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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1107/96
af 12. juni 1996

om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proce
duren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

anvendelse vil kunne vildlede forbrugeren med hensyn til
produktets virkelige oprindelse;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

hvis en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk beteg

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /92
af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler ('), særlig artikel 17, og

nelse, hvis navn allerede er registreret som mærke, er
beskyttet på en enkelt producents initiativ efter kriterierne
i artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2037/
93 (2), kan denne producent ikke forhindre andre produ
center i det afgrænsede område, der producerer efter den
registrerede varespecifikation, i at anvende den beskyttede
oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske
betegnelse;

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081 /92
har medlemsstaterne inden seks måneder efter datoen for

forordningens ikrafttræden underrettet Kommissionen
om, hvilke ved lov beskyttede betegnelser eller hævd
vundne betegnelser de ønskede at registrere;

undersøgelsen af, om disse betegnelser er i overensstem
melse med forordning (EØF) nr. 2081 /92, viste, at nogle
af dem er i overensstemmelse med bestemmelserne i

nævnte forordning og bør registreres og dermed beskyttes
på EF-plan som geografisk betegnelse eller oprindelsesbe
tegnelse;
artsbetegnelser registreres ikke;
artikel 7 finder ikke anvendelse pa proceduren i artikel

hvis der er mulighed for, at et mærke og en registreret
oprindelsesbetegnelse eller en registreret geografisk beteg
nelse eksisterer side om side, kan mærkets brug svarende
til en af de i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2081 /92
omhandlede situationer fortsætte, når mærket opfylder
betingelserne i artikel 14, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
2081 /92;

visse medlemsstater har meddelt, at der ikke var anmodet

om beskyttelse for visse dele af betegnelser, og at der bør
tages hensyn hertil;

registreringen af beskyttede oprindelsesbetegnelser og
geografiske betegnelser fritager ikke for forpligtelsen til at
overholde gældende bestemmelser om landbrugspro
dukter og levnedsmidler;

17;

ved afstemningen afgav den komité, der er fastsat i artikel
15 i forordning (EØF) nr. 2081 /92, ikke udtalelse inden

ifølge artikel 14, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081 /92

forelagde Kommissionen af mangel på udtalelse fra komi
téen Rådet et forslag, for at det kunne træffe afgørelse

for den af formanden fastsatte frist; efter nævnte artikel

registreres en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk
betegnelse ikke, såfremt registreringen på baggrund af et
mærkes omdømme og anseelse og varigheden af dets

med kvalificeret flertal inden for tre måneder; da Rådet

(') EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1 .

(2) EFT nr. L 185 af 28. 7. 1993, s. 5.

ikke har truffet afgørelse inden for denne frist, vedtager
Kommissionen de foreslåede foranstaltninger —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelserne i bilaget registreres som beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller
beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) efter artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081 /92.
De betegnelser, der ikke figurerer i bilaget, men som er meddelt efter artikel 17, er fortsat
beskyttet på nationalt plan, indtil der træffes en beslutning om dem.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fælles
skabers Tidende,

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

A. PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG II TIL KONSUM

Fersk kød (og slagteaffald)
SPANIEN

— Carne de Åvila (BGB)
— Carne de Moracha de Salamanca (BGB)
— Pollo y Capón del Prat (BGB)
— Ternasco de Aragón (BGB)
FRANKRIG

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Agneau du Quercy (BGB)
Bœuf de Chalosse (BGB)
Veau de 1 Aveyron et du Ségala (BGB)
Dinde de Bresse (BOB)
Volailles de Bresse (BOB)
Volailles de Houdan (BGB)
Agneau de 1 Aveyron (BGB)
Agneau du Bourbonnais (BGB)
Bœuf charolais du Bourbonnais (BGB)
Bœuf du Maine (BGB)
Veau du Limousin (BGB)

— Volailles de l'Ain (BGB)
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles
— Volailles

du Gers (BGB)
du Maine (BGB)
de Loué (BGB)
de 1 Orléanais (BGB)
de Bourgogne (BGB)
du plateau de Langres (BGB)
du Charolais (BGB)
de Normandie (BGB)
de Bretagne (BGB)
de Challans (BGB)
de Vendee (BGB)
d'Alsace (BGB)
du Forez (BGB)
du Béarn (BGB)
de Cholet (BGB)
des Landes (BGB)
de Licques (BGB)

— Volailles d'Auvergne (BGB)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

du Velay (BGB)
du Val de Sevres (BGB)
d Ancenis (BGB)
de Janzé (BGB)
du Gatinais (BGB)
du Berry (BGB)
de la Champagne (BGB)
du Languedoc (BGB)
du Lauragais (BGB)
de Gascogne (BGB)
de la Drôme (BGB)

LUXEMBOURG

— Viande de porc, marque nationale grand-duche de Luxembourg (BGB)
PORTUGAL

—
—
—
—

Borrego de Montemor-o-Novo (BGB)
Borrego da Serra da Estrela (BOB)
Cabrito das Terras Altas do Minho (BGB)
Cabrito da Gralheira (BGB)
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Cabrito da Beira (BGB)
Vitela de Lafões (BGB)
Borrego da Beira (BGB)
Cabrito do Barroso (BGB)
Borrego Terrincho (BOB)
Carne Alentejana (BOB)
Carne Arouquesa (BOB)
Carne Marinhoa (BOB)
Carne Mertolenga (BOB)
Cordeiro Bragançano (BOB)

DET FORENEDE KONGERIGE

—
—
—
—
—

Orkney beef (BOB)
Orkney lamb (BOB)
Scottish beef (BGB)
Scottish lamb (BGB)
Shetland lamb (BOB)

Kødprodukter
BELGIEN

— Jambon d'Ardenne (BGB)
SPANIEN

—
—
—
—
—

Cecina de León (BGB)
Dehesa de Extremadura (BOB)
Guijuelo (BOB)
Jamón de Teruel (BOB)
Sobrasada de Mallorca (BGB)

ITALIEN

—
—
—
—

Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto
Prosciutto

di Parma (BOB)
di S. Daniele (BOB)
di Modena (BOB)
Veneto Berico-Euganeo (BOB)

— Salame di Varzi (BOB)

— Salame Brianza (BOB)
— Speck dell Alto Adige (BGB)
LUXEMBOURG

— Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (BGB)
PORTUGAL

— Presunto do Barroso (BGB)
Ost
DANMARK

— Danablu (BGB)
— Esrom (BGB)
GRÆKENLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ανεβατό (Anevato) (BOB)
Γαλοτύρι (Galotyri) (BOB)
Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (BOB)(')
Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (BOB)(')
Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (BOB) (')
Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (BOB)
Κασέρι (Kasseri) (BOB)
Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (BOB)
Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (BOB)
Κοπανιστή (Kopanisti) (BOB)
Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (BOB)

(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet » Γραβιέα« (Graviera).
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Μανουρι (Manouri) (BOB)
Μετσοβόνε (Metsovone) (BOB)
Μπάτζος (Batzos) (BOB)
Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (BOB)
Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (BOB)
Σαν Μιχάλη (San Michali) (BOB)
Σφέλα (Sfela) (BOB)
Φέτα (Feta) (BOB)
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formadla Arachovas Parnassou) (BOB)

SPANIEN

—
—
—
—
—
—
—

Cabrales (BOB)
Idiazabal (BOB)
Mahon (BOB)
Picon Bejes-Tresviso (BOB)
Queso de Cantabria (BOB)
Queso de La Serena (BOB)
Queso Manchego (BOB)

—
—
—
—

Queso Tetilla (BOB)
Queso Zamorano (BOB)
Quesucos de Liebana (BOB)
Roncal (BOB)

FRANKRIG

—
—
—
—
—
—

Beaufort (BOB)
Bleu des Causses (BOB)
Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (BOB)
Brocciu Corse ou brocciu (BOB)
Chabichou du Poitou (BOBH')
Crottin de Chavignol ou chavignol (BOB) (2)

— Époisses de Bourgogne (BOB)
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Laguiole (BOB)
Ossau-Iraty-Brebis Pyrenees (BOB)(3)
Pouligny Saint Pierre (BOB)

Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (BOB)(4)
Salers (BOB)
Selles-sur-Cher (BOB)
Sainte Maure de Touraine (BOB)(5)
Tomme de Savoie (BGB) (fi)
Långres (BOB)
Neufchatel (BOB)
Abondance (BOB)
Camembert de Normandie (BOB) (1
Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (BOB)
Chaource (BOB)
Comté (BOB)
Emmental de Savoie (BGB)(8)
Emmental français est-central (BGB)(8)
Livarot (BOB)
Maroilles ou marolles (BOB)
Munster ou munster-géromé (BOB)

— Pont-l'Évêque (BOB)
—
—
—
—

Reblochon ou reblochon de Savoie (BOB)
Roquefort (BOB)
Saint-Nectaire (BOB)
Tomme des Pyrénées (BGB)(6)

(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »chabichou«.

I1) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »crottin«.
(5)
(4)
(s)
(6)

Der
Der
Der
Der

er
er
er
er

ikke
ikke
ikke
ikke

ansøgt
ansøgt
ansøgt
ansøgt

om
om
om
om

beskyttelse
beskyttelse
beskyttelse
beskyttelse

af
af
af
af

navnet
navnet
navnet
navnet

»brebis Pyrénées«.
»picodon«.
»Sainte Maure«.
»tomme«.

I7) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »camembert«.
(s) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »emmental«.
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Bleu d Auvergne (BOB)
Brie de Meaux (BOB)(')
Brie de Melun (BOB)(')
Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (BOB)

ITALIEN

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Canestrato Pugliese (BOB)(2)
Fontina (BOB)
Gorgonzola (BOB)
Grana Padano (BOB)
Parmigiano Reggiano (BOB)
Pecorino Siciliano (BOB) (3)
Provolone Valpadana (BOB)(4)
Caciotta d Urbino (BOB) H
Pecorino Romano (BOB)(3)
Quartirolo Lombardo (BOB)
Taleggio (BOB)
Asiago (BOB)
Formai de Mut Dell alta Valle Brembana (BOB) (6)
Montasio (BOB)
Mozzarella di Bufala Campana (BOB)^
Murazzano (BOB)

NEDERLANDENE

— Noord-Hollandse Edammer (BOB) (8) (9)
— Noord-Hollandse Gouda (BOB) (8) ( l0)
PORTUGAL

— Queijo de Nisa (BOB)
— Queijo de Azeitão (BOB)

— Queijo de Évora (BOB)
—
—
—
—

Queijo
Queijo
Queijo
Queijo

de São Jorge (BOB)
Rabaçal (BOB)
Serpa (BOB)
Serra da Estrela (BOB)
*
— Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo
Picante da Beira Baixa) (BOB)
— Queijo Terrincho (BOB)
DET FORENEDE KONGERIGE

—
—
—
—
—
—
—
—

White Stilton cheese (AOP)/Blue Stilton cheese (BOB)
West Country farmhouse Cheddar cheese (BOB)(")(12)
Beacon Fell traditional Lancashire cheese (BOB)(13)
Swaledale cheese (BOB)/Swaledale ewes cheese (BOB)
Bonchester cheese (BOB)
Buxton blue (BOB)
Dovedale cheese (BOB)
Single Gloucester (BOB)

(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »brie«.
(2) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Canestrato«.
(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet •Pecorino«.

(4) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Provolone«.
(5) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Caciotta«.
(é) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnene »Formai de Mut«.
f) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Mozzarella«.
(8) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »noord-hollandse«.
(®) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »edammer«.
(I0) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »gouda«.
(") Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Cheddar«.
(I2) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »West Country«.
(") Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet » Lancashire«.
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Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør)
SPANIEN

— Miel de La Alcarria (BOB)
FRANKRIG

— Crème d'Isigny (BOB)
— Crème fraîche fluide d'Alsace (BGB)
LUXEMBOURG

— Miel luxembourgeois de marque nationale (AOP)
PORTUGAL

—
—
—
—
—
—
—
—

Mei
Mel
Mel
Mel

Mel
Mel
Mel
Mel

da Serra da Lousã (BOB)
das Terras Altas do Minho (BOB)
da Terra Quente (BOB)
da Serra de Monchique (BOB)
do Parque de Montezinho (BOB)
do Alentejo (BOB)
dos Açores (BOB)
do Barroso (BOB)

— Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão)
(BOB)
Fedtstoffer
BELGIEN

— Beurre d'Ardenne (BOB)
GRÆKENLAND

Olivenolie

— Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklio Crète) (BOB)(')(2)
— Αυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (BOB)
— Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos
(BOB) 0 0
— Κροκεές Αακωνίας (Krokees Lakonias) (BOB) (4)
— Πέτρινα Λακωνίας (Petrinä Lakonias) (BOB)(4)
— Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (BOB) Is)
— Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklio Crète) (BOB)(')(2)
— Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklio Crète) (BOB)(')(2)
— Λακωνία (Lakonia) (BGB)
— Χανιά Κρήτης (Hania Crète) (BGB)(2)
— Κεφαλονιά (Céphalonie) (BGB)
— Ολυμπία (Olympe) (BGB)
— Λέσβος ( Lesbos) (BGB)
— Πρέβεζα (Preveza) (BGB)
— Ρόδος (Rhodes) (BGB)
— Θάσος (Thassos) (BGB)

Rethymnis

SPANIEN

—
—
—
—

Baena (BOB)
Les Garrigues (BOB)
Sierra de Segura (BOB)
Siurana (BOB)

FRANKRIG

— Huile d'olive de Nyons (BOB)
— Beurre d'Isigny (BOB)
— Beurre Charentes-Poitou — Beurre des Charentes — Beurre des Deux-Sèvres (BOB)
(')
(2)
(')
(4)
(J)

Der
Der
Der
Der
Der

er
er
er
er
er

ikke
ikke
ikke
ikke
ikke

ansøgt
ansøgt
ansøgt
ansøgt
ansøgt

om
om
om
om
om

beskyttelse
beskyttelse
beskyttelse
beskyttelse
beskyttelse

af
af
af
af
af

navnet
navnet
navnet
navnet
navnet

» Hρακλίου« (Iraklio).
» Kρήτης« (Crète).
» PeS6p.vng« (Rethymnis).
»Aακωνίας?« (Lakonias).
» Aργολίδας;« (Argolidas).

Crète)

Nr. L 148 / 8

IDA !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

LUXEMBOURG

— Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (BOB)
PORTUGAL

—
—
—
—
—

Azeite de Moura (BOB)
Azeite de Trás-os-Montes (BOB)
Azeite do Ribatejo (BOB)
Azeites do Norte Alentejano (BOB)
Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (BOB)

Frugt, grøntsager og korn
GRÆKENLAND

— Ακτινίδιο Σπερχειού (kiwi Sperchiou) (BOB)
— Ελιά Καλαμάτας (olive de Kalamata) (BOB)
— Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας (pistache de Phtiotida) (BOB)

—
—
—
—

Κουμ Κουάτ Κερκύρας (kumquat de Corfou) (BGB)
Ξερά σύκα Κύμης (figues sèches de Kimi) (BOB)
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου (pommes Zagoras Piliou) (BOB)(')

Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (aubergine tsakonique de Léonidio) (BOB)

SPANIEN

—
—
—
—
—

Arroz del Delta del Ebro (BGB)
Cal as parra (BOB)
Cerezas de la Montaña de Alicante (BGB)
Espárrago de Navarra (BGB)
Faba Asturiana (BGB)

— Judías de El Barco de Ávila (BGB)
— Lenteja de La Armuña (BGB)

— Nísperos Callosa d'En Sarriá (BOB)
— Pimientos del Piquillo de Lodosa (BOB)
— Uva de mesa embolsada »Vinalopó« (BOB)
FRANKRIG

—
—
—
—
—
—
—
—

Ail rose de Lautrec (BGB)
Noix de Grenoble (BOB)
Pommes et poires de Savoie (BGB)
Poireaux de Créances (BGB)
Chasselas de Moissac (BOB)
Mirabelles de Lorraine (BGB)
Olives noires de Nyons (BOB)
Pommes de terre de Merville (BGB)

ITALIEN

— Arancia Rossa di Sicilia (BGB)
— Cappero di Pantelleria (BGB)
— Castagna di Montella (BGB)

— Fungo di Borgotaro (BGB)
— Nocciola del Piemonte (BGB)
NEDERLANDENE

— Opperdoezer Ronde (BOB)
ØSTRIG

— Wachauer Marille (BOB)
PORTUGAL

— Amêndoa do Douro (BOB)

— Ameixa d'Elvas (BOB)
— Ananas dos Açores/São Miguel ( BOB)
— Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (BOB)
— Castanha dos Soutos da Lapa (BOB)
(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet » Πηλίου)« (Piliou).
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Castanha Marvão-Portalegre (BOB)
Castanha de Pradela (BOB)
Castanha da Terra Fria (BOB)
Citrinos do Algarve (BGB)
Cereja de São Julião-Portalegre (BOB)
Cereja da Cova da Beira (BGB)
Maçã de Portalegre (BGB)
Maçã da Beira Alta (BGB)
Maçã Bravo de Esmolfe (BOB)
Maçã da Cova da Beira (BGB)
Maçã de Alcobaça (BGB)
Maracujá de São Miguel/Açores (BOB)
Pêssego da Cova da Beira (BGB)

DET FORENEDE KONGERIGE

— Jersey Royal potatoes (BOB)
ANDRE PRODUKTER I BILAG II
Cider

DET FORENEDE KONGERIGE

— Herefordshire cider/perry (BGB)
— Worcestershire cider/perry (BGB)
— Gloucestershire cider/perry (BGB)
B. LEVNEDSMIDLER, DER ER OMHANDLET I BILAG I TIL FORORDNING (EØF)
nr. 2081 /92
01

DET FORENEDE KONGERIGE

— Newcastle brown ale (BGB)
— Kentish ale and Kentish strong ale (BGB)
— Rutland bitter (BGB)

Naturligt mineralvand og kildevand
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

— Bad Hersfelder Naturquelle (BOB)
— Bad Pyrmonter (BOB)
— Birresborner (BOB)
— Bissinger Auerquelle (BOB)
— Caldener Mineralbrunnen (BOB)
— Ensinger Mineralwasser (BOB)
— Felsenquelle Beiseförth (BOB)
— Gemminger Mineralquelle (BOB)
— Graf Meinhard Quelle Giessen (BOB)
— Haaner Felsenquelle (BOB)
— Haltern Quelle (BOB)
— Katlenburger Burgbergquelle (BOB)
— Kiβlegger Mineralquelle (BOB)
— Leisslinger Mineralbrunnen (BOB)
— Lowensteiner Mineralquelle (BOB)
— Rhenser Mineralbrunnen (BOB)
— Rilchinger Amandus Quelle (BOB)
— Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (BOB)
— Siegsdorfer Petrusquelle (BOB)
— Teinacher Mineralquellen (BOB)

— Uberkinger Mineralquelle (BOB)
— Vesalia Quelle (BOB)
— Bad Niedernauer Quelle (BOB)

— Göppinger Quelle (BOB)
— Höllen Sprudel (BOB)
— Lieler Quelle (BOB)

Nr. L 148/9
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Schwollener Sprudel (BOB)
Steinsieker Mineralwasser (BOB)
Blankenburger Wiesenquelle (BOB)
Wernigeröder Mineralbrunnen (BOB)
Wildenrath Quelle (BOB)

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer
GRÆKENLAND

— Κρητικό παξιμάδι (biscotte crétoise) (BGB)
SPANIEN

— Turrόn de Jijona (BGB)
— Turrón de Alicante (BGB)
FRANKRIG

— Bergamote(s) de Nancy (BGB)

C. LANDBRUGSPRODUKTER,

DER

ER

OMHANDLET

FORORDNING ( EØF) nr. 2081 /92
Æteriske olier
FRANKRIG

— Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (BOB)

I

BILAG

II

TIL
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/96

af 20. juni 1 996

om ændring af forordning (EØF) nr. 1445/76 om fastsættelse af listen over de
forskellige sorter af Lolium perenne L.
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71
af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for
frø ('), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved forordning (EF)
nr. 3290/94 (2), særlig artikel 3, stk. 5, og

dukket op på markedet og vil blive markedsført for første
gang i produktionsåret 1 996/97, dels medfører anven
delsen af klassificeringsnormer for visse sorter af Lolium
perenne L., at disse skal optages i en af de ovenfor nævnte
lister, det er derfor hensigtsmæssigt at ændre bilagene til
forordning (EØF) nr. 1445/76 i overensstemmelse
hermed;

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

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1445/76 (%
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 588/95 (4), fast
sættes listen over visse sorter af Lolium perenne L. med

høj persistens, sildige eller halvsildige, og sorter af Lolium
perenne L. med lav persistens, halvsildige, halvtidlige eller
tidlige, som er omhandlet i gennemførelsesbestemmel
serne til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2358/71 ;
siden denne sidste ændring af forordning (EØF)
nr. 1445/76 er der dels en del af produktionen af certifi
ceret frø af visse af Lolium perenne L., der ikke længere
markedsføres, medens produktionen af andre sorter er

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 1445/76 erstattes af bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2

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 20 . juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 246 af 5. 11 . 1971 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
O EFT nr. L 161 af 23. 6. 1976, s. 10.
4 EFT nr. L 150 af 1 . 7. 1995, s. 86.
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Æ/i/l £

»BILAG I

Sorter med høj persistens, sildige eller halvsildige
Ace
Aladin
Albi

Allegro
Alondra
Amadeus
Ambon
Åndes
Anduril

Compas
Condesa (T)

Lipondo
Liquick

Contender
Cordoba
Cornwall

Lisabelle le
Lissabon

Corso
Cud

Cupido
Cutless

Animo

Dacapo

An tara

Dali
Danilo

Apollo
Aragon

Domingo

Lisuna
Livonne
Livorno
Livree
Look
Loretta
Lorina

Magyar
Majestic
Mammout (T)

Progres
Rally (T)

Barball

Eden

Manhattan

Barclay

Edgar

Barcredo

Electra

Marabella
Marathon

Bardessa
Barema
Barenza
Barezane

Elegana

Marino (T)

Barglen

Elka

Markanta
Martina

Rathlin
Recolta
Record
Renoir
Riikka
Ritz
Rival

Elrond

Marylin
Master
Meba

Ronja

Entrar

Sakini
Salem

Melani

Santiago (T)
Score (Fair Way)

Elgon (T)

Envy

Esperon (T)
Exito

Meltra RVP (T)

Fanal (T)

Melvina

Barlinda

Feeder

Meradonna (T)

Barlow
Barluxe
Barmaco

Fetione (1}
Figaro
Fingal

Merci
Mercure

Barplus
Barpolo
Barry
Bartony

Flair
Gerona

Bellatrix
Bellevue

Bologna
Bonny
Borvi
Boston

Boulevard

Brighstar
Burton

Caddy

Portsteward
Preference
President
Prester
Profit

Donata
Dorset
Dromore
Duramo

Belcampo (T)
Belfort (T)

Phoenix (T)
Piamonte (T)
Pippin
Player

Madera (T)
Magella
Magister

Arno
Atlas
Avenue
Baccara

Barink
Barlatan
Barlenna
Barlet

Paavo
Pedro
Pelleas
Perfect
Perma

Gilford
Gladio
Glen
Globe
Henrietta

Merganda
Merigold
Merlette
Meteor

Mexico

Mickey
Missouri (T)

Heraut

Modenta
Module

Herbie

Modus (T)

Herbus (T)

Mombassa
Mondial

Hercules
Hermes
Honneur
Hunter

Jetta
Jumbo

Calibra

Juventus (T)

Campania
Capper
Caprice

Karin
Kelvin

Kent Indigenous

Montagne (T)
Montando (T)
Morimba
Moronda
Norlea
Ohio

Opinion
Orleans
Othello
Outsider
Pablo

Sensation
Sevilla
Sirius
Sisu
Sommora

Splendor
Sprinter
Stratos
Summit

Superstar
Sussex
Talbot

Talgo
Taya
Texas
Tivoli
Toledo
Tran i
Tresor
Trimmer
Troubadour

Twydawn
Twystar
Tyrone
Variant

Carrick

Kerdion

Castle (T)
Chagall

Langa
Lasso

Pacage

Chantal

Leon
Lihersa

Paddock

Vigor

Pagode

Choice

Limage

Pancho

Vincent
Wadi

Citadel (T)
Clermont (T)

Limes
Linocta

Pandora (T)

Wendy

Colorado

Liparis

Parcour
Patora

York
Zambesi«

Cheops (T)

Ventoux (T)
Veritas
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1109/96
af 20. juni 1996

om tilpasning i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 om en tillægs
afgift på mælk og mejeriprodukter af den samlede mængde for Danmark og af
fodnoten i skemaet vedrørende Tyskland
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3950/92
af 28 . december 1992 om en tillægsafgift på mælk og
mejeriprodukter ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 635/96 (2), særlig artikel 4, stk. 2, og

3950/92 foretaget en tilpasning af de samlede mængder,
som er fastsat i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 3950/92,
på grundlag af medlemsstaternes meddelelser af de
mængder, der definitivt er ændret fra direkte salg til leve
rancer og omvendt; der er blevet begået en materiel fejl
for så vidt angår mængderne for Danmark og ordlyden af
fodnoten i skemaet vedrørende Tyskland; denne fejl bør
korrigeres ved at forhøje mængden for leverancer med 10
tons og formindske mængden for direkte salg med 10
tons for Danmarks vedkommende og ved at overtage
ordlyden af fodnoten i skemaet vedrørende Tyskland, som
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1552/95 (3);

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 635/96 blev der i overensstem
melse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr.

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 3, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr. 3950/92 affattes skemaet således:
(tons)
Medlemsstat

» Belgien
Danmark

Tyskland (')
Grækenland

Spanien
Frankrig

Leverancer

Direkte salg

3 097 584

212 847

4 454 580

768

27 764 778

100 038

626 061

4 452

5 425 960

140 990

23 720 938

514 860

Irland

5 234 987

10 777

Italien

9 632 540

297 520

Luxembourg

268 098

951

10 985 848

88 844

Østrig

2 369 808

367 000

Portugal

1 835 461

37 000

Finland

2 355 721

10 000

Sverige

3 300 000

3 000

14 308 657

281 390

Nederlandene

Det Forenede Kongerige

(') Heraf 6 244 566 tons til leverancer fra producenterne i de nye tyske delstater og 8 801 tons til direkte salg i de
nye tyske delstater.«

(') EFT nr. L 405 af 31 . 12. 1992, s. 1 .

M EFT nr. L 90 af 11 . 4. 1996, s. 17.

(3) EFT nr. L 148 af 30 . 6. 1995, s. 43 .
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Artikel 2

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

Den anvendes fra den 1 . april 1995.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

Pd Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1110/96

af 20. juni 1996
om fastsættelse for anden halvdel af 1996 af foranstaltninger til forvaltning af
indførslen af visse former for levende kvæg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

stater pa den ene side og Republikken Bulgarien pa den
anden side O, særlig artikel 1 ,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1275/95
af 29 . maj 1995 om visse procedurer til gennemførelse af
aftalen om frihandel og handelsanliggender mellem Det
Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifæl
lesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den
ene side og Republikken Estland på den anden sidef),
særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94
af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangs
foranstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren

for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de
multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens
regi ('), særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3491 /93
af 13 . december 1993 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems
stater på den ene side og Republikken Ungarn på den
anden side (2), særlig artikel 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3492/93
af 13 . december 1993 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems
stater på den ene side og Republikken Polen på den
anden side (3), særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3296/94
af 19 . december 1994 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems

stater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den
anden side (4), særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3297/94
af 19 . december 1994 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems
stater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den
anden sideQ, særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3382/94
af 19 . december 1994 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems
stater på den ene side og Republikken Rumænien på den
anden side (% særlig artikel 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3383/94
af 19. december 1994 om visse gennemførelsesbestem
melser til Europaaftalen om oprettelse af en associering
mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlems
(') EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
(2) EFT nr. L 319 af 21 . 12. 1993, s. 1 .
(3) EFT nr. L 319 af 21 . 12. 1993, s. 4.

(j EFT nr. L 341 af 30. 12. 1994, s. 14.

O EFT nr. L 341 af 30. 12. 1994, s. 17.
é EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1994, s. 1 .

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1276/95
af 29 . maj 1995 om visse procedurer til gennemførelse af
aftalen om frihandel og handelsanliggender mellem Det
Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifæl
lesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den
ene side og Republikken Letland på den anden side (9),
særlig artikel 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1277/95
af 29 . maj 1995 om visse procedurer til gennemførelse af
aftalen om frihandel og handelsanliggender mellem Det
Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Atomenergifæl
lesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab på den
ene side og Republikken Litauen på den anden side (10),
særlig artikel 1 , og

ud fra følgende betragtninger:

Erfaringerne og udsigterne for 1996 viser, at der, hvis der
ikke træffes EF-foranstaltninger, kan forventes massiv
indførsel til Fællesskabet af levende kvæg af en vægt på
300 kg eller derunder, navnlig fordi der er gunstige
økonomiske betingelser for husdyrbrug i en række tredje
lande; indførslen kan komme til klart at overstige både
den traditionelle årlige indførsel og det antal dyr, som
EF-markedet kan aftage; oksekødsmarkedet ville i så fald
blive truet af alvorlige forstyrrelser, der navnlig kan bringe
prissituationen på markedet i fare og ramme produ
centindkomsterne;

der skal tages hensyn til anvendelsen af den aftale, der er
indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i
WTO; de påtænkte forvaltningsforanstaltninger bør derfor
begrænses til produkter fra de tredjelande, som Fælles
skabet indrømmer præferencebehandling, og som har
accepteret, at Fællesskabet kan træffe foranstaltninger til
forvaltning af indførslen af de pågældende dyr,
EF-markedets samlede absorptionsevne i 1996 kan for
ungkvæg anslås til 425 000 dyr, eksklusive racerene avls
dyr, i betragtning af den forventede indførsel i 1996 under
O EFT nr. L 368 af 31 . 12. 1994, s. 5.
O EFT nr. L 124 af 7. 6. 1995, s. 1 .
O EFT nr. L 124 af 7. 6. 1995, s. 2.
,#) EFT nr. L 124 af 7. 6 . 1995, s. 3.
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en række præferenceordninger, nærmere betegnet
300 500 dyr i alt ifølge Uruguay-rundens kontingent for
ungtyre af en vægt på 300 kg eller derunder bestemt til

opfedning, under Europaaftalerne med Republikken
Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik,
Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken
Bulgarien samt under aftalerne om frihandel og han
delsanliggender med de baltiske republikker, bør der i
1996 tillades indførsel af 124 500 til dyr eller alt efter
tilfældet fuld nedsat importtold;

21 . 6. 96

af de disponible mængder; for deres vedkommende
anvendes som referencemængder, der giver adgang til den
del, som er forbeholdt de såkaldt traditionelle importører,
det antal kvoterede dyr, som de fra 1 . januar 1993 til 31 .
december 1995 har indført fra lande, der afhængigt af
indførselsår, må betragtes som tredjeland;

for at undgå spekulationsforretninger bør kontingentet
ikke være åbent for erhvervsdrivende, der pr. 1 . januar
1996 ikke længere udøvede virksomhed i oksekødssekto
ren ;

for så vidt angår første halvdel af 1996, er der i Kommis
sionens forordning (EF) nr. 3018/95 ('), ændret ved forord
ning (EF) nr. 425/96 (2), og (EF) nr. 403/96 (3) allerede
fastsat en indførsel af 89 000 dyr, der bør fastsættes foran
staltninger til forvaltning af indførslen i anden halvdel af
1996 af de resterende 35 500 dyr med oprindelse i oven
nævnte lande ;

Kommissionen vil nøje følge udviklingen pa oksekøds
markedet, så den hurtigt kan reagere på eventuelle

ændringer i de økonomiske parametre, som må tages i
betragtning;

for så vidt muligt at tage hensyn til den traditionelle
struktur på EF-markedet for kalve er det nødvendigt at
begrænse indførslen til dyr af en vægt på 80 kg eller
derunder;

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser, 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 (4), 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/
95 (7); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester
udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anven
delse af en standardprocentsats for nedsættelse;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

erfaringerne viser, at en importbegrænsning kan medføre,
at der indgives ansøgninger om importrettigheder i
spekulationsøjemed; for at de planlagte foranstaltninger
kan komme til at virke efter hensigten, bør hovedparten

af de dyr, der indføres, forbeholdes såkaldt traditionelle
importører af levende kvæg; for ikke at gøre handelsmøn
strene i sektoren alt for usmidige bør der dog også stilles
en vis importmængde til rådighed for erhvervsdrivende,
der kan godtgøre, at de driver virksomhed på et seriøst
grundlag, og som handler med mængder af en vis stør
relse; i den forbindelse bør det, også for at sikre en
effektiv forvaltning, kræves, at de pågældende erhvervsdri

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

vende har udført eller indført mindst 100 dyr i 1995; et

parti på 100 dyr svarer i princippet til en normal sending,
og erfaringerne har vist, at salg eller køb af ét parti er et

Indførsel til Fællesskabet i anden halvdel af 1996 til den i

minimum, for at en forretning kan betragtes som reel og

den fælles toldtarif fastsatte fulde toldsats af levende kvæg

rentabel; for at det kan kontrolleres, at disse kriterier over

holdes, må alle ansøgninger fra samme erhvervsdrivende
indgives i samme medlemsstat;

det må sikres, at erhvervsdrivende i første kategori i de
nye medlemsstater på lige vilkår kan deltage i fordelingen
(') EFT nr. L 314 af 28. 12. 1995, s. 58 .
(2) EFT nr. L 60 af 9. 3. 1996, s. 1 .
(3) EFT nr. L 55 af 6. 3. 1996, s. 9.

henhørende under KN-kode 0102 90 05, 0102 90 21 ,

0102 90 29, 0102 90 41 og 0102 90 49, som omhandles i
artikel 1 , stk. 1 , litra a), i Rådets forordning (EØF) nr.
805/68 (8), fra de i bilag I omhandlede tredjelande under
kastes de i nærværende forordning fastsatte forvaltnings
foranstaltninger.
(4)
(5)
(6)
O

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.

8 EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968 , s. 24.
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Artikel 2

1 . Der kan i henhold til denne forordning for første
halvdel af 1996 kun udstedes importlicenser for 35 500
dyr henhørende under KN-kode 0102 90 05.

Nr. L 148 / 17

sektoren, kan ikke komme i betragtning ved fordelingen
efter artikel 2, stk. 2, litra a).
2. Et selskab, som er oprettet ved sammenlægning af
virksomheder, der besad rettigheder efter artikel 2, stk. 3,
nyder de samme rettigheder som de oprindelige virksom
heder.

2.
Den i stk. 1 omhandlede mængde opdeles i to tran
cher som følger:
Artikel 4

a) første tranche på 70 % , dvs. 24 850 dyr, fordeles
mellem:

— importører i Fællesskabet i dets sammensætning
pr. 31 . december 1994, der kan godtgøre, at de i
1993, 1994 eller 1995 har indført dyr henhørende
under KN-kode 0102 90 05, som led i de forord

ninger, der er anført i bilag II, og

— importører i de nye medlemsstater, der kan godt
gøre, at de i den medlemsstat, hvor de er etableret:
i 1993 eller 1994 har indført dyr henhørende under
ovennævnte KN-kode og hidrørende fra lande, der
for dem betragtes som tredjelande pr. 31 . december
1994, og
i 1995 har indført dyr som led i de forordninger,
der er anført i bilag II, litra b). De erhvervsdrivende
skal være indskrevet i momsregistret i en medlems
stat;

b) anden tranche på 30 % , dvs. 10 650 dyr, fordeles

1 . Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives
i den medlemsstat, hvor ansøgeren er registreret som
omhandlet i artikel 2, stk. 2.

2. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra
a), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om
importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 5,
omhandlede bevis til myndighederne senest den 28. juni
1996 .

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne senest den 12. juli 1996 Kommissionen
listen over de erhvervsdrivende, som opfylder betingel
serne for godkendelse, med angivelse af deres navn og

adresse samt det antal dyr, der kan omfattes af ordningen,
de har indført i hvert referenceår.

3. Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2, litra
b), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om
importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 5,

mellem de erhvervsdrivende, der kan godtgøre, at de i
1995 har indført og/eller udført mindst 100 andre

omhandlede bevis senest den 28 . juni 1996.

levende kreaturer henhørende under KN-kode 0102 90

Der kan kun indgives én ansøgning pr. erhvervsdrivende.
Hvis en erhvervsdrivende indgiver flere ansøgninger, tages
ingen af dem i betragtning. En ansøgning kan højst
omfatte det disponible antal dyr.

end de i litra a) omhandlede dyr. De erhvervsdrivende
skal være indskrevet i momsregistret i en medlemsstat.
3.
De 24 850 dyr fordeles mellem importørerne i
forhold til indførslerne af dyr, som omhandlet i stk. 2,
efter stk. 5.

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere og
antal dyr, der er ansøgt om, senest den 12. juli 1996.

4. De 10 650 dyr fordeles i forhold til det antal dyr,
som de erhvervsdrivende har ansøgt om at indføre.

4. Alle meddelelser, også om »ingen ansøgninger«,
gives pr. telex eller telefax, og hvis der er indgivet ansøg
ninger, benyttes de i bilag III og IV viste blanketter.

litra a), i 1993, 1994 og 1995, for hvilke der er ført bevis

5.

Bevis for indførsel og udførsel føres udelukkende

ved forelæggelse af tolddokumentet for overgang til fri
omsætning eller eksportdokumentet, idet dokumentet i
begge tilfælde skal være behørigt påtegnet af toldmyndig
hederne .

Medlemsstaterne kan acceptere en kopi af ovennævnte
dokumenter, der er behørigt bekræftet af den kompetente
myndighed.

Artikel 3

1.

Erhvervsdrivende, som pr. 1 . januar 1996 ikke

længere udøvede nogen form for virksomhed i oksekøds

Artikel 5

1 . Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket
omfang ansøgningerne kan imødekommes.
2. Med hensyn til de i artikel 4, stk. 3, omhandlede
ansøgninger fastsætter Kommissionen, såfremt det
samlede antal dyr, ansøgningerne omfatter, overstiger det
disponible antal, en standardprocentsats for nedsættelse af
det antal, der er ansøgt om.
Hvis den i første afsnit omhandlede nedsættelse fører til

et antal på under 100 dyr, pr. ansøgning, tildeles partier
på 100 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende
medlemsstater. Såfremt der resterer under 100 dyr,
udstedes der én licens for dette antal.
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Importlicenserne er gyldige til den 31 . december

1996 .

1.

Indførsel af de i henhold til artikel 5 tildelte dyr er

betinget af, at der forelægges en importlicens.

2. Licensansøgningen kan kun indgives i den
medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder er

6.

De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

7.

Artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3719/88

finder ikke anvendelse.

indgivet.

Artikel 7

3 . Licenserne udstedes på anmodning af de erhvervs
drivende fra ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er
omhandlet i artikel 5, stk. 1 .

Mængden af dyr, som der udstedes licens for, angives som
antal dyr. Antallet rundes op eller ned alt efter tilfældet.
4.

Senest tre uger efter indførsel af de i denne forordning
omhandlede dyr skal importøren meddele de myndighe
der, der har udstedt importlicensen, antallet og oprin
delsen af de indførte dyr. Myndighederne videresender
disse oplysninger til Kommissionen i begyndelsen af hver
måned.

Licensansøgningen og licensen skal indeholde

Artikel 8

nedenstående angivelser:

a) i rubrik 8 : en angivelse af de i bilag I nævnte lande:
licensen forpligter til indførsel fra et eller flere af de

Den sikkerhed, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EF)
nr. 1445/95, stilles ved licensudstedelsen .

angivne lande

b) i rubrik 16: KN-kode 0102 90 05

c) i rubrik 20 følgende påtegninger:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) n0 1110/96
Forordning (EF) nr. 1110/96
Verordnung (EG) Nr. 1110/96
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/96
Regulation (EC) No 1110/96
Règlement (CE) n0 1110/96
Regolamento (CE) n. 1110/96
Verordening (EG) nr. 1110/96
Regulamento (CE) n? 1110/96
Asetus (EY) N:o 1110/96
Förordning (EG) nr 1110/96.

Artikel 9

Bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF)
nr. 1445/95 finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i
denne forordning.
Artikel 10

Dyrene overgår til fri omsætning ved forelæggelse af et
varecertifikat EUR.l udstedt af udførselslandet i henhold

til bestemmelserne i protokol 4, der er knyttet som bilag
til Europaaftalerne.
Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Liste over tredjelande
— Ungarn
— Polen

— Tjekkiet
— Slovakiet
— Rumænien

— Bulgarien
— Litauen
— Letland
— Estland .

BILAG II

De i artikel 2, stk. 2, nævnte forordninger

Kommissionens forordninger
a) (EØF) nr. 3619/92 (EFT nr. L 367 af 16. 12. 1992, s. 17)
(EF) nr. 3409/93 (EFT nr. L 310 af 14. 12. 1993, s. 22)

b) (EF) nr. 3076/94 (EFT nr. L 325 af 17. 12. 1994, s. 8)
(EF) nr. 1 566/95 (EFT nr. L 150 af 1 . 7. 1995, s. 24)
(EF) nr. 2491 /95 (EFT nr. L 256 af 26. 10. 1995, s. 36).

Nr. L 148/ 19

Nr. L 148 /20

MDAl
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BILAG III

Fax (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Anvendelse af artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1110/96

EUROPA-KOMMISSIONEN

GD VI/ D/ 2 — OKSEKØD

ANSØGNING OM IMPORTRETTIGHEDER

Dato :

Periode :

Medlemsstat:

Løbenr.

Importmængde
(antal)

Ansøger (navn og adresse)
1993

I alt

Medlemsstat: Fax

Telefon

1994

I alt for
de tre år
1995
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BILAG IV

Fax (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

Anvendelse af artikel 2, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1110/96

EUROPA-KOMMISSIONEN

GD VI/D/2 — OKSEKØD

ANSØGNING OM IMPORTRETTIGHEDER

Dato :

Penode:

Medlemsstat:

Løben r.

Ansøger (navn og adresse)

Mængde (antal)

I alt

Medlemsstat: Fax

Telefon

Nr. L 148 /22
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1111 /96
af 20. juni 1 996

om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet
for tredje kvartal af 1996 og om indgivelse af nye ansøgninger
(Tekst af betydning for EØS)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93
af 13 . februar 1993 om den fælles markedsordning for
bananer ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/
94 (2), særlig artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1442/93 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 875/96 (4), er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for ordningen for
indførsel af bananer til Fællesskabet; ved Kommissionens

forordning (EF) nr. 478/95 (% ændret ved forordning (EF)
nr. 702/95 (% er der fastsat supplerende bestemmelser for
ordningen vedrørende det toldkontingent, der er fastsat i
artikel 18 og 19 i forordning (EØF) nr. 404/93;
i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/93 er det
fastsat, at hvis de mængder, ansøgningen om importli
censer omfatter vedrørende et kvartal og et bestemt oprin
delsessted, det være sig et land eller en gruppe af lande, jf.
bilag I til forordning (EF) nr. 478/95, for en eller flere
kategorier af erhvervsdrivende overstiger de fastsatte vejle
dende mængder væsentligt, fastsættes der en nedsættelses
procent for ansøgninger, denne bestemmelse gælder dog
ikke for licensansøgninger af kategori C og licensansøg
ninger af kategori A og B, der vedrører en mængde på
1 50 tons eller derunder, for så vidt den samlede mængde,
der dækkes af disse ansøgninger af kategori A og B, for en

given oprindelse ikke overstiger 15% af de samlede
mængder, der er ansøgt om;
i henhold til artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
1442/93 blev de vejledende mængder for indførsel i
forbindelse med toldkontingentet fastsat for tredje kvartal
af 1996 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 939/
96f);

for mængder, der ansøges om licens for, og som alt efter
tilfældet er mindre eller ikke mærkbart større end de

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

47 af 25. 2. 1993, s. 1 .
349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
142 af 12. 6. 1993, s. 6.
118 af 15. 5. 1996, s. 14.

i5) EFT nr. L 49 af 4. 3. 1995, s. 13.

(6) EFT nr. L 71 af 31 . 3. 1995, s. 84.
O EFT nr. L 128 af 29. 5. 1996, s. 1 .

vejledende mængder, der er fastsat for kvartalet, udstedes
licenserne for de mængder, der er ansøgt om; for
bestemte oprindelser overstiger den mængde, der er
ansøgt om, dog mærkbart de vejledende mængder eller de

andele, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr.
478 /95; der bør derfor fastsættes en nedsættelsesprocent,
der på ovennævnte betingelser skal anvendes for hver
licensansøgning for den eller de pågældende oprindelser
og den pågældende licenskategori;

på grund af den manglende fremsendelse af licensansøg
ninger, der blev indgivet i Grækenland, som følge af en
langvarig strejke hos de offentlige myndigheder, blev
foranstaltningerne i nærværende forordning fastlagt på
grundlag af de mængder, der blev ansøgt om i denne
medlemsstat i samme kvartal i de foregående år,
det bør fastsættes, hvilken maksimumsmængde der endnu
kan indgives licensansøgninger for, idet der tages hensyn
til de vejledende mængder, som er fastsat ved forordning
(EF) nr. 939/96, og til de ansøgninger, der er godkendt
efter perioden for indgivelse af ansøgninger fra den 1 . til
den 7. juni 1996;

bestemmelserne i denne forordning bør få virkning straks,
så licenserne kan udstedes så hurtigt som muligt;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med det toldkontingent for indførsel af

bananer, der er fastsat i artikel 18 og 19 i forordning
(EØF) nr. 404/93, udstedes der for tredje kvartal af 1996
importlicenser:

1 ) for den mængde, der er anført i licensansøgningen:
a) for oprindelsen Costa Rica justeret med nedsættel
seskoefficienten 0,5472 for licensansøgninger af
kategori B med undtagelse af licensansøgninger, der
vedrører en mængde på 150 tons eller derunder
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3) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for

b) for oprindelsen Den Dominikanske Republik
justeret med nedsættelseskoefficienten 0,8658 for
licensansøgninger af kategori A og B, herunder
licensansøgninger, der vedrører en mængde på 1 50

licenser af kategori C.
Artikel 2

tons eller derunder

c) for oprindelsen »andre« justeret med nedsættelsesko
efficienten 0,5821 for licensansøgninger af kategori
A og B, med undtagelse af licensansøgninger, der
vedrører en mængde på 150 tons eller derunder

De mængder, for hvilke der endnu kan indgives licensan
søgninger for tredje kvartal af 1996, er anført i bilaget.

2) for den mængde, der er anført i licensansøgningen, for
en anden oprindelse end de i nr. 1 nævnte

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

Artikel 3

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

(tons)

Mængder, der er til rådighed
for nye ansøgninger
COLOMBIA

— Kategori A og C
— Kategori B

89 733,260
24 031,402

COSTA RICA

— Kategori A og C

79 629,433

VENEZUELA

6 316,000

BELIZE

4 050,000

CAMEROUN

2 025,000

ELFENBENSKYSTEN

1 718,000

Andre AVS-lande

1 233,622

Nr. L 148 /24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1112/96
af 20. juni 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 1466/95 om særbestemmelser for anvendelsen
af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
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), særlig artikel 13, stk. 3, og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

artikel 17, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

Forordning (EF) nr. 1466/95 ændres således:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1466/95 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 995/96 (4), blev der
indført særbestemmelser for anvendelsen af eksportresti

1 ) Artikel lb, stk. 1 , affattes således:

tutioner for mælk og mejeriprodukter,

ved artikel lb i forordning (EF) nr. 1466/96 blev der
fastsat en særordning for udførsel til Schweiz af visse oste;
det er nødvendigt at præcisere, at denne ordning kun
gælder for udførsler, for hvilke der er bevilget toldnedsæt
telse eller toldfritagelse ved indførsel til Schweiz; listen
over oste, der er omfattet af denne ordning, skal suppleres
med de oste, der tidligere var omfattet af Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1953/82 (*), som blev ophævet ved
forordning (EF) nr. 823/96 (% således at den indbefatter
samtlige oste, for hvilke der er bevilget toldnedsættelse
eller toldfritagelse ved indførsel til Schweiz;

»1 .

I nærværende artikel fastsættes særbestemmelser

for udførsel til Schweiz af de i bilaget nævnte oste, for
hvilke der er bevilget toldnedsættelse eller toldfrita
gelse ved indførslen.«

2) Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den gælder fra den 5. maj 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

')
2)
3)
4)
s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148
307
144
133
212

af
af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 13.
20. 12. 1995, s. 10
28. 6. 1995, s. 22.
4. 6. 1996, s. 13.
21 . 7. 1982, s. 5.

6 EFT nr. L 111 af 4. 5 . 1996, s. 9.
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Nr. L 148 /25

BILAG

» BILAG

Varebeskrivelse

KN-kode

0406

ex 0406 10 20
0406 20

(Nomenklatur over eksportrestitutioner)

Ost og ostemasse:
— — — — — Ricotta, saltet

— Ost af enhver art, revet eller i pulverform

0406 30

— Smelteost, ikke revet eller i pulverform

0406 40

— Blåskimmelost

ex 0406 90

— Anden ost:

0406 90 23

— — — Edam

0406 90 25

— — — Tilsit

0406 90 27

— — — Butterkäse

0406 90 61

— — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 63

— — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69

— — — — — — — andre varer

0406 90 73

— — — — — — — Provolone

ex 0406 90 75

_______ Asiago, Caciocavallo, Montasio

0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Hhavarti, Mmaribo, Samsø

0406 90 78

_______ Gouda

ex 0406 90 79

— — — — — — — Esrom, Italico, Saint-Nectaire og Saint-Paulin

ex 0406 90 87

— — — — — — — — — — — — — Idiazabal, Manchego, Roncal, udelukkende frem
stillet af fåremælk

ex 0406 90

— Elbo, Galantine, Molbo, Mimolette, Tybo

ex 0406 90

— anden ost, med fedtindhold i tørstoffet på 30 vægtprocent og derover og med
vandindhold i den fedtfri ostemasse på over 52 vægtprocent, men ikke over 67 vægt
procent«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1113/96

af 20. juni 1996
om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og
kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, for
perioden 1 . juli 1996 til 30. juni 1997
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96
af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i
liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af
forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i

kontingent fra 1 . juli 1993 til 30 . juni 1996, dels traditio
nelle importører i de nye medlemsstater; hvad angår
fordelingen af anden del, bør der for at undgå spekula
tionsforretninger og for at tage hensyn til indførslernes
formål anvendes referencemængder, der er af en vis stør
relse, og som er repræsentative for samhandelen med
tredjelande; for de erhvervsdrivende i de nye medlems
stater bør de importerede dyr hidrøre fra lande, som ifølge
importåret må betragtes som tredjelande for disse
erhvervsdrivende;

GATT ('), særlig artikel 1 , stk. 1 , og

ud fra følgende betragtninger:

I Verdenshandelsorganisationen (WTO) har EF forpligtet
sig til at åbne to årlige toldkontingenter på hver 5 000 dyr
med en told på henholdsvis 6 % og 4 % ; kontingenterne
gælder tyre, køer og kvier af racen broget Simmental og
racerne Schwyz og Freiburg, samt køer og kvier af racerne
grå, brun, gul og broget Simmental og racen Pinzgau, ikke
bestemt til slagtning; kontingenterne bør derfor åbnes for
perioden 1 . juli 1996 til 30 . juni 1997, og der bør fast

medmindre andet er fastsat i nærværende forordning,
anvendes Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88
af 16. november 1988 om fælles gennemførelsesbestem
melser for import- og eksportlicenser samt forudfastsæt
telsesattester for landbrugsprodukter (2), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2137/95 (3), og Kommissionens forord
ning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførel
sesbestemmelser for ordningen med import- og eksportli
censer for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 2377/80 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2856/95 O;

sættes gennemførelsesbestemmelser;
det bør sikres, at alle EF s interesserede erhvervsdrivende

har lige og uafbrudt adgang til kontingentet, og at de told
satser, der er fastsat for disse kontingenter, anvendes uden
afbrydelse for al import af de omhandlede dyr, indtil
kontingentmængderne er opbrugt;

i artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.
oktober 1992 om indførelse af en EF-toIdkodeks (%
ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges
tiltrædelse, er der fastsat toldtilsyn for varer, der overgår til
fri omsætning til nedsat told på grund af deres anvendelse
til særlige formål; de importerede dyr bør i en vis periode
undergives kontrol af, at de ikke slagtes; for at sikre at
slagtning ikke finder sted, bør det kræves, at der stilles en
sikkerhed;

ordningen hviler pa, at Kommissionen fordeler de mæng
der, der er til rådighed, mellem traditionelle erhvervsdri
vende (første del) og erhvervsdrivende, der beskæftiger sig
med kvæghandel (anden del); det bør fatsættes, at første
del fordeles mellem dels de traditionelle importører i
forhold til de dyr, de importerede inden for samme slags

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1.

For perioden 1 . juli 1996 til 30 . juni 1997 åbnes følgende toldkontingenter:

(■) EFT nr. L 146 af 20. 6. 1996, s. 1 .

(2)
(3)
(4)
0
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

331
214
143
299
302

af
af
af
af
af

2. 12. 1988 , s. 1 .
8 . 9. 1995, s. 21 .
27. 6. 1995, s . 35.
12. 12. 1995, s. 10 .
19. 10 . 1992, s. 1 .
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Løbe

KN-kode

nummer

C)

Varebeskrivelse

Nr. L 148/27

Kontingent
mængde

Toldsats

09.0001

ex
ex
ex
ex
ex

0102
0102
0102
0102
0102

90
90
90
90
90

05
29
49
59
69

Køer og kvier af følgende bjerg
racer, ikke bestemt til slagtning: I
grå,
brun,
gul
og
broget
Simmental og Pinzgau

5 000

6 %

09.0003

ex
ex
ex
ex
ex

0102 90
0102 90
0102 90
0102 90
0102 90

05
29
49
59
69

Tyre, køer og kvier af racen
broget Simmental og racerne
Schwyz og Freiburg, ikke bestemt
til slagtning

5 000

4 %

ex 0102 90 79

\

(') Taric-koder: se bilag I.

2. Ved anvendelse af denne forordning betragtes de i
stk. 1 nævnte dyr, der ikke er slagtet inden for en frist på
fire måneder fra datoen for antagelsen af angivelsen
vedrørende overgang til fri omsætning, som ikke bestemt
til slagtning.

Der kan dog indrømmes undtagelser i dokumenterede
tilfælde af force majeure.
3 . Adgangen til at drage fordel af toldkontingentet med
løbenummer 09.0003 er betinget af, at der fremlægges
følgende papirer:
— for tyre: et afstamningscertifikat

— for køer og kvier: et afstamningscertifikat eller et bevis
for indførelse i en stambog til attestering af raceren
hed .

importeret dyr henhørende under de KN

koder, der er nævnt i bilag I, og som hidrørte
fra lande, der ifølge importåret betragtes som
tredjelande for dem

— at de i perioden 1 . juli 1995 til 30 . juni 1996
har importeret dyr, der er omfattet af nærvæ
rende kontingenter.

b) Anden del på 20 % forbeholdes ansøgere, der kan
bevise, at de i perioden 1 . juli 1995 til 30 . juni 1996
har importeret mindst 15 stk. levende kvæg, henhø
rende under KN-kode 0102, fra tredjelande.

Importørerne skal være opført i et nationalt momsregister.

2. Nar der ansøges om importrettigheder, fordeles
første del mellem de forskellige importører, der er nævnt
i stk. 1 , litra a), i forhold til den import, som er nævnt i
samme litra, i perioden fra 1 . juli 1993 til 30. juni 1996.

Artikel 2

1 . De to kontingentmængder, der er nævnt i artikel 1 ,
stk. 1 , deles i to dele, der udgør henholdsvis 80 % , dvs.
4 000 dyr, og 20 % , dvs. 1 000 dyr.

a) Første del på 80 % fordeles mellem:
— importører i EF i dets sammensætning pr. 31 .
december 1994, som kan godtgøre, at de har
importeret dyr, der er omfattet af nærværende
kontingenter, i perioden 1 . juli 1993 til 30. juni
1996, og

3. Nar der ansøges om importrettigheder, fordeles
anden del i forhold til de mængder, som de i stk. 1 , litra
b), nævnte importører har ansøgt om. Ansøgningen om
importrettigheder skal vedrøre en mængde på mindst 15
dyr.

Ansøgninger om importrettigheder, der vedrører mere
end 50 dyr, nedsættes automatisk til dette antal .

4. Mængder, der eventuelt ikke er ansøgt om inden for
en af de i stk. 1 nævnte to dele af det samme kontingent,
overføres automatisk til den anden del af det pågældende
kontingent.

— importører i de nye medlemsstater, som kan godt
gøre:

— at de i perioden 1 . juli 1993 til 30 . juni 1995 til
den medlemsstat, hvor de er etableret, har

5. Bevis for import føres udelukkende ved hjælp af
tolddokumentet for overgang til fri omsætning, behørigt
påtegnet af toldmyndighederne.

Nr. L 148/28
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Artikel 3

1 . Ansøgningen om ret til import kan kun indgives i
den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et nationalt
momsregister.

2. Der kan kun indgives en enkelt ansøgning pr.
kontingent af samme erhvervsdrivende, og ansøgningen

må kun gælde den ene eller 4en anden del af samme
toldkontingent.

Indgiver en ansøger mere end én ansøgning for et enkelt
kontingent, afvises alle ansøgninger.

3 . Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 2 og 3,
skal ansøgningerne være myndighederne i hænde senest
den 16. juli 1996, ledsaget af det i artikel 2, stk. 5, nævnte

21 . 6. 96

3 . Nar Kommissionen har givet underretning om tilde
ling, udstedes der importlicenser på navn så hurtigt som
muligt, efter at de importører, der har opnået importret
tigheder, har anmodet herom. Det er en forudsætning for
licensudstedelsen, at ansøgeren stiller en sikkerhed på 25
ECU pr. dyr.
Sikkerhedsstillelsen frigives, når licenserne er sendt
tilbage til det udstedende organ med påtegning af told
myndighederne, der har konstateret, at dyrene er blevet
importeret.

4. Licenserne er gyldige i 90 dage fra udstedelsen efter
artikel 21 , stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 3719/88 . Dog
udløber gyldighedsperioden den 30 . juni 1997.
5.

Forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95

anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende

bevis.

forordning.

Når de indgivne dokumenter er kontrolleret, giver
medlemsstaterne senest den 2. august 1996 Kommis
sionen følgende oplysninger:

Som undtagelse fra artikel 9, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
3719/88 kan importlicenser, der er udstedt i medfør af
nærværende forordning, ikke overdrages, og de kan kun
give adgang til toldkontingenterne, hvis de er udstedt på
de samme navne som dem, der er anført i angivelser om
overgang til fri omsætning, der ledsager dem.

— med hensyn til de importører, der er nævnt i artikel 2,
stk. 1 , litra a), deres navn og adresse og antallet af dyr,
de importerede i den periode, som er nævnt i artikel
2, stk. 2,

— med hensyn til de importører, der er nævnt i artikel 2,
stk. 1 , litra b), deres navn og adresse og det antal, som
de har ansøgt om.
4.

Alle meddelelser, herunder meddelelser om nul,

sendes til adressen i bilag II.

Artikel 4

Artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forord
ning (EØF) nr. 3719/88 anvendes ikke .

Artikel 6

1 . Kontrollen af, at de importerede dyr ikke slagtes i en
periode på fire måneder fra datoen for overgang til fri
omsætning, føres i overensstemmelse med artikel 82 i
forordning (EØF) nr. 2913/92.

1 . Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket
omfang ansøgningerne kan imødekommes.

2. Med forbehold af bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2913/92 stiller importøren en sikkerhed på
1 280 ECU pr. ton over for toldmyndighederne som
garanti for, at forpligtelsen til ikke at slagte dyrene over

2.

holdes .

Med hensyn til de ansøgninger, der er nævnt i

artikel 3, stk. 3, andet afsnit, andet led, fastsætter
Kommissionen, såfremt det antal dyr, ansøgningerne
omfatter, overstiger det disponible antal, en fast procent
sats for nedsættelse af det antal, der er ansøgt om.
Hvis den i første afsnit nævnte nedsættelse fører til et

antal på under 1 5 dyr pr. ansøgning, tildeles der partier på
15 dyr ved lodtrækning. Såfremt der resterer under 15 dyr,
udstedes der én licens for dette antal .

Sikkerhedsstillelsen frigives straks, når det over for told
myndighederne er bevist, at dyrene:

a) ikke er blevet slagtet inden udgangen af perioden på
fire måneder fra datoen for deres overgang til fri
omsætning, eller
b) er blevet slagtet inden denne periodes udløb af årsager,
som udgør et tilfælde af force majeure, eller på grund
af sundhedsforhold, eller at de er døde som følge af
sygdom eller ulykkestilfælde .

Artikel 5

1 . For at de tildelte mængder kan importeres, skal der
fremlægges en importlicens.

Artikel 7

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

2. Ansøgningen om importlicens kan kun indgives til
myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er

a) i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet

opført i et nationalt momsregister.

b) i rubrik 16 de KN-koder, der er anført i bilag I
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c) i rubrik 20 en af følgende angivelser:
— Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n°

Nr. L 148/29

Meddelelserne sendes pr. telefax til adressen i bilag III.
Artikel 9

1113/96]

— Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr.
1113/96)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1113/96)
— Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1113/96]

— Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No
1113/96)
— Races alpines et de montagne [reglement (CE) n0
1113/96]

— Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n .
1113/96]

— Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1113/96)
— Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n ?
1113/96]

— Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1113/96]
— Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1113/96).

1 . Mængder, der ikke er blevet omfattet af en ansøg
ning om importlicens pr. 31 . marts 1997, gøres til
genstand for en sidste fordeling, der er forbeholdt de in
teresserede importører, der har ansøgt om importlicens
for alle de mængder, de havde ret til, uden hensyntagen
til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1 .

2. Med henblik herpå sender medlemsstaterne senest
den 10 . april 1997 oplysning til adressen i bilag II om de
mængder, der ikke er udstedt importlicens for, og de
meddeler de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 3,
andet afsnit. Kommissionen foretager tildelingen ved
lodtrækning om partier på 15 dyr. Hvis der resterer en
mængde på under 1 5 dyr, udsteder den én licens for dette
antal . Den underretter senest den 17. april 1997 medlems
staterne om resultatet af lodtrækningen.

3.

For anvendelsen af nærværende artikel gælder artikel

5, 6 og 7.

Artikel 8

Artikel 10

På grundlag af de tilbagesendte licenser, jf. artikel 5, stk.
3, meddeler myndighederne ved hver måneds begyndelse,
hvor mange dyr der er importeret i den foregående

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

måned, og deres oprindelse .

Den anvendes fra den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 148 /30
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BILAG I

Taric-kode

Løbenummer

09.0001

KN-kode

Taric-kode

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

* 40

* 40

* 40

* 19
* 31

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

09.0003

ex 0102 90 05

0102 90 05*30
* 40

* 50

ex 0102 90 29

0102 90 29*30
* 40
* 50

ex 0102 90 49

0102 90 49*30
* 40

* 50
ex 0102 90 59

0102 90 59*21
* 29
* 31

* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*20

ex 0102 90 79

0102 90 79*21

* 30

* 29
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BILAG II

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD XXI/B/6 — Tarifspørgsmål af økonomisk art
Fax (32-2) 296 33 06.

BILAG III

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD VI/D/2 — Okse- og fårekød
Fax (32-2) 295 36 13.

Nr. L 148/31

Nr. L 148 /32
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1114/96
af 20. juni 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 1600/95 om gennemførelsesbestemmelser for
importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeripro
dukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

disponible til udstedelse af licenser for andet kvartal af
1996 og under hensyntagen til restmængderne fra de fore

gående kvartaler; i det nævnte bilag II bør derfor angives,
hvor store mængder der er disponible for dette andet
kvartal;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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), særlig artikel 13, stk. 3 og
artikel 16, stk. 1 og 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96
af 18 . juni 1996 om gennemførelse af indrømmelserne i

licenser, der er udstedt til import under toldkontingenter,
som ikke er opdelt pr. oprindelsesland, er gyldige indtil
30. juni alt efter datoen for deres udstedelse; under
henvisning til den forsinkede fastsættelse af de disponible
mængder for andet kvartal af 1996 og forrykningen af
perioden for indsendelse af ansøgninger om importli
censer bør gyldighedsperioden forlænges indtil 21 .
september 1996;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

liste CXL, der er fastlagt på grundlag af forhandlingerne i
henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT (3), særlig artikel
1 , stk. 1 , og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1600/95 af 30. juni
1995 om gennemførelsesbestemmelser for importord

ningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og
mejeriprodukter (4), senest ændret ved forordning (EF) nr.
937/96 (*), bør tilpasses under hensyn til forhandlingerne i
henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT, hvis resultater

får virkning fra 1 . januar 1996 for så vidt angår de pr.
oprindelsesland opdelte toldkontingenter; der bør derfor
foretages en ændring af de mængder, der er anført i bilag
II til forordning (EF) nr. 1600/95;

i overensstemmelse med ordningen for kvartalsvis udste
delse af importlicenser for import under toldkontingenter,
der ikke er opdelt pr. oprindelsesland, bør tilpasningen af
de pågældende kontingenter for perioden 1 . januar - 30.

I forordning (EF) nr. 1600/95 foretages følgende ændrin
ger:

1 ) I artikel 15 indsættes følgende afsnit efter det første
afsnit:

»Licenser, som er udstedt til import af mængder, der er
disponible for andet kvartal 1996, er imidlertid ikke
gyldige ud over 21 . september 1996.«

2) Bilag II erstattes af bilaget til nærværende forordning.

juni 1996 foretages på grundlag af de mængder, der er
Artikel 2

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
307
146
151

af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 13.
20. 12. 1995, s. 10.
20. 6. 1996, s. 1 .
1 . 7. 1995, s. 12.

n EFT nr. L 127 af 25. 5. 1996, s. 26.

Denne forordning træder i kraft pa tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fallesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG II

TOLDKONTINGENTER IFØLGE GATT/WTO-AFTALER IKKE OPDELT PR. OPRINDELSES
LAND

(GATT/WTO-år)
Kontingent

Løbenummer

i bilag 7 i den
kombinerede
nomenklatur

27

Varebeskrivelse

KN-kode

Oprindelsesland

Disponibel

mængde

mængde for

pr. ar

2, kvartal 1996

Mængde (tons)
0402 10 19

Skummetmælkspulver

alle

Toldsats

ved import
i ECU pr.
100 kg netto

40 401

9 950,50

47,50

1 111

366,75

13,00

2 934

467,00

71,90

tredjelande
29

0406 10 20

Ost til pizza, frosset, udskåret i stykker, der

alle

0406 10 80

hver vejer 1 g og derunder, i beholdere med et
nettoindhold på 5 kg og derover, med et
vandindhold på 52 vægtprocent og derover og
et fedtindhold i tørstoffet på 38 vægtprocent og

tredjelande

derover
30

ex 0406 30 10

Smelteost af Emmentaler

alle

tredjelande
0406 90 07
0406 90 12
31

ex 0406 30 10

Emmentaler

Smelteost af Gruyère

85,80

alle

734

117,00

71,90

tredjelande

32

0406 90 08
0406 90 14

Gruyère, Sbrinz

0406 90 01

Ost bestemt til forarbejdning (')

85,80

alle

4 000

1 000,00

83,50

3 000

750,00

21,00

449,75

92,60
106,40

tredjelande
34

0406 90 21

Cheddar

alle

tredjelande
37

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder
valleost, og ostemasse, bortset fra ost til pizza,
jf. nr. 29

alle

tredjelande

3 494

0406 20 90

Andre oste, revet eller pulverform

0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

Andre smelteoste

0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

Blåskimmeloste

70,40

0406 90 09
0406 90 16

Bergkäse og Appenzell

85,80

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or og

75,50

0406 90 18

Tête de Moine
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

23
25
27
29
31
33
35
37
39
50

Edam
Tilsit
Butterkäse
Kashkaval

Feta, af fåremælk eller bøffelmælk
Feta, andre

Kefalo-Tyri
Finlandia

Jarlsberg
Ost af fåremælk eller bøffelmælk

94,10
69,00
71,90
102,90
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Kontingent

Løbenummer

i bilag 7 i den
kombinerede
nomenklatur

Nr. L 148 /35

Varebeskrivelse

KN-kode

Oprindelsesland

l
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

Provolone

0406 90 78

Gouda

0406 90 82

2, kvartal 1996

Toldsats

ved import
i ECU pr.
100 kg netto
94,10

Andre varer

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,
Maribo og Samsø

0406 90 84
0406 90 85

pr. år

Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 73

0406 90 81

Disponibel
mængde for

Mængde (tons)

0406 90 75
0406 90 76

0406 90 79

mængde

75,50

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint

Paulin og Taleggio
Cantal , Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby og
Monterey
Camembert
Brie

0406 90 86

Kefalograviera og Kasseri
Over 47 vægtprocent, men ikke over 52 vægt

0406 90 87

Over 52 vægtprocent, men ikke over 62 vægt

0406 90 88

Over 62 vægtprocent, men ikke over 72 vægt

procent
procent

procent
0406 90 93

Over 72 vægtprocent

0406 90 99

Andre varer

(') Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formal sker pa grundlag af EF-bestemmelserne på området.«

92,60
106,40
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1115/96
af 20. juni 1996

om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1502/95 af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for produktionsåret 1995/96 til Rådets forordning

(EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 346/96 (4),
særlig artikel 2, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1 105/96 0;

i artikel 2, stk. 1 , i forordning (EF) nr. 1105/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 ECU/
tons fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende
justering: nævnte afvigelse har fundet sted; det er derfor
nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF)
nr. 1105/96 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1105/96 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . juni 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
126 af 24. 5. 1996, s. 37.
147 af 30. 6. 1995, s. 13.
49 af 28 . 2. 1996, s. 5.

5 EFT nr. L 146 af 20. 6. 1996, s. 36.
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BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1766/92

Told ved indførsel pr. landevej,
Varebeskrivelse

KN-kode

flod eller hav fra havne

ved Middelhavet, Sortehavet

eller Østersøen (ECU/ton)

Told ved indførsel

pr. hav fra andre havne (2)
(ECU/ton)

1001 10 00

Hård hvede (')

0,00

0,00

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd:

0,00

0,00

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til
udsæd (3)

0,00

0,00

af middelgod kvalitet

10,14

0,14

af ringe kvalitet

37,67

27,67

1002 00 00

Rug

50,17

40,17

1003 00 10

Byg, til udsæd

50,17

40,17

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

50,17

40,17

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

39,38

29,38

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

39,38

29,38

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til
50,17

40,17

udsæd

(') For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvahteten som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1502/95, gælder den told, der er fastsat for blød
hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1502/95), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på
— 3 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller på
— 2 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på den Iberiske Halvøs Adanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 ECU/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1502/95 opfyldes.
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BILAG II

Elementer til beregning af tolden (perioden 14. 6. 1996 til 19. 6. 1996):
1 . Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen :
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 1 2 % vandindhold)
Notering (ECU/ton)
Præmie for Golfen (ECU/ton)
Præmie for The Great Lakes (ECU/ ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Mid -America

Mid -America

HRS2 . 14 %

HRW2. 11%

SRW2

YC3

HAD 2

US barley 2

167,85

170,40

144,75

145,71

191,56 (')

138,43 (')

17,40

15,90

12,86

—

24,07

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 10,52 ECU/ton; Great Lakes-Rotterdam: 19,66 ECU/ton.
3. Subsidier (artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1502/95: 0,00 ECU/ton).

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1116/96

af 20 . 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. 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 21 . juni 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
(2) EFT nr. L 307 af 20. 12. 1995, s. 21 .
O EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
4 EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 20. 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

Fast

kode (')

importværdi

ex 0707 00 25

80,2

388

80,9

064

100,2

400

77,1

066

41,7

404

63,6

068

416

72,7

508

87,4

208

62,3
86,8
44,0

512

72,3

212

97,5

524

63,9

624

95,8

528

72,7

999

76,0
55,3
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1

052

068
204

624
999

89,5

220

317,0

999

317,0

052

052

44,8
77,5
54,2
151,9
82,1
134,0

204

88,8

220

74,0

204
412

624
999

388
400

512
520
524

l

72,3

68,2
54,8
66,5
100,8

528

63,1

600

84,0

624

48,9

999

77,8

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

l

72,1

Fast

060

066

0805 30 30

importværdi

284

053

0709 90 77

Tredjelands
kode (')

75,8

060

0709 10 20

KN-kode

052

204

I

(ECU/100 kg)

0809 10 30

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

0809 40 20

624

86,5

728

107,3

800

78,0

804

86,1

999

79,7

052

144,4

061

51,3

064

105,3

400

338,0

999

159,7

052

162,8

061

182,0

064

144,0

068

262,6

400

272,2

600

94,9

624

288,1

676

166,2

999

196,6

052

63,1

220

121,8

624

106,8

999

97,2

052

73,2

064

64,4
84,9
61,2

066
068
400

175,7
157,9

039

112,1

624

052

64,0
78,6

676

68,6

999

98,0

064

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 . 1996, s. 6). Koden »999« repræsenterer
»anden oprindelse«.
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTET

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 17 . april 1996

om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget for regnskabsåret 1994 vedrørende sektion I — Parlamentet, II —
Rådet, III — Kommissionen, IV — Domstolen, V — Revisionsretten og VI — Det
Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsudvalget
(96/377/EKSF, EF, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til EKSF-traktaten, særlig artikel 78 g,
— der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 206,
— der henviser til Euratom-traktaten, særlig artikel 180 b,
— der henviser til budgettet for regnskabsåret 1994,

— der henviser til De Europæiske Fællesskabers forvaltningsregnskab og balance for regn
skabsåret 1994 (SEK (95) 0252-0255),
— der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 1994 med institutionernes
svar ('),

— der henviser til revisionserklæringen vedrørende aktiviteter finansieret over det almindelige
budget for regnskabsåret 1994 og den relevante særberetning (2),
— der henviser til Rådets henstilling af 11 . marts 1996 (C4-0200/96),
— der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget samt udtalelser fra Udvalget om
Forskning, Teknologisk Udvikling og Energi, Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindel
ser, Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse, Udvalget om Regionalpolitik,
Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier, Udvalget om Udvikling og Samar
bejde, Udvalget om Kvinders Rettigheder, Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om Transport og Turisme og Fiskeriudvalget (A4-0098/96),
(') EFT nr. C 303 af 14. 11 . 1995.
(2) EFT nr. C 352 af 30. 12. 1995, s. 5 og 11 .

Nr. L 148 /42
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1 , konstaterer, at de bevilgede indtægter og udgifter i regnskabsåret 1 994 beløb sig til :
ECU

ECU

— Indtægten overslag i det almindelige budget

68 610 339 266,53

— herunder EFTA-EØS

196 145 639,00

— Bevillinger til forpligtelsen
— bevillinger godkendt på det almindelige budget
— bevillinger fremført fra 1993
— bevillinger som følge af frigørelse i 1994 af forplig

71 985 522 043,78

637 016 557,26

telser fra før 1994

167 514 123,00

— bevillinger fremkommet som følge af tilbagebeta
linger
— bevillinger, som svarer til indtægter af ydelser for
tredjemands regning

27 201 813,00
57 534 010,62

72 874 788 547,66
70 714 035 029,78

I

— Bevillinger til betalinger

2, meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af følgende beløb:
ECU

ECU

a) Indtægter: almindeligt budget

66 002 143 762,76
90 665 277,00

— herunder EFTA-EØS

b) Udgifter
— betalinger foretaget over regnskabsårets bevillinger

I
58 553
88
1 354
1

herunder EFTA-EØS

— bevillinger fremført til regnskabsåret 1995
— fremførsel ØSU

c) Saldo for regnskabsåret 1994
Saldoen er beregnet på følgende måde:
— regnskabsårets indtægter
— betalinger foretaget over regnskabsårets bevil

476
555
148
500

133,92
615,08
390,57
000,00

I

59 909 124 624,49

\

6 540 476 460,89

I
66 002 143 762,76
58 553 476 133,92
88 555 615,08
1 354 148 390,57

linger
herunder EFTA-EØS

— bevillinger fremført til regnskabsåret 1995
— fremførsel ØSU

1 500 000,00

I

- 59 909 124 524,49

6 093 019 238,27

Difference

— bevillinger, som er fremført fra regnskabsåret 1993,
og som er bortfaldet
— valutakursforskelle i regnskabsåret 1994
— overskridelser/ikke-opdelte bevillinger:

+ 443 046 131,52

+

4 435 276,08
- 16 026,48

— Kommissionen

-

— andre institutioner

Saldo for regnskabsåret 1994
Denne saldo er rent regnskabsmæssig og afspejler ikke
de faktisk afholdte udgifter i løbet af regnskabsåret.
d) Udnyttelse af bevillingerne til forpligtelser
e) Balance pr. 31 . december 1994

8 1 58,50

6 540 476 460,89

67 586 575 144,30

\
AKTIVER (ECU)

PASSIVER (ECU)

13 615 379 169,72
99 037 185,03
1 887 768 218,55
11 406 167 753,34
716 309 360,59

Anlægsaktiver
Aktiver til løbende anvendelse

Omsætn i ngsaktiver
Kassekonti

Udligningskonti
I ALT

27 724 661 687,23

20 479 644 586,24
5 434 968 014,07
1 296 251 709,24
513 797 377,68

Langfristet kapital
Kortfristet gæld
Kassekonti

Udligningskonti
I ALT

27 724 661 687,23
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3 . accepterer, at der stadig ma foretages afsluttende kontrol af EUGFL-udgifter indberettet af
medlemsstaterne, og at tallene muligvis må berigtiges;
4. forbeholder sig derfor ret til en fornyet gennemgang af ovennævnte beløb, for så vidt som de
vedrører udgifter under EUGFL, Garantisektionen, på baggrund af beslutningen om regn
skabsafslutningen for regnskabsåret 1994, der skal fremsendes til Europa-Parlamentet med
henblik på en afgørelse som supplement til nærværende dechargeafgørelse;
5. fremsætter sine bemærkninger i den beslutning, der ledsager denne afgørelse;

6. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen med bemærkningerne til
Kommissionen, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale udvalg,
Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank samt at sørge for, at de offentliggøres i
De Europæiske Fællesskabers Tidende (L-udgaven).
Generalsekretær

Formand

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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BESLUTNING

med bemærkningerne til afgørelsen om decharge til Kommissionen for gennemfø
relsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 1994
EUROPA-PARLAMENTET,

ikke stilles konstruktive forslag om forbedring af
budgetforvaltningen;

— der henviser til EF-traktatens artikel 206,

— der henviser til artikel 89 i finansforordningen af 18 .
september 1995 ('), i henhold til hvilken Fællesskabets
institutioner træffer enhver hensigtsmæssigt foranstalt
ning til at tage bemærkningerne i dechargeafgørel
serne til følge,

4. gælder sig over Rådets lejlighedsvise bemærkninger i
forbindelse med medlemsstaternes manglende eller
utilstrækkelige overholdelse af EF-regler, som f.eks.
reglerne vedrørende miljø og offentlige bygge- og
anlægskontrakter inden for rammerne af strukturfon
dene, da det er medlemsstaterne, der bærer det fulde

ansvar for overtrædelser af gældende bestemmelser,
men er skuffet over, at Rådet ikke har en effektiv stra

— der henviser til, at institutionerne i henhold til samme

artikel efter anmodning fra Europa-Parlamentet lige
ledes aflægger beretning om de foranstaltninger, der er
truffet som følge af bemærkningerne, bl.a. om de
instrukser, de har givet de tjenestegrene, som
medvirker ved budgettets gennemførelse,
— der henviser til Rådets henstilling af 11 . marts 1996
(C4-0200/96),
— der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget
og de øvrige dokumenter, der nævnes i afgørelsen om

decharge (A4-0098/96),

Generelle spørgsmål
1 . glæder sig over det konstruktive samarbejde mellem
Kommissionen og Revisionsretten, således som det

fremgår af årsberetningen for 1994 (2), inden for
rammerne af deres respektive roller og ansvar som
fastlagt i traktaterne, hvilket kun kan være til gavn for
den måde, unionsbudgettet gennemføres på;
2. bemærker Kommissionens bestræbelser på at instal
lere et system for forsvarlig og effektiv finansiel
forvaltning (SEM 2000), hvis mål er en mere effektiv
udnyttelse af den europæiske skatteyders penge;
understreger, at resultaterne af dette initiativ kun kan
bedømmes på baggrund af de praktiske resultater i de
kommende regnskabsår;

3. skal dog igen bemærke, at 80 % af Unionens budget i
praksis forvaltes af medlemsstaterne, og at en relevant
og varig forbedring af budgetgennemførelsen derfor
først er mulig, hvis der sideløbende hermed foretages
store anstrengelser på nationalt, regionalt og lokalt
plan; beklager, at Rådet i sin henstilling om decharge
for 1994 ikke tager hensyn til dette forhold, og at der
(') EFT nr. L 240 af 7. 10. 1995, s. 1 .
2) EFT nr. C 303 af 14. 11 . 1995.

tegi til løsning af dette problem;

5. anmoder Kommissionen om at opfylde de forpligtel
ser, den har i henhold til traktaten, ved at sikre, at

Unionens udgifter forvaltes på en sådan måde, at
fuldstændig overensstemmelse med Unionens rets
akter garanteres; beklager på den baggrund Kommis
sionens lunkne holdning over for medlemsstater, som
tilsidesætter deres retlige forpligtelser, fastholder, at
Kommissionen i fuldt omfang skal udnytte de midler,
den har til rådighed for at sikre, at de bevillinger, der
anvendes, giver valuta for pengene, og at Unionens
finansielle interesser beskyttes i fuldt omfang;

Revisionserklaring
6. mener, at revisionserklæringen i henhold til
Maastricht-traktaten vil øge den forsvarlige økono
miske forvaltning og forbedre Kommissionens
gennemførelse af budgettet;

7. bemærker, at forvaltningen af forpligtelsesbevillin
gerne ikke har givet større vanskeligheder i 1994,
men at betalingsbevillingerne gav anledning til et
stort antal formelle og materielle fejl, som decharge
myndigheden ikke blot kan se bort fra;
8 . anmoder derfor Kommissionen om for fremtiden i

Den Europæiske Unions regnskaber at indføre et
regnskab med overskriften »specificerede beløb til
inddrivelse«, hvori der gives detaljerede oplysninger
om de enkelte sager og subtotaler på baggrund af de
materielle fejl, som Revisionsretten har påpeget;
anmoder endvidere Kommissionen om at underrette

budgetmyndigheden om foranstaltninger, som er
blevet truffet i hvert enkelt tilfælde;

9. anmoder Revisionsretten om nøje at overveje, hvor
vidt det på baggrund af de disponible ressourcer er
muligt at udarbejde revisionserklæringer om de
enkelte politiske sektorer eller om udgifterne i de
enkelte medlemsstater;
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Egne indtagter

Den falles markedsordning for frugt og grøntsager

10. mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør
styrke deres kontrol i forbindelse med varers overgang
og toldbestemmelserne ved Unionens eksterne græn
ser, og anmoder Kommissionen om at udarbejde en
beretning om dette spørgsmål;

1 8. beklager den særdeles høje sats for tilbagetrækninger
fra markedet af visse former for frugt og grøntsager
(helt op til 60 % til en samlet udgift på næsten 400
mio. ECU i 1994); bemærker, at disse satsers omfang

1 1 . anmoder Kommissionen om at udarbejde en årsberet
ning om medlemsstaternes inddrivelse af enhver form
for beløb, som er skyldige til EF-budgettet;

om den fælles markedsordning for frugt og grønt
sager kun omfatter knap 4,5 % af samtlige udgifter

12. forholder sig sin stilling med hensyn til forsendel
sesordningen, indtil konklusionerne fra Undersøgel
sesudvalget om Fællesskabsforsendelse foreligger,

ikke blot er udtryk for et spild af økonomiske
ressourcer, men også for problemer af økologisk art,
hvilket er med til at præge Unionens omdømme, selv
under EUGFL, Garantisektionen ;

19. beklager det store antal fejl, Revisionsretten har påvist,
og som begås systematisk i flere medlemsstater i

forbindelse med gennemførelsen af EF-reglerne for
den fælles markedsordning for frugt og grøntsager
med det resultat, at der udbetales for meget i støtte;

Landbrugsudgifter
13. bemærker, at til trods for de foranstaltninger, som
blev indført i forbindelse med reformen af den fælles

landbrugspolitik, steg landbrugsudgifternes andel af
1994-budgettet med 1,3 % i forhold til tidligere;
14. beklager endnu en gang den store afstand mellem
budgetoverslagene og de faktiske udgifter inden for
landbrugssektoren; mener, at disse uoverensstem
melser ikke udelukkende kan forklares ved uventede

faktorer (vejrforhold, sygdom osv.); henstiller derfor
kraftigt til Kommissionen at stramme styringsforan
staltningerne op navnlig inden for de kapitler, som til
stadighed udviser en bevillingsmangel, og samarbejde
snævert med medlemsstaterne om at forbedre de

prognoser, der anvendes som grundlag for budgettet;
15. anmoder Kommissionen om, indtil der er truffet en

endelig afgørelse om den bøde, som skal pålægges for
uregelmæssigheder i den irske oksekødsforarbejd
ningsindustri, at sikre, at de irske myndigheder i fuldt
omfang gennemfører forordning (EØF) nr. 2456/93,
hvis formål er at sikre, at oksekødsmarkedet fungerer
efter reglerne;

20. opfordrer Kommissionen til at kontrollere de tilfælde,
Revisionsretten har påpeget i forbindelse med afslut
ningen af regnskaberne, og drage de relevante finansi
elle kon sekvenser heraf, om nødvendigt over for
medlemsstaterne;

21 . opfordrer medlemsstaterne til i fuldt omfang at
anvende bestemmelserne i den kommende fælles

markedsordning og anmoder Kommissionen om at
reducere de månedlige a conto-betalinger fra EUGFL,
Garantisektionen, til medlemsstater, der ikke over

holder de gældende regler for markedsordningen;
22. anmoder Kommissionen om at øge de materielle
ressourcer til kontrol med gennemførelsen af den
fælles markedsordning, at opstille en plan for syste
matisk kontrol og i langt højere grad at gennemføre

et samarbejde mellem inspektører fra EU og fra
medlemsstaterne;

23. anmoder Revisionsretten om at følge gennemførelsen

af den kommende markedsordning og forelægge en
særberetning om vilkårene for gennemførelsen heraf
og om virkningerne af reformen senest tre år efter
ikrafttrædelsen ;

1 6. anmoder Kommissionen om at sikre, at de franske

myndigheder i fuldt omfang anvender forordningerne
om særlig støtte til bjergområder og ammekopræmien
i Haute-Corse, og om at finde en tilfredsstillende
løsning på inddrivelsen af uretmæssigt udbetalte
præmier; understreger, at det vil være yderst

opmærksom på dette under proceduren for afslutning
af regnskaberne;

17. beklager den ringere udnyttelsesgrad for bevillinger til
samfinansiering af kontrol med udgifterne under
EUGFL, Garantisektionen, og opfordrer Rådet til
snarest muligt at vedtage Kommissionens forslag til
forordning om gennemførelse af medlemsstaternes
handlingsplaner for kontrol med EUGFL-udgifterne,
således at den kan træde i kraft i 1996;

Fiskeripolitik

24. anmoder Kommissionen om at analysere de
gældende bestemmelser med henblik på at tilpasse
EF-ordningen til den reelle markedssituation og de
særlige forhold inden for EF-tunfiskesektoren;
25. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med
medlemsstaternes myndigheder i løbet af 1996 at
gennemføre de kontrolforanstaltninger, der nævnes i
Revisionsrettens årsberetning, og underrette Parla
mentet om resultaterne;
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26. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en
analyse af den aktuelle toldpolitik for tun med
henblik på en bedre tilpasning til denne sektors
reelle behov, dog således at der i lige høj grad tages
hensyn til producenternes og forarbejdningsindu
striens interesser;

Strukturfondene
27. konstaterer, at der for regnskabsåret 1994 ud over de
velkendte problemer også aftegner sig en foruroli
gende udvikling, der i de kommende år kan resultere
i store administrative, budgetmæssige og politiske
flaskehalse i strukturpolitikken;
28 . mener,

at

Kommissionen

med

de

nødvendige

ændringer af forordningen skal vedtage en integreret
tilgang indeholdende følgende elementer:
— styrkelse af overvågningsudvalgenes rolle, så de
virkelig overvåger overholdelsen af EF-forskrif
terne samt udviklingen og forvaltningen af
projekterne (minder i den forbindelse om sine
bemærkninger i beslutningen om decharge for
regnskabsåret 1989)

— udarbejdelse af udvælgelseskriterier og andre
procedurer, så man bedre kan overvåge overhol
delsen af EF-forskrifterne — navnlig på området
miljø og offentlige udbud — samt udviklingen og
forvaltningen af projekterne
— en sådan anvendelse af (en eventuelt ændret)

artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2082/93, at
manglende overholdelse af bestemmelserne reelt
og direkte indebærer en reducering, suspension
eller indstilling af støtten;
29. mener at interne procedurer i Kommissionen, som
kan indebære en formel eller reel afsvækkelse af EF

forskrifterne eller forvaltningen, bør revideres;
30. mener, at eksisterende huller i bestemmelserne, som

f.eks. med hensyn til renteindtægterne samt formid
lerorganisationernes beføjelser og forpligtelser, bør
lukkes;

3 1 . mener, at instrumentet »globaltilskud« ikke må bruges
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fond, mål og fællesskabsstøtteramme med oplys
ninger i hvert tilfælde om de enkelte medlemsstaters
relative indsats;

34. anmoder Kommissionen, og i særdelseshed medlems
staterne, om at gøre en indsats for tidsmæssigt at
forbedre forelæggelsen af projekter og programmer
med henblik på at undgå, at forpligtelserne akkumu
leres i regnskabsårets sidste måneder, da dette inde
bærer en alvorlig fare for forhastede beslutninger og
dermed for fejl;

35. forlanger fra Kommissionens side en langt strengere
gennemførelse af EF-initiativet INTERREG og
minder denne om, at det endelige mål er grænse
overskridende samarbejde og ikke blot økonomisk
udvikling i de støtteberettigede områder, da en sådan
er omfattet af andre former for støtte under fælles

skabsstøtterammerne;

Den Europæiske Socialfond
36. anmoder om, at der gøres en større indsats for at
forbedre åbenheden i kommunikationen og beslut
ningsprocessen, så de enkelte medlemsstater ikke får
mulighed for at skjule sig bag »Europa« og på den
måde bortlede opmærksomheden fra deres egne
forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af
fællesskabsstøtterammer,

37. bekræfter, at det fortsat agter at overvåge gennemfø
relsen af ESF for at undgå, at de aktuelle problemer
får negative følger for forberedelsen af strukturfonds
reformen efter 1999 ;

38 . opfordrer Kommissionen til at gribe ind for at
forhindre de hyppige forsinkelser, inden ESF-midler
udbetales til de endelige støttemodtagere, da disse
skyldes, at de mellemliggende instanser i helt
urimelig grad ønsker at akkumulere store renteind
tægter;

39. anmoder atter Kommissionen om fortsat at overvåge
additionnalitetsprincippets anvendelse og med
henblik herpå at gøre sin indflydelse gældende over
for medlemsstaterne for at sikre, at alle nødvendige
oplysninger til sikring af gennemskuelighed stilles til
rådighed;

til långivning;

32. mener, at der bør opstilles mere præcist definerede og
klart forskellige prioriteringer for de forskellige fonde,
og at opmærksomheden i højere grad bør rettes mod
projektgodkendelsesfasen ved f.eks. at undersøge eksi
sterende eller mulige alternativer samt at lade de
direkte berørte generaldirektoraters synspunkter indgå
med større vægt;
33 . anmoder Kommissionen om at efterkomme sit løfte

om regelmæssigt at aflægge Europa-Parlamentet
beretning om udnyttelsen af strukturfondene efter

Interne politikker
40 . bemærker, at der ikke har været nogen særlige
problemer med gennemførelsen af forpligtelsesbevil
lingerne vedrørende samtlige de politikker, der indgår
i udgiftsområde 3 i de finansielle overslag, bortset fra
bevillingerne til foranstaltninger til bekæmpelse af
svig i forskningssektoren (B6-4 8 0), som Afdelingen
for Samordning af Foranstaltningerne til Bekæmpelse
af Svig (UCLAF) formelt opfordres til at udnytte i de
kommende regnskabsår,
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41 . anmoder atter Revisionsretten om at udvide sin årsbe

retning med et kapitel, hvor Unionens interne poli
tikker bliver behandlet samlet, og som også tager
problemer op, som er fælles for de ganske vist
forskelligartede aktiviteter, der finansieres inden for
udgiftsområde 3 i de finansielle overslag;
42. gør opmærksom på, at en første analyse af de episo
der, som bevirkede, at der er blevet taget retlige skridt
inden for turistsektoren, og af udvælgelses- og forvalt
ningsmekanismerne, som Revisionsretten har under
søgt i forbindelse med LIFE og det tredje rammepro
gram for forskning, giver anledning til alvorlig tvivl
med hensyn til gennemskueligheden i procedurerne
vedrørende direkte finansiering og støtte;
43 . bemærker navnlig, at Kommissionens udøvelse af
ansvaret for udvælgelsen af projekter, der skal finansi
eres, og af støttemodtagere ikke er underlagt
komplette bestemmelser, der sikrer:
— offentliggørelse af finansieringsinitiativer
— fastsættelse af udvælgelseskriterier og -parametre
(så vidt muligt kvantificerede)
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med henblik pa at sikre, at de er så detaljerede som
muligt;

49. opfordrer Kommissionen til at rette sig efter Revi
sionsrettens bemærkninger vedrørende miljø og
forskning, herunder navnlig bemærkningerne i punkt
6. 12.-6. 17. og 9 . 10.-9. 15. i årsberetningen;

50. anmoder Kommissionen om at foreslå et retsgrundlag
for bevillingerne til forbrugerorganisationerne og selv
undersøge, om de bevillinger, der afsættes fremover,
giver valuta for pengene;

51 . anmoder Kommissionens Direktorat for Sundhed og
Sikkerhed under GD V og Tjenesten for Forbrugerpo
litik om at udarbejde årsberetninger svarende til dem,
der udarbejdes af Generaldirektoratet for Miljø,
Nuklear Sikkerhed og Civil Beskyttelse;

52. opfordrer Kommissionen til at sikre en højere udnyt
telsesgrad for betalingsbevillinger inden for politik
områder som trafiksikkerhed (artikel B2-7 0 2) og
kombineret transport (B2-7 0 6), som Parlamentet
altid har prioriteret højt;

— opstilling af lister over ansøgere

— harmonisering af kontrakter,

44. er bange for, at disse normative mangler ikke alene
giver anledning til forvirring og uregelmæssigheder i
forbindelse med selve udvælgelsen, men også
begrænser de interne kontrolmuligheder og gør det
umuligt for støtteansøgere at gøre deres legitime
rettigheder gældende over for Fællesskabets retsmyn

Långivning og lånoptagelse
53. opfordrer Budgetkontroludvalget og Den Europæiske
Investeringsbank til sammen at nedsætte et uformelt
forbindelsesudvalg med nogle få repræsentanter fra de
to organer, som skal danne forum for en udveksling
af synspunkter og oplysninger som led i Parlamentets
beføjelser på budgetkontrolområdet;

digheder;

45. vedtager derfor, at iværksætte et initiativ med henblik
på en radikal reform af de direkte finansieringer og
støtteformer på alle niveauer (sektorbestemt og finan
siel lovgivning og administrativ organisation), med
det formål at sikre gennemskuelighed i procedurerne
og beskyttelse af ansøgernes legitime interesser
samtidig med, at de finansierede politikkers fælles
skabskarakter respekteres;
46. anmoder derfor Revisionsretten om at forelægge en
rapport med en evaluering af udvælgelses- og forvalt
ningsprocedurerne i forbindelse med direkte finansie
ring og støtte; kræver i denne forbindelse, at de
synspunkter, der fremsættes af UCLAF og Kommis
sionens GD XX (Finanskontrol) fuldt ud kommer til
udtryk i Kommissionens svar til Revisionsretten;

47. forbeholder sig ret til på baggrund af de nævnte
rapporter og alle andre indhentede oplysninger at
undersøge muligheden for at nedsætte et undersøgel
sesudvalg inden for denne sektor,

48 . gør opmærksom, på, at det indgående vil undersøge
samtlige relevante bestemmelser i forbindelse med
igangværende eller fremtidige lovgivningsprocedurer

54. gentager sit krav om, at Revisionsretten får fuld
adgang til at revidere Den Europæiske Investerings
fonds transaktioner, således at den kan aflægge beret
ning til budgetmyndigheden om spørgsmål vedrø
rende EU-budgettet; opfordrer imidlertid Kommissio
nen, EIB og Revisionsretten til at forhandle sig frem
til en aftale med Europa-Parlamentet om behand
lingen af de oplysninger, Revisionsretten således
kommer i besiddelse af, for at sikre, at EIF-investorers

og -låntageres interesser beskyttes;

55. konstaterer, at Garantifonden ikke har tilstrækkelige
midler til at imødekomme de potentielle krav, der
kan blive rettet til den, og at finansieringsordningen i
praksis sætter grænsen for Fællesskabets eksterne
långivning for lavt; støtter derfor følgende foranstalt
ninger:

— en forhøjelse af de budgetmidler, der stilles til
rådighed til finansiering af Garantifonden, og den
revision af de finansielle overslag, der er en forud
sætning for en sådan forhøjelse
— fastsættelse af målniveauet for Garantifonden på
grundlag af en løbende risikoanalyse for de lån,
der rent faktisk er udestående på et hvilket som
helst givet tidspunkt, samt af en tilstrækkeligt
fleksibel finansieringsordning
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— begrænsning af garantibeløbet for EIB-lan til
lande i Central- og Østeuropa og Middelhavsom
rådet fra 100 % til 75 %;

56. beklager, at Revisionsretten fortsat fremsætter
negative bemærkninger om forvaltningen af den
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som er nødvendige for hvert enkelt land og sikre, at
budgetstrategierne er kompatible med de økonomiske
reformprogrammer;

Falles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

støtte, der siden 1980 er blevet ydet til genopbyg

ningsarbejdet efter jordskælvet i Italien; anmoder
Kommissionen om at tage sin beslutning om at over
føre uudnyttede bevillinger til genopbygning efter

jordskælvet til et andet projekt, der var afsluttet ti år
tidligere, op til fornyet overvejelse og aftale med de
italienske myndigheder, at beløbet overføres til et
igangværende støtteberettiget projekt;

61 . konstaterer, at Rådet ved finansielle beslutninger om
fælles aktioner inden for rammerne af den fælles

udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) har begrænset
Kommissionens ret til at gennemføre budgettet på
eget ansvar, og dermed også Parlamentets ret til at
drage Kommissionen til ansvar for budgettets
gennemførelse; påpeger, at der derved opstår et hul i

dechargeproceduren, som Rådet alene er ansvarligt
fon

Bedrageribekæmpelse
57. beklager den lave udnyttelsesgrad for bevillinger
inden for visse centrale budgetposter til bedrageribe
kæmpelse som f.eks. Bl -3 6 0 og B2-5 190 (inden
for landbrugssektoren), B6-4 8 0 (forskning) osv.;
anmoder Kommissionen om at sikre en fuldstændig
udnyttelse af samtlige budgetposter vedrørende bedra

geribekæmpelse og, eventuelt i samarbejde med
medlemsstaterne, at overveje de nødvendige foran
staltninger for at øge sidstnævntes muligheder for at
udnytte bevillingerne;

62. henviser til, at den procedure med tranchevis tildeling
af bevillinger inden for rammerne af den fælles
aktion i Mostar, som Rådet har vedtaget, navnlig har
ført til unødvendige forsinkelser og til komplicerede
administrative forløb, som slet ikke svarer til den

sædvanlige procedure, hvilket har resulteret i mang
lende overskuelighed og vanskeligere kontrol;
63. opfordrer Rådet til i forbindelse med kommende
beslutninger inden for FUSP i fuldt omfang at over
holde de finansielle bestemmelser i traktaten samt

finansforordningen; beklager, at Rådets henstilling
vedrørende decharge for 1994 ikke en gang nævner
finansieringen af FUSP dette år;

58. pålægger Parlamentets eksterne kontorer regelmæssigt
at underrette Budgetkontroludvalget om bedrageri
sager vedrørende EF-bevillinger, som omtales i
medlemsstaternes medier, og fremsende det relevante
materiale (presseudklip, videobånd osv.);

Samarbejde med Middelhavslande, udviklingslande og
andre tredjelande

59. opfordrer Kommissionen til at undgå at stille overflø
dige krav og betingelser for anvendelsen af de midler,
den stiller til rådighed til strukturtilpasningsstøtte, i
landene syd og øst for Middelhavet, navnlig ved at
overveje muligheden for at opgive importprogram
merne, når modtagerlandenes udenrigshandel er
tilstrækkelig liberal og deres valuta frit konvertibel og
transferabel, og erstatte disse programmer med en
direkte betalingsbalancestøtte;
60. anmoder Kommissionen om at styrke sine overvåg
nings- og kontrolprocedurer og gøre det mere målret
tet, ved intern omplacering at øge de personaleres
sourcer, som er afsat til strukturtilpasningsstøttepro

grammerne og frigøre yderligere ansatte, som har det
nødvendige kendskab og den nødvendige erfaring til
at foretage de budgetmæssige og finansielle analyser,

64. opfordrer Kommissionen til inden 1 . september 1996
at forelægge en beretning om samtlige finansielle og
dermed forbundne institutionelle aspekter af FUSP,
hvori man af hensyn til en fuldstændig åbenhed også
inddrager rollen og betydningen af de bidrag, som
medlemsstaterne har ydet til finansieringen;
65. gentager sin anmodning til Revisionsretten fra beslut
ningen af 15. november 1994 (') om at udarbejde en
udtalelse om betingelserne for gennemførelsen af
udgifter inden for rammerne af FUSP; forventer, at
dette aspekt af FUSP i fuldt omfang dækkes i den
beretning, Revisionsretten for tiden udarbejder om
FUSP; understreger, at denne beretning skal frem
lægges i så god tid, at der kan tages hensyn hertil
under drøftelserne på regeringskonferencen;

PHARE-programmet

66. anmoder Kommissionen om at sørge for:
— præcise stillingsbeskrivelser og ansvarsområder for
alle led i forvaltningsstrukturen (særlig delegatio
nerne)
(') EFT nr. C 341 af 5. 12. 1994, s. 37.
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— et fuldstændigt og fagligt kvalificeret personale til
delegationerne, hvilket kan ske ved oprettelse af
en »diplomatisk tjeneste«, der sikrer reel persona
lemobilitet i Kommissionen

— klare bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår

og ansvarsområder for lokalt ansatte i delegatio
nerne

— økonomisk uafhængighed (lokale budgetter og
udgiftslofter) og de delegeredes godkendelse af
projekterne under behørig hensyntagen til delega
tionens placering og den enkelte delegeredes
anciennitet og erfaring osv.
— klar og præcis afgrænsning af de vedtægtsansattes,
de midlertidigt ansattes og de eksterne konsulen
ters administrative ansvarsområder

— rationalisering af projektforvaltningsenhederne på
grundlag af en analyse af det reelle forvaltningsbe
hov;

67. opfordrer Kommissionen til inden den 30. september
1996 at udarbejde et dokument med de strategiske
retningslinjer omfattende en definition af PHARE
programmets rolle i forbindelse med forberedelsen af
de central- og østeuropæiske lande på medlemskab af
EU;

68 . kræver, at Kommissionen anlægger en mere proaktiv
linje i forbindelse med definition og godkendelse af

projekter, herunder fastsættelse af betingelser, der skal
sikre konkrete resultater, udbredelse af faglig
knowhow og bæredygtighed på mellemlang sigt for
PHARE-projekter inden for alle sektorer;
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passende kvalifikationer; mener, hvad dette angår, at
det pågældende generaldirektorat under Kommis
sionen bør ansætte tjenestemænd på grundlag af obli
gatorisk mobilitet; anmoder Kommissionen om at

aflægge beretning til Parlamentet om, hvad den agter
at foretage sig for at opfylde disse krav inden 31 . juli
1996;
71 . anmoder

Kommissionen

om

at

være

mere

opmærksom på projekters bæredygtighed på mellem
lang sigt, når den godkender dem, navnlig ved at
stille større krav til modtagerne med hensyn til udfø

relsen, opfølgningen og spredningen af resultater og
ved at knytte projekter til andre former for støtte og
bistand, som EIB/ EBRD-lån , finansielle midler fra

lokale kreditinstitutioner, økonomisk deltagelse osv.;
72. anmoder Kommissionen om at udarbejde en samlet
strategisk evaluering af de resultater, TACIS hidtil har
opnået i politisk, social og økonomisk (sektormæssig
og makroøkonomisk) henseende, og at foreslå strate

giske mål for de næste fem år for TACIS' løbetid;
anmoder om, at denne evaluering forelægges Europa
Parlamentet, før det vedtager sin udtalelse om den
nye TACIS-forordning;

73. er foruroliget over den trussel, som bedrageri, navnlig
bedrageri begået af den organiserede kriminalitet,
udgør for TACIS-programmet; understreger betyd
ningen af nøje at kontrollere ansøgere om TACIS
kontrakter og at overvåge anvendelsen af de penge,
der gives ud i løbet af kontrakten; anmoder desuden
Kommissionen om at indtage en energisk holdning
over for beskyldninger om bedrageri med deltagelse
af dens egne tjenestemænd;

TACIS-programmet

Administrationsudgifter

69 . anmoder Kommissionen om entydigt at angive,

74. anmoder Kommissionen om rettidigt inden førstebe

hvilke opgaver i forbindelse med forvaltningen af
TACIS:

— der udelukkende bør henhøre under de offentlige

myndigheders ansvar og gennemføres af offentligt
ansatte tjenestemænd
— der kan gennemføres af ikke-tjenestemandsansatte
i Kommissionen og kontrolleres af tjenestemænd
— der kan udliciteres under kontrol;
anmoder desuden Kommissionen om at anføre, hvor

meget personale der er nødvendigt for hver kategori
af arbejde;

70. opfordrer Kommissionen til at nedsætte permanente
delegationer med klart afstukne beføjelser i alle lande,
der nyder godt af TACIS-støtte, og at sikre, at de har
ansat tilstrækkeligt mange tjenestemænd med

handling af 1997-budgettet at aflægge beretning til
Parlamentet om hele den række af foranstaltninger,
der er blevet truffet for at sikre en forsvarlig økono
misk og administrativ forvaltning af Kommissionens
a) eksterne delegationer og b) aktiver (med undtagelse
af forskning);
75. anmoder Revisionsretten om at udarbejde en beret
ning om de sprogkurser, der tilrettelægges i Luxem

bourg for EU-tjenestemænd, med særlig vægt på
udbuddet fra 1994, og foretage en evaluering af virk
ningerne af det nuværende system;
76. anmoder det interinstitutionelle edb-udvalg om at
foretage en komparativ studie vedrørende den infor
mation, EU-institutionerne har liggende på EU-data
baser med henblik på at eliminere områder, hvor der
er en overlapning.

Nr. L 148 / 50

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 17. april 1996

om meddelelse af decharge til Kommissionen for forvaltningen af EKSF for regn
skabsåret 1994

(96/378/EKSF)
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til følgende tal i EKSF's årsregnskab pr. 31 . december 1994 (') og Revisionsret
tens beretning af 29 . juni 1995, hvori den bekræfter, at dette årsregnskab giver et retvisende
billede af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle stilling pr. 31 . december 1994,
og af resultatet for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31 . december,

1 . giver Kommissionen decharge for forvaltningen af EKSF for regnskabsåret 1994 på grundlag
af følgende tal for gennemførelsen af administrationsbudgettet for regnskabsåret 1994;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen med bemærkningerne til
Kommissionen, Rådet, Revisionsretten og Det Rådgivende Udvalg for EKSF samt at sørge
for, at de offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende (L-udgaven).

(') EFT nr. C 244 af 21 . 9. 1995, s. 10 og 36.
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Balance pr. 31 . december 1994
(alle tal i ecu)
AKTIVER
31 . december 1994

Tilgodehavender i centralbanker
Tilgodehavender i kreditinstitutter
Tilgodehavender hos kunder
Obligationer og andre værdipapirer med fast afkast
Materielle og immaterielle aktiver

1 568 013
3 824 637 480
3 719 792 996

1 623 567 580
11 491 861

Andre aktiver

13 518 424

Periodeafgrænsningsposter

290 270 762

AKTIVER I ALT

Forpligtelser under stregen

9 484 847 117
4 082 907 357

PASSIVER
31 . december 1994

Gæld til kreditinstitutter

2 580 249 457

Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer

3 990 856 078

Andre passiver

469 666 079

Periodeafgrænsningsposter
Hensættelse til tab og omkostninger

236 035 314

42 266 409

Forpligtelser vedrørende EKSF's aktionsbudget

1 360 466 550

Forpligtelser over for tredjemand i alt

8 679 539 887

Hensættelse til finansiering af EKSF's aktionsbudget

143 425 758

Reserver

655 302 519

Opskrivningshenlæggelser
Overførsel fra tidligere år

4 911 688

Regnskabsårets resultat

1 567 242

100 023

Nettoformue i alt

805 307 230

PASSIVER I ALT

Forpligtelser under stregen

9 484 847 117

6 323 533 61 1
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Resultatsopgørelse for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 31 . december 1994
(alle tal i ecu)
UDGIFTER
31 . december 1994

Renteudgifter og lignende udgifter

841 807 108

Provisionsudgifter
Tab på finansielle transaktioner
Administrationsomkostninger
Værdireguleringer vedrørende materielle aktiver
Andre driftsomkostninger

1 744 846
77 326 076
5 000 000
1 394 234
409 499

Afskrivninger på tilgodehavender og hensættelser

37 030 378

Driftsudgifter i alt

964 712 141

Tab på lån

1 284 910

Ekstraordinære udgifter

41 420 097

Omregningsforskel

5 772 717

Retlige forpligtelser i regnskabsåret
Hensættelser til finansiering af EKSF's aktionsbudget

386 435 194
42 913 745

Udgifter i alt

1 442 538 804

Regnskabsårets resultat

1 567 242
I ALT

1 444 106 046

INDTÆGTER

|

31 . december 1994

Renteindtægter og lignende indtægter

991 726 279

Fortjeneste på finansielle transaktioner
Tilbageførsel af afskrivninger på tilgodehavender samt hensættelser
Andre driftsindtægter

23 271 322
30 581 596
3 702 522

Driftsindtægter i alt

1 049 281 719

Tilbageførsel af opskrivningshenlæggelser
Indtægter i forbindelse med aktionsbudgettet
Tilbageførsel af hensættelser i finansiering af EKSF's aktionsbudget
Tilbageførsel vedrørende garanti reserven/den særlige reserve
INDTÆGTER I ALT

5 772 717

208 901 704
178 149 906
2 000 000

1 444 106 046
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Gennemførelse af EKSF s aktionsbudget
(alle tal i ecu)
UDGIFTER
31 . december 1994

Udgifter
Administrationsomkostninger

5 000 000

Retlige forpligtelser

386 435 194

Diverse

32 598 462

I alt

424 033 656

Indtœgter
Afgifter

107 666 996

Bøder

1 350

Godtgørelser

4 676 172

Diverse

200 500

Bortfald af retlige forpligtelser
Tilbageførsel af overskud fra foregående budget
Ekstraordinære indtægter til finansiering af aktionsbudgettet
Tilbageførsel af hensættelser til budgetmæssig margenfinansiering af

63 252 475
60 195 571
22 000 000

aktionsbudgettet for 1994

91 954 337

Nettosaldo for regnskabsåret

115 000 000

I alt

464 947 401

RESULTAT AF BUDGETMÆSSIGE TRANSAKTIONER

40 913 745

REGNSKABSÅRETS RESULTAT
31 . december 1994

Resultat af ikke-budgetmæssige transaktioner efter fradrag af den til aktions
budgettet anvendte nettosaldo

- 1 360 948

Resultat af budgetmæssige transaktioner

40 913 745

Tilbageførsel fra garantireserven/den særlige reserve

2 000 000
I alt

41 552 797

Hensættelser til imødegåelse af risici

- 1 071 810

Hensættelser til finansiering af aktionsbudgettet

- 40 913 745

Tilbageførsel fra hensættelser til finansiering af aktionsbudgettet

4 000 000

Hensættelser til ekstraordinære indtægter 1994/95

- 2 000 000

RESULTAT FØR FORDELING

1 567 242

Generalsekretær

Formand

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 17. april 1996

om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af
Leve- og Arbejdsvilkårene (Dublin) for gennemførelsen af dets budget for regn
skabsåret 1994

(96/379/EF)

EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 206,

— der henviser til årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejds
vilkårene og Revisionsrettens beretning herom (C4-0565/95) ('),
— der henviser til Rådets henstilling af 11 . marts 1996 (C4-0 197/96),

— der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A4-0082/96),

1 . tager følgende tal fra årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene til efterretning:
Regnskabsåret 1994
(ECU)
1994

1993

Indtagter

11 459 602,98

11 564 999,71

1 . Tilskud fra Kommissionen

1 1 240 000,00

1 1 240 000,00

134 337,39

238 986,94

85 265,59

86 012,77

2. Bankrente

3 . Andet

Udgifter
1.
2.
3.
4.

Endelige budgetbevillinger
Forpligtelser
Uudnyttede bevillinger
Betalinger

11 610 000,00

1 1 500 000,00

10 362 419,42

11 200 943,17

1 247 580,58

299 056,83

8 301 557,70

8 345 502,16

5 . Fremførsler fra 1993

2 855 441,01

1 900 858,40

6. Betaling over fremførte bevillinger
7. Fremførte og bortfaldne bevillinger (5 — 6)

2 550 137,42

1 697 642,18

305 303,59

203 216,22

8 . Fremførsler til 1995

2 060 861,72

2 855 441,01

9. Bortfaldne bevillinger ( 1—4 — 8)

1 247 580,58

299 056,83

2. henstiller igen, at der ved Instituttet udpeges en finansinspektør pa deltid, som skal arbejde
under Kommissionens finansinspektør med henblik på at begrænse den overdrevne anven
delse af forskudsordningen; foreslår, at denne reform gennemføres over hele linjen som en del
af en generel gennemgang af finansforordningerne for Fællesskabets eksterne agenturer,
3 . opfordrer Instituttets bestyrelse til at overholde bestemmelserne i dets finansforordning vedrø
rende overførsel af bevillinger,
4. opfordrer Instituttet til at overveje sin politik med at ligge inde med store likvide behold
ninger og i fremtiden overføre sit tilskud fra Kommissionen på en måde, der i højere grad er i
overensstemmelse med dets faktiske behov,

(') EFT nr. C 354 af 30. 12. 1995, s. 8 .
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5. anser det stadig for vigtigt at undgå overlapninger mellem Instituttets aktiviteter og aktivite
terne inden for Kommissionen og andre fællesskabsorganer med nært beslægtede ansvarsom
råder; konstaterer, at Kommissionen er villig til at forelægge en rapport for Parlamentet om
samordningen og tilrettelæggelsen af Unionens aktiviteter på de berørte områder og eventuelt
fremsætte forslag med henblik på at sikre større komplementaritet og effektivitet i forhold til
omkostningerne; opfordrer den derfor endnu en gang til at gøre dette;
6. ser frem til en endelig løsning af de gamle problemer vedrørende ejendomsretten til den
grund, som Instituttet ligger på; opfordrer Instituttet til at give Parlamentet meddelelse
herom, så snart de juridiske formaliteter i forbindelse med erhvervelsen af ejendomsretten til
grunden er afsluttet;

7. meddeler på grundlag af Revisionsrettens beretning decharge til bestyrelsen for Det Europæ
iske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af budgettet for
regnskabsåret 1994;
8 . pålægger sin formand at sende denne afgørelse til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt at
sørge for, at den offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende (L-udgaven).
Generalsekretær

Formand

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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PARLAMENTETS BESLUTNING

af 17. april 1996

om nægtelse af decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af De
Europæiske Udviklingsfonde for regnskabsåret 1994
(96/380/EF)
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til EF-traktaten,

jelser, mener, at denne situation ikke længere kan
tolereres, navnlig i betragtning af de forhold, der er
kommet frem i dagens lys i forbindelse med den
aktuelle dechargeprocedure;

— der henviser til den fjerde AVS-EØF-konvention ('),

3. finder, at det retsgrundlag, der er gældende, i høj grad
— der henviser til status og regnskaber for Den Sjette og
Syvende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret
1994 (KC)M(95)0180),

kompromitterer den demokratiske kontrol med de
udgifter, der afholdes under De Europæiske Udvik
lingsfonde; nægter fremover at medvirke til at skabe
en illusion om, at der finder en demokratisk kontrol

sted, ved at give decharge eller at påtage sig noget
— der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regn
skabsåret 1994 med institutionernes svar (2),

som helst ansvar for et system, som det ikke er med
til at lovgive om;

— der henviser til revisionserklæringen om Den Sjette og
Syvende Europæiske Udviklingsfonds aktiviteter i
regnskabsåret 1994 og til den dertil knyttede særberet
ning med Kommissionens svar (3),

4. opfordrer igen til, at EUF integreres i afsnittet om
udviklingssamarbejde i De Europæiske Fællesskabers

— der henviser til Rådets henstillinger af 11 . marts 1996
(C4-0 198/96 og C4-0 1 99/96) (4),

5. minder medlemsstaterne om, at de har hovedansvaret
for den utilfredsstillende situation, der er beskrevet i

— der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget
og udtalelse fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde
(A4-0096/96),
A. der henviser til, at Revisionsretten ikke var i stand til

at udarbejde en positiv revisionserklæring om Den
Sjette og Syvende Europæiske Udviklingsfonds aktivi
teter i regnskabsåret 1994,

1 . er ligesom Revisionsretten af den opfattelse, at de
fortsatte vanskeligheder, der karakteriserer Kommis
sionens økonomiske forvaltning af De Europæiske
Udviklingsfonde, for en stor dels vedkommende kan
tilskrives retsgrundlaget for forvaltningen og navnlig
det forhold, at der ikke i juridisk forstand er tale om
fællesskabsudgifter, og at de ikke forvaltes efter de
almindelige budgetbestemmelser,

2. gentager, at det anser det for en unormal situation, at
Europa-Parlamentet skal træffe en årlig dechargeafgø
relse for EUF, når det samtidig hverken har de tilsva
rende budgetmæssige eller lovgivningsmæssige befø
(') EFT nr. L 229 af 17. 8 . 1991 .
(2) EFT nr. C 303 af 14. 11 . 1995.
O EFT nr. C 352 af 30. 12. 1995, s. 93 og 97.

M EFT nr. L 68 af 19. 3. 1996, s. 30 og 31 .

almindelige budget;

denne beslutning;

6. anerkender Kommissionens forsøg på at forbedre den
økonomiske forvaltning af EUF med det eksisterende
retsgrundlag som udgangspunkt og opfordrer den til
at videreføre disse forbedringer, mener imidlertid, at
der kun vil være tale om overfladiske forbedringer,
indtil retsgrundlaget ændres;
7. beklager den made, hvorpå Kommissionen støttede

aktiviteterne under Fonden for Kulturelt Samarbejde,
uden at føre egentlig kontrol med anvendelsen af
bevillingerne, uden at kræve en ordentlig begrundelse
for mange af de beløb, der ansøgtes om, og uden at
underrette dechargemyndigheden for EUF om de
alvorlige økonomiske problemer, efterhånden som de
dukkede op; er af den opfattelse, at den europæiske
skatteyder har lidt betydelige tab som følge heraf;
8 . beklager, at Kommissionen har anvendt offentlige
midler på i alt 738 606 ECU til at afvikle fondens
virksomhed, betale kreditorerne og dække de dermed
forbundne personaleudgifter; bemærker endvidere, at
Kommissionen ikke var juridisk forpligtet til at træffe
denne afgørelse, som derfor var af ren politisk art;
understreger, at det på alle måder er uenigt i afgørel
sen ;
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9. mener, at en af de vigtigste grunde til, at Kommis
sionen kunne opføre sig sådan, som den gjorde det i
forbindelse med Fonden for Kulturelt Samarbejde,

var, at EUF-procedurerne for øjeblikket ikke sikrer

Nr. L 148/57

11 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og offent
liggøre den i De Europæiske Fællesskabers Tidende
(L-udgaven).

gennemskuelighed og demokratisk kontrol for så vidt
angår dechargemyndigheden;
10. nægter at give Kommissionen decharge for den
økonomiske forvaltning af Den Sjette og Syvende
Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1994;

Generalsekretær

Formand

Enrico VINCI

Klaus HANSCH
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BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/96 af 19. juni 1996 om ændring af
forordning (EF) nr. 1474/95 og om fastsættelse af de disponible mængder for ansøgninger,
der indgives fra den 15. maj 1996

(De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 146 af 20. juni 1996)
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