
når licenserne udstedes.

2. Ægthedscertifikaterne og importlicenserne er
gyldige tre måneder fra deres respektive udstedelsesdatoer.
Gyldighedsperioden udløber dog den 30 . juni 1997.

1 . De i artikel 1 , stk. 1 , andet led, og de i artikel 2, litra
a), b), c), d) og e), omhandlede mængder kan kun indføres,
hvis der ved overgangen til fri omsætning fremlægges en
importlicens, der er udstedt efter artikel 4, litra c) og d),
og stk. 2.

nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95 finder anvendelse, jf. dog

2. a) Originalen af ægthedscertifikatet, der er udstedt
efter artikel 6 og 7, og en kopi af dette skal fore
lægges myndighederne sammen med ansøgningen

bestemmelserne i nærværende forordning. Uanset artikel
14, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3719/88
ændres beløbet på 100 ECU til 30 ECU.

om den første importlicens i forbindelse med

2. Den fulde importtold i henhold til den fælles told
tarif opkræves fra alle mængder, der overskrider de i
importlicensen anførte mængder, jf. artikel 8, stk. 4, i
forordning (EØF) nr. 3719/88 .

ægthedscertifikatet.
Originalen af ægthedscertifikatet opbevares af
myndighederne.
b) Inden for de mængder, der er anført i et ægtheds
certifikat, kan dette anvendes til udstedelse af flere

Artikel 10

1.

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF)

Artikel 11

importlicenser. Hvis dette er tilfældet, skal myndig
hederne påtegne ægthedscertifikatet i forhold til

Senest den 15. i hver måned giver medlemsstaterne for
den foregående måned Kommissionen meddelelse om,

afskrivningen.

hvilke mængder af de produkter, der er nævnt i artikel 1 ,
stk. 1 , andet led og artikel 2:

c) Myndighederne kan kun udstede importlicensen,
efter at det er godtgjort, at ægthedscertifikatet svarer
til de modtagne oplysninger fra Kommissionen via
de ugentlige meddelelser. Licensen udstedes straks
herefter.

3 . I særlige tilfælde og efter behørigt motiveret anmod
ning fra ansøgeren kan myndighederne som undtagelse
fra stk. 1 , litra c), udstede en importlicens på grundlag af

— der er udstedt importlicenser for
— der er overgået til fri omsætning
opdelt efter oprindelsesland og KN-kode .
Artikel 12

Denne forordning træder i kraft den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

1 . Eksportør ( navn og adresse)

2 . Certifikat nr.
ORIGINAL

3. Udstedende organ
4 . Modtager ( navn og adresse )

6 . Transportmiddel
5 . ÆGTHEDSCERTIFIKAT

OKSEKØD

Forordning (EF) nr . 1036/96

7 . Mærke og nummer, antal kolli og deres art, varebeskrivelse

8 . Bruttovægt
( kg )

10 . Nettovægt (med bogstaver)

11 . DET UDSTEDENDE ORGANS ATTESTATION

Undertegnede attesterer, at det i dette certifikat beskrevne oksekød svarer til beskrivelsen på bagsiden :

a) for oksekød af høj kvalitet ( 1 )

b) for bøffelkød ( 1 )

Sted :

Dato :

Underskrift og stempel (eller påtrykt segl)

Udfyldes enten på skrivemaskine eller i hånden med sort blæk og blokbogstaver.

9 . Nettovægt
(kg )

DEFINITION

Oksekød af høj kvalitet med oprindelse i . .
(gældende definition )

Bøffelkød med oprindelse i Australien

I DA I
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BILAG II

FORTEGNELSE OVER DE ORGANER I UDFØRSELSLANDENE, DER HAR BEFØJELSE TIL
AT UDSTEDE ÆGTHEDSCERTIFIKATER

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

for kød, der har oprindelse i og kommer fra Argentina, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra a)
— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

for kød, der har oprindelse i og kommer fra Australien, og som:

a) svarer til definitionen i artikel 2, litra b)
b) svarer til definitionen i artikel 1 , stk. 1 , andet led
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

for kød, der har oprindelse i og kommer fra Uruguay, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra c)

— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECgÅO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):
for kød, der har oprindelse i og kommer fra Brasilien, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra d)
— NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD:

for kød, der har oprindelse i og kommer fra New Zealand, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra
e)

— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA):

for kød, der har oprindelse i og kommer fra USA, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra f)
— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA, DIRECTION
GÉNÉRALE » PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS« — AGRICULTURE CANADA:

for kød, der har oprindelse i og kommer fra Canada, og som svarer til definitionen i artikel 2, litra f).

Nr. L 138/7
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1037/96

af 10. juni 1996

om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår offentlig interven
tion

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

b) Følgende yderligere produkter kan omfattes af inter
ventionsopkøb, selv om de ikke er medtaget i bilag III
til forordningen:
DET FORENEDE KONGERIGE

Storbritannien

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 894/
96 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og artikel 22a, stk. 3, og

— kategori A, klasse U3 og klasse
U4

— kategori A, klasse R3 og klasse
R4

— kategori C, klasse U3 og klasse

ud fra følgende betragtninger:

U4

På grund af det lave forbrug af oksekød på EF's markeder

Nordirland

for øjeblikket må der fortsat noteres et stærkt prisfald

— kategori A, klasse U3 og klasse
U4

inden for denne sektor; denne situation kræver støtte

— kategori A, klasse R3 og klasse

foranstaltninger,

R4.

der bør med henblik herpå fastsættes undtagelser fra
bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF) nr.

2456/93 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 307/
96 (4), for så vidt angår de to licitationer, der åbnes i juni
1996;

af hensyn til søn- og helligdagene i august 1996 bør
fristen for indgivelse af bud til den første licitation for
den måned af praktiske grunde ændres;

2. Som undtagelse fra artikel 4, stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 2456/93 gælder følgende:
a) Slagekroppe og halve slagtekroppe, der stammer fra
kastrerede dyr, som er opdrættet i Det Forenede
Kongerige og er over 30 måneder gamle, kan ikke
omfattes af interventionsopkøb.

b) Forfjerdinger, der stammer fra slagtekroppe eller halve
slagtekroppe som nævnt i dette stykke, kan omfattes af
interventionsopkøb.

Forvaltningskomitéen for Oksekød har ikke afgivet udta
lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

3.

Som undtagelse fra artikel 4, stk. 2, litra h), i forord

ning (EØF) nr. 2456/93 fastsættes den maksimale vægt for
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1 . Som undtagelse fra artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i
forordning (EØF) nr. 2456/93 gælder følgende:
a) Produkter i kategori A, der er klassificeret i 03 og 04 i
Det Forenede Kongerige og i 02 og 03 i de øvrige
medlemsstater, og produkter i kategori C, der er klassi
ficeret i 03 og 04, jf. EF-handelsklasseskemaet, kan

de slagtekroppe, der er omhandlet i nævnte bestemmelse,
til 420 kg.

4. Den samlede mængde produkter, der kan opkøbes
ved intervention i forbindelse med de to licitationer i juni
1996, fastsættes til 50 000 tons.

Artikel 2

omfattes af interventionsopkøb.

Som undtagelse fra artikel 10 i forordning (EØF) nr.
2456/93 er fristen for indgivelse af bud til den første lici

Forskellen mellem interventionsprisen for kvalitet R3

tation i august 1996 den 6. august 1996.

og kvalitet 04 fastsættes til 30 ECU/ 100 kg.
Den koefficient, der anvendes til omregning af bud,
som er indgivet for kvalitet R3, til bud for kvalitet 04,
fastsættes til 0,914 (midte).

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.
(2) EFT nr. L 125 af 23. 5. 1996, s. 1 .
(3) EFT nr. L 225 af 4. 9. 1993, s. 4.

b) EFT nr. L 43 af 21 . 2. 1996, s. 3.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 1 anvendes på de to licitationer, der åbnes i juni
1996, jf. artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 805/68 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 138/9
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1038/96
af 10. juni 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 922/96 om åbning af en løbende licitation
vedrørende salg af bageegnet blød hvede fra det tyske interventionsorgan med
henblik på udførsel gennem »World Food Programme«
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 922/96 (3) blev
der åbnet en løbende licitation vedrørende salg af bage

egnet blød hvede fra det tyske interventionsorgan med
henblik på udførsel gennem »World Food Programme«;
det er nødvendigt at tilpasse betingelserne for antagelse af
bud; den pågældende løbende licitation har været i gang

Artikel 4, stk. 1 , første afsnit, i forordning (EF) nr. 922/96
affattes således :

» 1 . Et bud kan kun antages, hvis:
— den bydende fremlægger skriftlig dokumentation
fra »World Food Programme«, hvoraf det fremgår,
at han har indgået en handelskontrakt for den
pågældende mængde om levering af bageegnet
blød

hvede

til

denne

institution .

Dokumen

tationen indgives til interventionsorganet senest to
dage inden datoen for den dellicitation, hvor
buddet vil blive indgivet, og hvis
— buddet ledsages af en ansøgning om eksportlicens
med angivelse af »World Food Programme« som
destination .«

siden den 30 . maj 1996; betingelserne bør straks ændres;

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

Artikel 2

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 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .

I1) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
(3) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 31 .
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Nr. L 138 / 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1039/96

af 10 . juni 1996
om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF)
nr. 3290/94 (2), særlig artikel 1 3, stk. 3, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og
priserne inden for Fællesskabet på de produkter, som er
nævnt i artikel 1 , stk. 1 , i forordningen, udlignes af en
eksportrestitution;

ifølge artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2759/75 kan situa
tionen i den internationale handel eller de særlige krav på
visse markeder gøre det nødvendigt at differentiere resti
tutionen for de produkter, der er nævnt i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 2759/75, alt efter bestemmelsesste
det:

restitutionerne bør fastsættes under hensyn til ændrin
gerne i den nomenklatur over eksportrestitutioner, der er
fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/
87 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 823/96 (4);

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (*), 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. 462/96

der bør tages

hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

Forvaltningskomitéen for Svinekød har ikke afgivet udta
anvendelsen af disse regler og kriterier pa den nuværende

lelse inden for den af formanden fastsatte frist —

markedssituation inden for svinekødssektoren fører til at

fastsætte restitutionen som nedenfor angivet;

for så vidt angår produkter henhørende under KN-kode
0210 19 81 bør restitutionen begrænses til et beløb, som
tager hensyn til dels de kvalitative karakteristika for hvert
af produkterne henhørende under denne KN-kode og
dels den forventede udvikling med hensyn til produk
tionsomkostningerne på verdensmarkedet; det er dog
hensigtsmæssig for visse typiske italienske produkter
henhørende under KN-kode 0210 19 81 at sikre oprethol
delsen af Fællesskabets deltagelse i den internationale
handel;

på grund af konkurrencebetingelserne i visse tredjelande,
som traditionelt er de vigtigste importlande for produkter

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede
eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene fast
sættes som angivet i bilaget.

henhørende under KN-kode 1601 00 og 1602 bør beløbet

for disse produkter fastsættes under hensyntagen til denne
situation; restitutionen kan kun ydes for nettovægten af
spiseligt affald, idet vægten af eventuelle ben indeholdt i
disse tilberedninger dog fratrækkes;
da der for de andre produkter inden for svinekødssektoren
ikke finder udførsel sted af større økonomisk betydning,
bør der ikke fastsættes restitution for disse;

(') EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .

2 EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . juni 1996.
(3)
(4)
O
(6)
P)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

366 af 24. 12. 1987, s. 1 .
111 af 4. 5. 1996, s. 9.
102 af 28 . 4. 1993, s. 14.
138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
65 af 15. 3 . 1996, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 10. juni 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden
for svinekødssektoren

(ECU/100 kg netto)
Produktkode

Restitutionens

bestemmelse (')

(ECU/100 kg netto)

Restitutionsbeløb (2)

Produktkode

Restitutionens

bestemmelse (')

Restitutionsbeløb (2)

0203 11 10 000

01

0,00

0203 29 15 100

01

0,00

0203 12 11 100

01

0,00

0210 11 31 110

01

80,00

0203 12 19 100

01

0,00

0210 11 31 910

01

80,00

0203 19 11 100

01

0210 1219 100

01

18,00

0203 19 13 100

01

0,00
0,00

0210 19 81 100

01

90,00

0203 19 15 100

01

0,00

0210 19 81 300

01

0203 21 10 000

01

0,00

1601 00 91 100

01

70,00
30,00

0203 22 11 100

01

0,00

1601 00 99 100

01

15,00

0203 22 19 100

01

0,00

1602 41 10 210

01

60,00

0203 29 11 100

01

0,00

1602 42 10 210

01

42,00

0203 29 13 100

01

0,00

1602 49 19 190

01

21,00

(') Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande.

0 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. 462/96 overholdes.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87.
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Nr. L 138 / 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1040/96

af 10. juni 1996

om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj
kvalitet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

høj kvalitet med oprindelse i og fra USA og Canada på
særlige betingelser;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

det skal bemærkes, at de licenser, der er fastsat ved denne

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1203/95 af 29 . maj 1995 om åbning og forvaltning af
toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet
eller frosset, og for frosset bøffelkød i perioden 1 . juli
1995 til 30. juni 1996 ('), ændret ved forordning (EF)
nr. 500/96 (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

veterinærområdet —

ud fra følgende betragtninger:

De mængder, som der er søgt om gennem importlicens
ansøgninger indgivet i perioden 1 . til 5. juni 1996 vedrø
rende fersk, kølet og frosset oksekød af høj kvalitet som
omhandlet i artikel 2, litra e), i forordning (EF)
nr. 1203/95 imødekommes fuldstændigt.

Artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1203/95 fastsætter
betingelserne for licensansøgninger og udstedelse af
importlicenser for kød som omhandlet i samme forord
nings artikel 2, litra e);
i artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1203/95 fastsættes
det, at der i perioden 1 . juli 1995 til 30. juni 1996 kan
importeres 10 200 tons fersk, kølet eller frosset oksekød af

forordning, dog kun kan anvendes i hele deres gyldig
hedsperiode med forbehold af de bestående ordninger på

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11 . juni 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 119 af 30. 5. 1 995, s. 13.
2 EFT nr. L 75 af 23 . 3. 1996, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1041 /96

af 10. juni 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. 150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

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

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 11 . juni 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
307 af 20. 12. 1995,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

s. 66.
s. 21 .
s. 1 .
1.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 10. juni 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(ECU/100 kg)
KN-kode

0702 00 35

Tredjelands
kode (')

Fast

284

72,1

388

72,4

064

59,6

400

76,4

066

41,7

404

63,6

068

416

72,7

208

62,3
46,7
44,0

212

97,5

624

95,8

999

68,1

052

82,7

508

71,2

512

64,3

524

64,0

528

71,6

624

86,5

728

107,3

800

78,0

068

156,2
61,0
53,8
69,1

204

144,3

624

87,1

061

51,3

999

93,5

064

105,3

220

317,0

999

317,0

052

42,6

204

77,5

0809 10 20

0809 20 49

804

89,0

999

77,7

052

64,6

999

73,7

052

223,4

061

182,0

064

254,1

068

262,6

400

286,4

412

54,2

624

204

151,9
81,5
136,3
88,8

220

74,0

676

166,2

388

71,2

999

229,2

400

68,2

052

63,1

512

54,8

220

121,8

520

66,5

624

106,8

524

100,8

999

97,2

528

73,2

600

84,0

624

48,9

999

78,8

999

052

0809 30 21 , 0809 30 29

0809 40 20

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

importværdi

80,2

066

0805 30 30

Tredjelands
kode (')

84,7

060

0709 90 77

KN-kode

060

053

0709 10 20

Fast

importværdi

052

204

ex 0707 00 25

(ECU/100 kg)

039

052

064

111,6
64,0
78,6

\

600

94,9

624

363,9

052

73,2

064

64,4

066

84,9

068

61,2

624

111,8

676

68,6

999

77,4

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 . 1996, s. 16). Koden »999« repræsenterer
»anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1042/96
af 10 . juni 1996
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

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 —

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. 1 101 /95 (2),
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 (^
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1005/96 (6);

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 11 . juni 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

L
L
L
L
L
L

177
110
141
258
150
134

af 1 . 7. 1981 , s. 4.
af 17. 5. 1995, s . 1 .

af
af
af
af

24. 6. 1995, s . 16.
28 . 10 . 1995, s. 50
1 . 7. 1995, s. 36.
5. 6. 1996, s. 18 .
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Nr. L 138/ 17

BILAG

til Kommissionens forordning af 10. juni 1 996 om ændring af de repræsentative pnser 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 1 0 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

23,96

432

23,96
23,96
23,96

9,55

32,01

9,23

32,01

4,73

32,01

4,73

0,32

0,34

4,13

9,12

(') Fastsat for standardkvaliteten, sådan 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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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 1996

om ændring af beslutning 95/357/EF om en liste over grænsekontrolsteder, der er

godkendt til at føre veterinærkontrol med produkter og dyr fra tredjelande, om
nærmere regler for den kontrol, som Kommissionens veterinærsagkyndige skal
føre, og om ophævelse af beslutning 94/24/EF
(Tekst af betydning for EØS)

(96/357/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/675/EØF af 10. december 1990 om fastsættelse af
principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres
ind i Fællesskabet ('), senest ændret ved direktiv 95/52/EF (2), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91 /496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af prin
cipperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (3),
senest ændret ved Kommissionens beslutning 95/ 157/EF (4), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:
Kommissionens beslutning 95/357/EF f), senest ændret ved beslutning 96/267/EF (6),
giver en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med
produkter og dyr fra tredjelande;

nogle grænsekontrolsteder er blevet inspiceret af Kommissionens tjenestegrene; desuden
kan medlemsstaterne foreslå, at grænsekontrolsteder fjernes fra listen, eller at nye optages,
idet sådanne nye grænsekontrolsteder skal inspiceres, inden de optages på listen;
ud fra resultaterne af inspektionerne og forslag fra medlemsstaternes kompetente myndig
heder bør beslutning 95/357/EF ændres;
(')
(2)
(3)
(4)
(s)
(<■)

EFT
EFT
ept
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr
nr.
nr.
nr.

L
L
l
L
L
L

373 af 31 . 12. 1990, s. 1 .
265 af 8 . 11 . 1995, s. 16.
268 af 24. 9. 1991 , s. 56.
103 af 6. 5. 1995, s. 40.
211 af 6. 9. 1995, s. 43.
91 af 12. 4. 1996, s. 76.
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Nr. L 138/ 19

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra
Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 95/357/EF foretages følgende ændringer:

1 ) I afsnittet om grænsekontrolsteder i Danmark affattes linjen for Kolding-Billund såle
des:

1

3

2

»Kolding-Billund

Lufthavn

4

6

5

8

9

10

X

x

x

x

x «

7

x (<)

Havn

11

2) I afsnittet om grænsekontrolsteder i Grækenland affattes linien for Pireas således:
1

3

2

Havn

»Pireas

4

5

6

7

8

X

x

x

X

x

9

10

11

Kun

svin ,

der

kommer fra Cy
pern «

3) I afsnittet om grænsekontrolsteder i Portugal indsættes Faro og Setubal i alfabetisk or
den som følger:
3

2

1

4

5

» Faro

Lufthavn

X

x

Setúbal

Havn

x

x

6

7

8

9

10

x

x

11

Kun indpakkede
produkter
Kun indpakkede
produkter«

X

4) I afsnittet om grænsekontrolsteder i Det Forenede Kongerige affattes angivelsen vedrø
rende Manchester således:

1

2

»Manchester

3

Lufthavn

4

5

6

7

χ C)

X

x

X

8

9

10

x

11

Kun katte, hunde,

gnavere, lagomor
fer, levende

fisk,

reptiler og andre
fugle end struds
fugle«

Nr. L 138 /20

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . maj 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 138/21

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. maj 1996

om støtteberettigelsen af visse medlemsstaters forventede udgifter i 1996 til
uddannelse af nationalt personale, der skal deltage i kontrolaktiviteterne under
den fælles fiskeripolitik
(Kun de spanske, tyske, engelske, franske, nederlandske, portugisiske, finske og svenske
udgaver er autentiske)

(96/358/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 95/527/EF af 8 .
december 1995 om Fællesskabets finansielle deltagelse i
visse udgifter, som medlemsstaterne afholder ved

gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne
under den fælles fiskeripolitik ('), særlig artikel 6, og

Artikel 1

For 1996 kan der, til uddannelse af nationalt personale,
der skal varetage de kontrolaktiviteter, som nævnes i bila
get, ydes finansiel støtte til afholdelse af forventede

udgifter på op til 467 944 ECU efter betingelserne i
beslutning 95/527/EF. Fællesskabets sats for finansiel
støtte er på 50 % af de støtteberettigede udgifter.

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 2, stk. 3, i beslutning 95/527/EF kan
Fællesskabets finansielle bidrag omfatte støtteberettigede
udgifter til uddannelse af nationalt kontrolpersonale; i
Kommissionens beslutning 96/286/EF af 11 . april
1996 (2), om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
beslutning 95/527/EF om Fællesskabets finansielle delta

gelse i visse udgifter, som medlemsstaterne afholder ved
gennemførelsen af overvågnings- og kontrolordningerne
under den fælles fiskeripolitik, fastsættes, hvorledes de
støtteberettigede beløb til uddannelse beregnes;
i henhold til artikel 5 i beslutning 95/527/EF har visse
medlemsstater ansøgt Kommissionen om støtte til afhol
delse af en del af udgifterne for 1996 til uddannelse af
nationalt kontrolpersonale;

der bør således både foretages en fastsættelse af de støtte
berettigede udgifter til uddannelse af nationalt kontrolper
sonale og af Fællesskabets finansielle støttesats;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fiskeri og Akvakultur —

(<) EFT nr. L 301 af 14. 12. 1995, s. 30.
O EFT nr. L 106 af 30. 4. 1996, s. 37.

Artikel 2

1 . I denne beslutning anvendes ecu-vekselkursen for
februar 1996 til beregning af de støtteberettigede beløb.

2.

Til refundering af udgifter og udbetaling af forskud

anvendes ecu-vekselkursen for den måned, hvor beta

lingen foretages.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien,
Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien,
Irland, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Repu
blik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 1996.

På Kommissionens vegne
Emma BONINO

Medlem af Kommissionen
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ANEXO / BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /ANNEX /ANNEXE / ALLEGA TO / BIJLAGE / ANEXO / LIITE / BILAGA

Estado miembro

Gastos en moneda nacional

Gastos

Contribución de la Comunidad

Medlemsstat

Udgifter i national valuta
Ausgaben in nationaler Währung

Udgifter
Ausgaben

Estado-membro

Σύνολο σε εθνικό νόμισμα
Expenditure national currency
Dépenses monnaie nationale
Spese moneta nazionale
Uitgaven nationale valuta
Despesas em moeda nacional

Δαπάνη
Expenditure
Dépenses
Spese
Uitgaven
Despesas

Fællesskabets finansielle bidrag
Gemeinschaftsbeitrag
Κοινοτική συμμετοχή

Jäsenvaltio

Kustannukset kansallisessa valuutassa

Kustannukset

Yhteisön osuus

Medlemsstat

Kostnader nationell valuta

Kostnader

EU-Bidrag

(ECU)

(50 % — ECU)

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat

I
200 000 BEC

Belgique/België

75 000 DM

Deutschland

4 400 000 PTA

España

Contributo della Comunità

Bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição da Comunidade

5 155

2 577

39 752

19 876

27 542

13 771

122 896

61 448

144 085 HFL

68 182

34 091

23 700 000 ESC

120 861

60 431

Ireland

100 000 IRL

Nederland

Portugal

Community contribution
Contribution communautaire

Suomi

240 000 FMK

41 509

20 754

Sverige

100 000 SKR

11 324

5 662

25 927 UKL

30 723

15 362

467 944

233 972

United Kingdom

Total / I alt / Σύνολο / Totale / Totaal / Yhteensä
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5 . juni 1996

om tredje ændring af beslutning 95/296/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod
klassisk svinepest i Tyskland
(Tekst af betydning for EØS)

(96/359/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og
zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fælles
skabet med henblik på gennemførelse af det indre marked ('), senest ændret ved Rådets
direktiv 92/ 1 18/EØF (2), særlig artikel 10, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:

Som følge af udbrud af klassisk svinepest i forskellige dele af Tyskland vedtog Kommis
sionen beslutning 95/296/EF af 26. juli 1995 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk
svinepest i Tyskland og om ophævelse af beslutning 94/462/EF (3), senest ændret ved
beslutning 96/23 8/EF (4);
ved nævnte beslutning blev der fastsat betingelser for serologisk undersøgelse for anti
stoffer mod klassisk svinepestvirus i hele Tyskland;

på baggrund af sygdomsudviklingen kan det fastsættes, hvilke områder undersøgelsespro
grammet skal omfatte;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra
Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Bilag II til beslutning 95/296/EF affattes således:
»BILÅ G II

Serologisk undersøgelse for antistoffer mod klassisk svinepestvirus
De tyske myndigheder gennemfører hvert år i Brandenburg, Niedersachsen og Mecklen

burg-Vorpommern et serologisk undersøgelsesprogram med prøver af 5 % af so- og orne
bestanden i de nævnte områder.

I forbindelse med undersøgelsesprogrammet anvendes der i det omfang, det er muligt,
serumprøver, der er indsamlet under det nationale program for udryddelse af Aujeszkys
sygdom. Det skal også koncentreres om besætninger eller dyr, der er udsat for den største
risiko for klassisk svinepest:

— små avlsbesætninger nær byer eller på bedrifter, hvor søerne opfedes til slagtning og
måske er blevet opfodret med køkkenaffald
(') EFT nr. L 224 af 18 . 8. 1990, s. 29.
(2) EFT nr. L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.
(3) EFT nr. L 182 af 2. 8. 1995, s . 33.

b) EFT nr. L 78 af 28. 3. 1996, s. 46.

Nr. L 138/23
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— orner, der anvendes til naturlig bedækning, og navnlig orner, der anvendes pa flere
bedrifter

— besætninger i områder med vildsvin
— besætninger i Regierungsbezirke, der har konstateret udbrud af klassisk svinepest siden
1 . oktober 1995.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5 . juni 1996

om bemyndigelse af Irland til at tilpasse metoden til beregning af celletallet i
komælk

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(Tekst af betydning for EØS)

(96/360/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestem
melser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede
produkter ('), senest ændret ved direktiv 94/71 /EF (2), særlig bilag A, kapitel IV, litra A.l og
A.2, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge direktiv 92/46/EØF kan metoden til beregning af gennemsnittet af celletal i rå
mælk tilpasses, når produktionsniveauet varierer meget i perioder, hvor laktationen er
ringe;
mælkeproduktionen i Irland er meget lille fra november til februar, og det medfører, at de
gennemsnitlige celletal i denne periode ligger over det indhold, der er fastsat i direktiv
92/46/EØF; sådanne overskridelser er forbundet med fysiologiske forhold og kan ikke
tilskrives en yversygdom;
metoden til beregning af resultaterne bør tage hensyn til denne årstidsvariation i den irske
produktion;

Irland har foreslået en alternativ beregningsmetode, der gør det muligt at foretage en afvej
ning af gennemsnittene af celletal, der beregnes i perioden, hvor laktationen er ringe; ved
denne metode kan kvaliteten af den mælk, der indvejes i Irland i den pågældende tid af
året, garanteres;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra
Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

I tiden fra og med november et år til og med februar det følgende år bemyndiges Irland til
ved beregning af celletallet i rå komælk, jf. kapitel IV, litra A.1 og A.2), i bilag A til
direktiv 92/46/EØF, at benytte den beregningsmetode, der består i at gange hver måneds
resultater med en koefficient. Denne koefficient fremkommer ved at sætte mælkeproduk
tionsmængden i hver måned i den periode i forhold til 50 % af den gennemsnitlige
månedlige mælkeproduktion, der blev beregnet fra april til september året forud for den
pågældende periode.
(') EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992, s. 1 .
2 EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1994, s . 33.
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Artikel 2

Denne beslutning tages på grundlag af en rapport, som de irske myndigheder forelægger
Kommissionen, op til fornyet overvejelse to år efter dens vedtagelse.
Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Irland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juni 1996.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

11 . 6. 96

