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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1488/96
af 23 . juli 1996

om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med
reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro
Middelhavs-partnerskabet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

indførelsen på længere sigt af et Euro-Middelhavs-frihan

delsområde vil fremme Middelhavsområdets stabilitet og
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

velstand;

for Middelhavspartnerne kan indførelsen af et frihandels

område medføre gennemgribende strukturreformer;
det er derfor nødvendigt at støtte den indsats, som

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
og

Middelhavspartnerne gør eller vil gøre for at reformere
deres økonomiske, sociale og administrative strukturer;

ud fra følgende betragtninger:

dialogen mellem kulturerne og de civile samfund skal
udbygges, især ved at fremme uddannelsesaktiviteter,
udvikling og decentraliseret samarbejde;

Det Europæiske Råd understregede både på mødet i
Lissabon og på møderne på Korfu og i Essen, at Middel
havsområdet er et prioriteret område for Den Europæiske
Union, og vedtog målsætningen om at etablere et Euro
Middelhavs-partnerskab;

der bør tilskyndes til et større regionalt samarbejde og
særlig til udvikling af de økonomisk forbindelser og

Det Europæiske Råd bekræftede på ny i Cannes den 26.
og 27. juni 1995 den strategiske betydning, som det
tillægger det forhold, at Den Europæiske Unions forbin
delse med partnerne i Middelhavsområdet antager en ny
dimension, idet det baserede sig på Rådets rapport af 12.
juni 1995, som bl.a. var udarbejdet på grundlag af
Kommissionens meddelelser af 19 . oktober 1994 og 8 .
marts 1995 om styrkelse af Middelhavspolitikken;

det er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne for at sikre,
at Middelhavsområdet bliver et område med politisk stabi
litet og sikkerhed, og Fællesskabets Middelhavspolitik skal
bidrage til det overordnede mål om udvikling og konsoli
dering af demokratiet og retsstaten og målet om respekt
for menneskerettighederne og de grundlæggende friheds
rettigheder samt fremme af godt naboskab som led i
respekten for folkeretten og medlemsstaternes og Middel
havstredjelandenes territoriale integritet og eksterne græn
ser,

(') EFT nr. C 232 af 6. 9. 1995, s. 5, og EFT nr. C 150 af 24. 5.

samhandelen mellem territorierne og partnerne i Middel
havsområdet med henblik på reformer og økonomisk
omstrukturering-,

de bilaterale protokoller om finansielt og teknisk samar
bejde, som Fællesskabet har indgået med Middelhavspart
nerne, var et nyttigt første samarbejdsgrundlag, men det er
nu nødvendigt at bygge på de indhøstede erfaringer og
indlede en ny fase i partnerskabsforbindelserne;
der skal fastsættes regler for forvaltningen af dette partner
skab, således at gennemsigtigheden og sammenhængen i
alle de aktioner, der iværksættes under anvendelse af

budgetbevillingerne, sikres;
med henblik herpå finder denne forordning anvendelse
på den række foranstaltninger, der var omfattet af Rådets
forordning (EØF) nr. 1762/92 af 29. juni 1992 om
gennemførelse af protokollerne om finansielt og fagligt
samarbejde indgået af Fællesskabet med tredjelandene i
Middelhavsområdet (3) samt forordning (EØF) nr. 1763/92
om finansielt samarbejde af interesse for alle tredjelande i
Middelhavsområdet (4) for foranstaltninger, der strækker
sig ud over det enkelte lands grænser,

1996, s. 15.

(2) EFT nr. C 17 af 22. 1 . 1996, s. 184, og udtalelse afgivet den
20. juni 1996 (EFT nr. C 198 af 8 . 7. 1996).

(3) EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 1 .
(< EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 5.

Nr. L 189/2
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denne forordning erstatter derfor ovennævnte forord

ninger fra 1 . januar 1997, men det er nødvendigt at bevare
forordning (EØF) nr. 1762/92 i kraft med henblik på at
forvalte de finansprotokoller, der stadig finder anvendelse
på dette tidspunkt, og disponere over de midler, der stadig
er til rådighed i henhold til de udløbne finansprotokoller,
der

anføres

et

finansielt

referencegrundlag

som

omhandlet i punkt 2 i erklæringen af 6. marts 1995 fra
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, i denne
forordning for perioden 1995-1 999, uden at dette berører
budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten;

i forbindelse med miljøprojekter kan der ydes rentegodt
gørelse for lån, som Den Europæiske Investeringsbank, i
det følgende benævnt » Banken«, yder af sine egne midler
på betingelser, som den har fastsat i overensstemmelse
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stakninger til at støtte de bestræbelser, som de tredjelande
og territorier, der er anført i bilag I (i det følgende
benævnt »Middelhavspartnerne«), vil gøre for at reformere
deres økonomiske og sociale strukturer og for at afbøde
de eventuelle sociale og miljømæssige følger af den
økonomiske udvikling.

2.

Modtagerne af støtteforanstaltningerne kan ikke blot

omfatte stater og regioner, men også lokale myndigheder,
regionale organisationer, offentlige organer, lokale eller
traditionelle samfund, virksomhedsstøtteorganisationer,
private virksomheder, kooperativer, gensidige selskaber,
foreninger, stiftelser og ikke-statslige organisationer.

3. Det finansielle referencegrundlag for gennem
førelsen af programmet er 3 424,5 mio. ECU for perioden
1995-1999 .

med sine vedtægter;
i forbindelse med lånetransaktioner, der omfatter rente

godtgørelse, hænger Bankens ydelse af lån af egne midler
og ydelsen af rentegodtgørelse over Fællesskabets budget
midler nødvendigvis sammen og betinger hinanden;
Banken kan ifølge sine vedtægter ved en enstemmig afgø
relse i bestyrelsen i tilfælde, hvor der foreligger en negativ
udtalelse fra Kommissionen, beslutte at yde et lån af egne
midler under forudsætning af, at der ydes rentegodtgø
relse; fremgangsmåden ved ydelse af rentegodtgørelse bør
på denne baggrund under alle omstændigheder føre til en
hurtig afgørelse, hvad enten godtgørelsen ydes eller even
tuelt nægtes;

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden
inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 2

1 . Formålet med denne forordning er ved hjælp af de
foranstaltninger, der er omhandlet i følgende stykke 2, at
bidrage til initiativer af fælles interesse inden for følgende
områder af Euro-Middelhavs-partnerskabet: styrkelse af
den politiske stabilitet og demokratiet, skabelse af et
frihandelsområde mellem EU og Middelhavsområdet,
udbygning af det økonomiske og sociale samarbejde og
hensyntagen til den menneskelige og kulturelle dimen

der skal nedsættes et udvalg bestående af medlemssta
ternes repræsentanter, som skal bistå Banken ved udfø
relsen af de opgaver, der pålægges den ved gennemfø
relsen af denne forordning;

af hensyn til en effektiv forvaltning af de foranstaltninger,
der er forudset i denne forordning, og for at lette forbin
delserne med modtagerlandene kræves der en flerårig
fremgangsmåde;

de i denne forordning forudsete foranstaltninger går ud
over udviklingssamarbejdets rammer og skal anvendes på
lande, der kun delvis kan sidestilles med udviklingslande;
EF-traktaten indeholder derfor ingen anden hjemmel for
udstedelsen af denne forordning end artikel 235 —

sion.

2. Disse støtteforanstaltninger gennemføres under
hensyn til målsætningen om at opnå stabilitet og velstand
på lang sigt, navnlig inden for økonomisk omstilling,
bæredygtig økonomisk og social udvikling samt regionalt
og grænseoverskridende samarbejde. Målsætningerne og
gennemførelsesbestemmelserne er opført i bilag II.

Artikel 3

Denne forordning bygger på respekten for de demokra
tiske principper og retsstatsprincippet samt for menneske
rettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder,
hvilket er et væsentligt element i forordningen, og der vil
i tilfælde af krænkelse heraf kunne træffes passende
foranstaltninger.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 4

Artikel 1

1.

I forståelse med medlemsstaterne og på grundlag af

Fællesskabet træffer i henhold til principperne og de

en gensidig og regelmæssig udveksling af oplysninger,
herunder informationsudveksling på stedet, især hvad
angår de vejledende programmer og projekterne, sikrer

prioriterede mål for Euro-Middelhavs-partnerskabet foran

Kommissionen en effektiv koordination af Fællesskabets

1.
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og de enkelte medlemsstaters bistandsindsats med
henblik på at styrke sammenhængen og komplementari
teten mellem deres samarbejdsprogrammer. Desuden
støtter den koordinationen og samarbejdet med de inter

3.

Nr. L 189/3

Finansieringsafgørelserne er hovedsagelig baseret på

de vejledende programmer.

nationale finansielle institutioner, De Forenede Nationers

samarbejdsprogrammer og andre donorer.
Artikel 6

2.

De foranstaltninger, der omhandles i denne forord

ning, kan træffes af Fællesskabet enten uafhængigt eller i
form af samfinansiering med Middelhavspartnerne selv
eller med dels offentlige eller private organer i medlems
staterne og Banken, dels tredjelande eller multilaterale
organer.

1 . Fællesskabets finansiering tager navnlig form af
gavebistand eller risikovillig kapital. For så vidt angår
samarbejdsforanstaltninger på miljøområdet kan den lige
ledes tage form af rentegodtgørelser for lån, som Banken

yder af sine egne midler. Godtgørelsessatserne bliver på
3% .

2.

Artikel 5

1 . Foranstaltninger, der finansieres i henhold til forord
ningen, udvælges under hensyn til bl.a. modtagerens prio
riteter, aktuelle behov, mulighed for at udnytte støtten og

Gavebistand kan anvendes til at finansiere eller

medfinansiere aktiviteter, projekter eller programmer, som
bidrager til virkeliggørelsen af de i artikel 2 fastlagte mål.
Finansieringsloftet for al gavebistand til aktiviteter,
projekter eller programmer afhænger bl.a. af bistandens
kapacitet til at give et finansielt udbytte. Tilrådighedsstil
lelse af finansiering til den private sektor vil som hoved
regel ske på handelsvilkår, så fordrejninger af de lokale
finansielle markeder så vidt muligt undgås.

fremskridt hen imod strukturreformer.

Udvælgelsen baseres også pa en vurdering af, hvor effek
tive de pågældende foranstaltninger vil være for at nå de
tilstræbte mål for Fællesskabets støtte, i påkommende
tilfælde i overensstemmelse med associerings- eller samar
bejdsaftalernes bestemmelser.

2.

3. Finansieringsafgørelser og finansieringsaftaler, der
følger heraf, skal udtrykkeligt indeholde bestemmelser om
bl.a. tilsyn og finanskontrol foretaget af Kommissionen og
revision foretaget af Revisionsretten, i givet fald på stedet.
Hvad angår transaktioner, som finansieres i henhold til
denne forordning, og som forvaltes af Banken, foregår
Revisionsrettens kontrol efter de nærmere regler, der fast
sættes af Kommissionen, Banken og Revisionsretten .

I samråd med Banken udarbejdes der på nationalt og

regionalt niveau treårige vejledende programmer. De tager
hensyn til de prioriteter, der er fastlagt sammen med
Middelhavspartnerne, herunder konklusionerne af den
økonomiske dialog. De ajourføres om nødvendigt hvert
år.

4. Risikovillig kapital skal først og fremmest anvendes
til at stille egenkapital og lignende midler til rådighed for
private eller blandede virksomheder i produktionssekto
ren, især hvis deltagerne kan være fysiske eller juridiske
personer, der er hjemmehørende i en fællesskabsmed
lemsstat og tredjelande eller territorier i Middelhavsområ
det.

Programmerne definerer de vigtigste mål og retningslinjer
og prioriterede sektorer for Fællesskabets støtte på de
områder, der er omhandlet i punkt II i bilag II, samt de
elementer, der indgår i evalueringen af programmerne. De
fastsætter vejledende beløb (samlet og for de enkelte prio
riterede sektorer) og kriterier for tildelingen af bevillinger

til det pågældende program under hensyn til, at der skal
afsættes en passende reserve til gennemførelsen af

Risikovillig kapital, der bevilges og forvaltes af Banken,
kan have form af:

a) lavere prioriterede lån, som føret skal tilbagebetales, i
påkommende tilfælde med tillæg af eventuelle renter,
når de øvrige bankfordringer er indfriet

MEDA-budgetposten .

Programmerne kan ændres under hensyntagen til erfarin

gerne, Middelhavspartnernes fremskridt hvad angår struk
turreformer, makroøkonomisk stabilisering og social

fremgang samt resultaterne af det økonomiske samarbejde
i henhold til nye associeringsaftaler.

b) lån på særlige vilkår, hvis tilbagebetaling eller løbetid
afhænger af, om bestemte betingelser er opfyldt på
tidspunktet for ydelsen af lånet

c) erhvervelse på Fællesskabets vegne af minoritetsandele
eller midlertidige andele i kapitalen i virksomheder i
tredjelande eller territorier i Middelhavsområdet

Nr. L 189 /4
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d) finansiering af erhvervelse af kapitalandele, i form af
lån på særlige vilkår til Middelhavspartnerne eller med
deres samtykke til virksomheder i partnerlandene i
Middelhavsområdet, enten direkte eller gennem deres
finansieringsinstitutter.

2.
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Kommissionen sikrer:

— bredest mulig deltagelse på lige vilkår i snævre lister
og kontrakter om leverancer, bygge- og anlægsarbejder
og tjenesteydelser
— den nødvendige gennemsigtighed og strenghed i
anvendelsen af udvælgelses- og evalueringskriterierne

Artikel 7

1 . Foranstaltninger i henhold til denne forordning kan
dække udgifter til import af varer og tjenesteydelser samt
lokale udgifter, som er nødvendige for at gennemføre
projekterne og programmerne. Skatter, afgifter og gebyrer

— effektiv konkurrence mellem de firmaer, organisa
tioner og institutioner, der er interesseret i at deltage i
de initiativer, der finansieres i henhold til programmet
— forelæggelse for MED-udvalget snarest af en procedu
revejledning for den nærmere gennemførelse af disse
mål, som skal gennemgås efter artikel 11 .

finansieres ikke af Fællesskabet.

Kontrakter i forbindelse med gennemførelse af foranstalt
ninger, som finansieres af Fællesskabet i medfør af denne
forordning, skal fra den pågældende partners side være
omfattet af en skatte- og toldordning, som ikke er mindre
gunstig end den, den pågældende partner anvender over
for den mest begunstigede nation eller den mest begunsti
gede internationale organisation inden for udviklings
samarbejde.

2. Omkostningerne ved udarbejdelsen og gennemfø
relsen af støtteforanstaltningerne samt ved tilsyn hermed
og revision heraf kan også dækkes.

3 . Kommissionen sørger for offentliggørelse af
følgende i De Europæiske Fællesskabers Tidende med
angivelse af de planlagte kontrakters formål, indhold og
beløbsramme :

— en gang om året de planlagte kontrakter om tjenestey
delser og de tekniske samarbejdsaktioner, der skal
gennemføres efter indkaldelse af tilbud i den periode
på tolv måneder, der følger efter offentliggørelsen
— en gang hver tredje måned ændringerne i ovennævnte
planlagte kontrakter.
4.

Kommissionen forsyner i samråd med medlemssta

terne og efter anmodning alle interesserede firmaer, orga
3. Vedligeholdelses- og driftsomkostninger, især de
omkostninger, der skal finansieres i valuta, kan dækkes
for uddannelses-, kommunikations- og forskningspro
grammer og for andre projekter. Som hovedregel kan
sådanne omkostninger kun dækkes i startfasen og i
faldende grad.

nisationer og institutioner overalt i Fællesskabet med

dokumentation om MEDA-programmernes generelle
aspekter og betingelserne for deltagelse i programmerne.

5. Finansieringsforslagene skal indeholde oplysninger
om de planlagte kontrakter, herunder de anslåede beløb,
proceduren for tildeling af kontrakter og de forventede
datoer for indkaldelsen af tilbud.

4. For investeringsprojekter i produktionssektoren
kombineres Fællesskabets finansiering med modtagerens

egne ressourcer eller med finansiering på markedsvilkår

6.

afhængigt af projektets art. Bidraget fra modtageren eller
det, der udgøres af en finansiering på markedsvilkår, skal
maksimeres. Fællesskabets finansiering, herunder finansi
eringen over Bankens egne midler, må under alle
omstændigheder højst udgøre 80 % af de samlede finan
sieringsomkostninger. Dette loft er en undtagelse og skal
behørigt motiveres af transaktionens art.

med de relevante bestemmelser i finansforordningen
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget.

Artikel 8

1.

Udbud (indkaldelse af tilbud og kontrakter) er abne

på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i
medlemsstaterne og for Middelhavspartnerne.

Kontrakter tildeles selskaber i

overensstemmelse

7. Udbudsresultatet offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende. Kommissionen forelægger hver
sjette måned Artikel 11 -Udvalget detaljerede og specifikke
oplysninger om de kontrakter, der er indgået i forbindelse
med MEDA-programmerne og -projekterne.
8.
I tilfælde af samfinansiering kan Kommissionen fra
sag til sag tillade, at virksomheder fra andre lande end de
pågældende Middelhavspartnere afgiver tilbud og tildeles
kontrakter. I sådanne tilfælde kan deltagelse fra virksom
heder fra tredjelande kun godkendes, hvis der er tale om
gensidighed.
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Artikel 9

1 . Retningslinjerne for de vejledende programmer, der
er nævnt i artikel 5, stk. 2, vedtages af Rådet med kvalifi
ceret flertal på forslag af Kommissionen efter en dialog
med de berørte Middelhavspartnere.
Kommissionen fremsender sammen med sine forslag til
orientering sin samlede finansieringsprogrammering og
oplyser i den forbindelse bl.a. de nationale og regionale
vejledende programmers samlede beløb samt fordelingen
på modtagerlande og prioriterede sektorer af det samlede
beløb, der er fastlagt i forbindelse med disse programmer.
2. De vejledende programmer og eventuelle ændringer
hertil samt finansieringsafgørelser, der navnlig er baseret
på disse programmer, vedtages af Kommissionen efter
proceduren i artikel 11 .
3 . Finansieringsafgørelser, som gælder et beløb på
mere end 2 000 000 ECU, og som ikke vedrører rente
godtgørelser for Bankens lån og risikovillige kapital,
træffes efter proceduren i artikel 11 , med forbehold af stk.
4 og 6.
4. Finansieringsafgørelser vedrørende samlede tilde
linger træffes efter proceduren i artikel 11 . Inden for
rammerne af en samlet tildeling vedtager Kommissionen
finansieringsafgørelser, som gælder beløb under 2 000 000
ECU. Udvalget i artikel 11 underrettes systematisk og
hurtigt og under alle omstændigheder før det følgende
møde om finansieringsafgørelser for aktioner, som gælder
beløb under 2 000 000 ECU.

5. Afgørelser, som ændrer finansieringsafgørelser, der
er truffet efter proceduren i artikel 11 , træffes af Kommis
sionen, når de ikke indebærer væsentlige ændringer eller
en supplerende forpligtelse på over 20 % af den oprinde

lige forpligtelse. Kommissionen underretter øjeblikkelig
Artikel 11 -Udvalget herom .
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2. Ved udarbejdelsen af de finansieringsforslag, som
forelægges det i artikel 11 omhandlede udvalg, samt de i
artikel 15 omhandlede evalueringer, tager Kommissionen
hensyn til de principper for forsvarlig økonomisk forvalt
ning, herunder navnlig for tilbageholdenhed og omkost
ningseffektivitet, der er omhandlet i finansforordningen.

Artikel 11

1 . Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende
benævnt »MED-udvalget«, der består af repræsentanter for
medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsen
tant som formand. En repræsentant for Banken deltager i
dette arbejde, dog uden stemmeret.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget
afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor
meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig
med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk.

2. for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på
forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget
tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for
medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte arti
kel. Formanden deltager ikke i afstemningen.
3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltnin
ger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.
Hvis foranstaltningerne ikke er i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen
udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et
forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder, regnet
fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen
afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af
Kommissionen .

6. Udvekslingsprogrammer som led i det decentralise
rede samarbejde vedtages af Kommissionen efter proce
duren i artikel 11 .

7.

Finansieringsafgørelser angående ydelse af rente

godtgørelse i forbindelse med lån, der er ydet af Banken,
træffes efter proceduren i artikel 12. Finansieringsafgø
relser angående tilvejebringelse af risikovillig kapital
træffes efter proceduren i artikel 13.

4. Udvalget kan undersøge ethvert andet spørgsmål
vedrørende gennemførelsen af denne forordning, der fore
lægges det af dets formand, eventuelt efter anmodning fra
en repræsentant for en medlemsstat, og især ethvert
spørgsmål vedrørende den almindelige gennemførelse,
forvaltningen af programmet, samfinansieringen og den i
artikel 4 og 5 omhandlede koordination.
5.

Udvalget vedtager sin forretningsorden med kvalifi

ceret flertal.
Artikel 10

1 . De i denne forordning omhandlede foranstaltninger,
som finansieres over Fællesskabernes budget, forvaltes af

6. Kommissionen orienterer regelmæssigt udvalget og
forelægger det oplysninger om gennemførelsen af foran
staltninger i henhold til denne forordning.

Kommissionen i overensstemmelse med finansforord

ningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almin
delige budget.

7. Europa-Parlamentet orienteres regelmæssigt om
gennemførelsen af denne forordning.
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Artikel 12

1 . For så vidt angår projekter på miljøområdet, som
finansieres ved lån med rentegodtgørelse, udarbejder
Banken et finansieringsforslag i overensstemmelse med
sine vedtægter. Banken anmoder i overensstemmelse med
artikel 21 i sine vedtægter Kommissionen om en udtalelse
og hører ligeledes det såkaldte Artikel 14-Udvalg.

2. Artikel 14-Udvalget afgiver en udtalelse om Bankens
forslag. Kommissionens repræsentant gør i udvalget rede
for Kommissionens holdning til det pågældende projekt
og navnlig for, om det er i overensstemmelse med målene
i denne forordning og med de generelle retningslinjer,
som Rådet har fastlagt. Artikel 14-Udvalget orienteres
endvidere af Banken om de lån uden rentegodtgørelse,
som denne agter at yde af sine egne midler.
3. På grundlag af denne høring anmoder Banken
Kommissionen om at træffe en finansieringsafgørelse
med henblik på ydelse af rentegodtgørelse for det pågæl
dende projekt.
4.

Kommissionen forelægger MED-udvalget et udkast

til afgørelse om godkendelse eller i givet fald afvisning af
finansieringen af rentegodtgørelsen .
5.

Kommissionen sender den i stk. 4 omhandlede

afgørelse til Banken, som derefter kan yde lånet, hvis
afgørelsen indebærer godkendelse af rentegodtgørelsen.
Artikel 13

1 . Banken forelægger et forslag vedrørende finansiering
med risikovillig kapital for Artikel 14-Udvalget med
henblik på en udtalelse. Kommissionens repræsentant
redegør i udvalget for Kommissionens holdning til det
pågældende projekt og navnlig for, om det er i overens
stemmelse med målene i denne forordning og med de

generelle retningslinjer, som Rådet har fastlagt.
2. På grundlag af denne høring sender Banken
forslaget til Kommissionen.
3. Kommissionen træffer finansieringsafgørelsen inden
for en passende frist under hensyntagen til projektets
beskaffenhed.

4.

Kommissionen sender den i stk . 3 omhandlede

afgørelse til Banken, som træffer de nødvendige foran
staltninger.

30 . 7. 96

sekretariatsforretningerne. En repræsentant for Kommis
sionen deltager i udvalgets arbejde .

2. Artikel 14-Udvalgets forretningsorden vedtages af
Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed.
3. Udvalget udtaler sig med kvalificeret flertal som fast
lagt i traktatens artikel 148, stk. 2.

4.

I Artikel 14-Udvalget tillægges de stemmer, der

afgives af repræsentanter for medlemsstaterne, den vægt,
som er fastlagt i traktatens artikel 148, stk. 2.

Artikel 15

1.

Kommissionen undersøger sammen med Banken, i

hvilken udstrækning foranstaltningerne i medfør af denne
forordning er gennemført, og forelægger Europa-Parla
mentet og Rådet en årsrapport herom, senest den 30 .
april. Rapporten skal indeholde oplysninger, der skal
behandles fortroligt, om de foranstaltninger, der er blevet
finansieret i årets beløb, og skal give en evaluering af de
opnåede resultater.
2. Kommissionen og Banken evaluerer de vigtigste af
de projekter, der vedrører dem begge, for at afgøre, om
målene er nået, og for at opstille retningslinjer med det
formål at gøre de fremtidige aktiviteter mere effektive.
Evalueringsrapporterne sendes i fortrolighed til Rådet og
Europa-Parlamentet. For så vidt angår de transaktioner,
der forvaltes af Banken, sendes disse rapporter til
medlemsstaterne.

3. Hvert trejde år udarbejder Kommissionen i samar
bejde med Banken en rapport, der skal indeholde en
samlet evaluering af politikken for samarbejde med tredje
lande og territorier i Middelhavsområdet, og den fore
lægger den snarest muligt for MED-udvalget.

MED-udvalget modtager hvert år en præcis oversigt over
de eksisterende nets sammensætning og aktivitet.
Kommissionen fremsender en
program hvert andet år.

evaluering af

hvert

4. For så vidt angår det decentraliserede samarbejde
fremsender Kommissionen til MED-udvalget hvert år en
præcis oversigt over de eksisterende nets sammensætning
og aktivitet og hvert andet år en evaluering af hvert
program.
5.

Kommissionen underretter hvert år medlemsstaterne

om, hvilke midler der fortsat er disponible eller allerede
er anvendt.

Artikel 14

1.

Der nedsættes under Banken et udvalg bestående af

6. Rådet tager denne forordning op til revision inden
den 30. juni 1999. Med henblik herpå forelægger

repræsentanter for medlemsstaterne, i det følgende

Kommissionen det inden den 31 . december 1998 en

benævnt »Artikel 14-Udvalget«. Udvalget har som
formand repræsentanten for den medlemsstat, som fører
forsædet i Bankens Styrelsesråd, og Banken varetager

evalueringsrapport ledsaget af relevante forslag vedrørende
forordningens fremtid og om nødvendigt vedrørende de
ændringer, der skal foretages i forordningen .
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Artikel 16

Den endelige procedure, der skal gælde for vedtagelse af
hensigtsmæssige foranstaltninger i en situation, hvor en
væsentlig forudsætning for videreførelse af støtten til en
Middelhavspartner ikke er til stede, fastlægges inden den
30. juni 1997.

Nr. L 189/7

af de protokoller, der stadig er i kraft på dette tidspunkt,
og på indgåelsen af forpligtelser for de midler, der stadig
er til rådighed i henhold til de udløbne protokoller.

Artikel 17

Artikel 18

1 . Rådets forordning (EØF) nr. 1763/92 ophæves med
virkning fra den 31 . december 1996.
2. Med virkning fra den 1 . januar 1997 finder Rådets
forordning (EØF) nr. 1762/92 anvendelse på forvaltningen

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1996.
På Rådets vegne
I. YATES

Formand

BILAG I

DE I ARTIKEL 1 NÆVNTE TERRITORIER OG PARTNERLANDE

Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet
Republikken Cypern
Den Arabiske Republik Egypten
Staten Israel

Kongeriget Jordan
Den Libanesiske Republik
Republikken Malta
Kongeriget Marokko
Den Syriske Arabiske Republik
Den Tunesiske Republik
Republikken Tyrkiet
De besatte områder Gaza og Jordans Vestbred

Nr. L 189/8

Hda !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG II

MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER, JF. ARTIKEL 2
I. a) Støtten til økonomisk omstilling og skabelse af et frihandelsområde mellem EU og Middelhavsom
rådet omfatter navnlig:

— jobskabelse og udvikling af den private sektor, herunder forbedring af forretningsklimaet og støtte
af SMV

— fremme af investeringer i industrielt samarbejde og i samhandelen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Middelhavspartnerne samt mellem disse partnere indbyrdes

— forbedring af den økonomiske infrastruktur, hvilket kunne omfatte det finansielle system og
beskatningssystemet.

b) Den omfatter også foranstaltninger til støtte for strukturtilpasningsprogrammer. Disse iværksættes
efter følgende principper:

— støtteprogrammerne skal tage sigte på at genoprette den overordnede finansielle balance og skabe
et økonomisk klima, der virker vækstfremmende, ligesom de skal tage sigte på at forbedre befolk
ningens velfærd

— støtteprogrammerne skal være tilpasset den særlige situation i det enkelte land og tage hensyn til
de økonomiske og sociale vilkår
— støtteprogrammerne skal omfatte foranstaltninger, der navnlig skal tage sigte på at afbøde de
negative følger, som strukturtilpasningsprocessen vil kunne få socialt og beskæftigelsesmæssigt,
især for dårligt stillede befolkningsgrupper
— støtteprogrammerne skal være underlagt målet om at skabe et frihandelsområde med Det Euro
pæiske Fællesskab

— et af de vigtigste karakteristika for støtteprogrammerne skal være hurtig udbetaling.
For at kunne modtage støtte skal følgende kriterier være opfyldt:

— det pågældende land skal sætte sig for at gennemføre et reformprogram, der er godkendt af
Bretton Woods-institutionerne, eller iværksætte programmer, der er godkendt som svarende
hertil, i samråd med disse institutioner, men ikke nødvendigvis med finansiel støtte fra disse,
afhængigt af reformernes omfang og effektivitet i makroøkonomisk henseende
— der skal tages hensyn til landets økonomiske situation, herunder navnlig gældsbyrden og stør
relsen af renter og afdrag, situationen med hensyn til betalingsbalancen og valutabeholdningen,
budgetsituationen, den monetære situation, bruttoindkomsten pr. indbygger og arbejdsløshedstal
lene.

II. Støtten til at opnå en bedre socioøkonomisk balance omfatter navnlig:
— det civile samfunds og befolkningernes deltagelse i planlægningen og igangsætningen af udviklingen

— forbedring af de sociale tjenester, især inden for sundhed, familieplanlægning, vandforsyning, kloa
kering og boliger

— bekæmpelse af fattigdom

— en harmonisk og integreret udvikling i landdistrikterne og forbedring af levevilkårene i byerne

— øget samarbejde om fiskeri og bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer
— øget samarbejde på miljøområdet
— forbedring af den økonomiske infrastruktur, især inden for transport, energi, landdistriktudvikling og
informations- og telekommunikationsteknologi
— integreret udvikling af menneskelige ressourcer som supplement til medlemsstaternes programmer,
især inden for erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse som led i det industrielle samarbejde, samt
forbedring af det videnskabelige og teknologiske potentiel
— styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne
— kultursamarbejde og udveksling af unge

— på basis af ovennævnte foranstaltninger, samarbejde og teknisk bistand med henblik på at modvirke
ulovlig indvandring, narkotikahandel og international kriminalitet.

30 . 7. 96

30 . 7 . 96

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

III. Det regionale og grænseoverskridende samarbejde bør navnlig baseres på:
a) etablering samt udbygning af strukturer for regionalt samarbejde mellem Middelhavspartnerne

b) — etablering af de infrastrukturer, der er nødvendige for regional samhandel, herunder transport- og
kommunikationsmidler og energinet
— forbedring af de regulatoriske rammer og infrastrukturprojekter af mindre omfang i forbindelse
med grænseovergangsfaciliteter
— samarbejde i store geografiske regioner samt foranstaltninger, der supplerer foranstaltninger, som
gennemføres på dette område inden for Fællesskabet, herunder støtte til sammenkobling af
Middelhavspartnernes transport- og energinet med de transeuropæiske net

c) andre regionale aktiviteter, herunder den europæisk-arabiske dialog
d) udveksling mellem civilsamfundene i Unionen og Middelhavspartnerne; i denne sammenhæng tager
det decentrale samarbejde sigte på:

— udvælgelse af ikke-statslige modtagere af fællesskabsstøtten
— deltagelse i netværk af universiteter og forskere, lokalsamfund, sammenslutninger, fagforeninger
og ikke-statslige organisationer, medier, private virksomhedsledere samt kulturelle institutioner
(taget i ordets videste forstand) og de øvrige organer, der er nævnt i punkt IV.

Programmerne skal tage sigte på at fremme information mellem netværkene og skabe varige forbin
delser mellem netværkspartnerne.

IV. Korrekt forvaltning fremmes ved at støtte vigtige institutioner, og centrale aktører i det civile samfund
såsom de lokale myndigheder, sammenslutninger og landdistrikter og landsbyer, sammenslutninger, der
bygger på princippet om gensidig hjælp, fagforeninger, medier og virksomhedsstøtteorganisationer, og
ved at bistå med at forbedre den offentlige forvaltnings kapacitet til at udarbejde politikker og styre
gennemførelsen heraf.

V. Foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, skal omfatte fremme af kvindernes rolle i
det økonomiske og sociale liv. Undervisning og skabelse af beskæftigelse for kvinder tillægges særlig
betydning.

Der skal med foranstaltningerne også tages hensyn til, at det er nødvendigt at fremme undervisning og
skabelse af beskæftigelse for unge for at lette deres integrering i samfundet.
VI. De aktiviteter, der finansieres i henhold til denne forordning, tager hovedsagelig form af teknisk bistand,
uddannelse, institutionsopbygning, information, seminarer, undersøgelser, investering i mikrovirksom

heder, SMV og infrastrukturprojekter og foranstaltninger, der fremhæver støttens fællesskabskarakter.

Hvor det kan være effektivt, kan decentralt samarbejde komme på tale. Operationer med risikovillig

kapital og rentegodtgørelser vil blive finansieret i samarbejde med Banken.
VII. Der skal tages behørigt hensyn til miljøovervejelser ved forberedelsen og gennemførelsen af aktiviteter,
der finansieres gennem foranstaltninger under denne forordning.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1489/96
af 23. juli 1 996

om ændring af forordning (EØF) nr. 54/93 om indførelse af en endelig antidum
pingtold på importen af syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Indien og
Republikken Korea
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

sætteisen af en fornyet undersøgelse i henhold til
artikel 1 1 , stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 (i det
følgende benævnt »grundforordningen«). Efter at
have hørt Det Rådgivende Udvalg iværksatte
Kommissionen ved forordning (EF) nr. 2566/95 (3)
en fornyet undersøgelse af forordning (EØF)
nr. 54/93 angående Bongaigaon, og påbegyndte
undersøgelsen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 11 , stk. 4,

Ved forordning (EF) nr. 2566/95 ophævede
Kommissionen også den antidumpingtold, der var
indført ved forordning (EØF) nr. 54/93 med hensyn
til importen af den pågældende vare, eksporteret til
Fællesskabet af Bongaigaon, og pålagde i henhold
til artikel 14, stk. 5, i grundforordningen toldmyn
dighederne at tage de nødvendige skridt til at regi
strere sådan import.

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen
efter konsultationer i Det Rådgivende Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

A. TIDLIGERE PROCEDURE

(1 )

Rådet indførte ved forordning (EØF) nr. 54/93 (2)
bl.a. en endelig antidumpingtold på 7,2 % på
importen af korte, syntetiske fibre af polyester, ikke
kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til
spinding, almindeligvis benævnt syntetiske polye

(4)

Den pågældende vare i denne fornyede undersø
gelse er den samme som den omhandlede vare i
forordning (EØF) nr. 54/93.

(5)

Kommissionen underrettede officielt Bongaigaon
og repræsentanterne for eksportlandet. Endvidere
gav den de direkte berørte parter lejlighed til at
tilkendegive deres mening skriftligt og til at
anmode om at blive hørt, men fik ingen henven

sterfibre, henhørende under KN-kode 5503 20 00

og med oprindelse i Indien, bortset fra importen fra
fem specielt angivne indiske eksportører, for hvilke
der blev indført en lavere told eller slet ingen told.

delser i så henseende .

Kommissionen sendte et spørgeskema til Bongai

gaon og modtog et udførligt svar i rette tid.
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle
oplysninger, den anså for nødvendige med henblik
på proceduren, og aflagde et kontrolbesøg hos

B. PROCEDURE

(2)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en
fornyet undersøgelse af de gældende foranstalt
ninger fra det indiske selskab Bongaigaon Refinery
& Petrochemicals Ltd (i det følgende benævnt
»Bongaigaon« eller »selskabet«). Bongaigaon gør
gældende, at selskabet ikke er forbundet med
nogen af de eksportører eller producenter i Indien,

Bongaigaon i Indien .

(6)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1 .
juli 1994 til 30. juni 1995.

(7)

Hvor omstændighederne var uændrede, anvendtes
samme metode som i den oprindelige undersø
gelse.

som er omfattet af antidumpingforanstaltningerne

vedrørende den pågældende vare, og at selskabet
ikke havde eksporteret den pågældende vare i den
undersøgelsesperiode, der er lagt til grund for
foranstaltningerne. Endvidere hævdede selskabet, at
det faktisk eksporterede den pågældende vare til
Fællesskabet, og at det også havde indgået uigen
kaldelige kontraktlige forbindelser til at udføre
betydelige mængder til Fællesskabet.

(3)

Bongaigaon fremlagde på anmodning beviser, som
blev anset for tilstrækkelige til at berettige iværk

C) EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .
f1) EFT nr. L 9 af 15. 1 . 1993, s. 2.

C. RESULTATERNE AF UNDERSØGELSEN

1 . Ny eksportør
(8)

Undersøgelsen bekræftede, at Bongaigaon ikke
havde eksporteret den pågældende vare i den

(3) EFT nr. L 262 af 1 . 11 . 1995, s. 28.
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undersøgelsesperiode, der la til grund for de foran
staltninger, der er omfattet af den fornyede under
søgelse, dvs. fra 1 . januar til 31 . august 1990.
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grundforordningen, nemlig importafgifter og indi
rekte skatter, rabatter, transport- og forsikringsom
kostninger, provision og kreditomkostninger.
Sammenligningen blev foretaget mellem priser ab

Eksporten af den pågældende vare til Fællesskabet
startede først i løbet af selskabets regnskabsår 1993/

fabrik.

94.

( 12)
Det blev desuden konstateret, at Bongaigaon
hverken direkte eller indirekte havde forbindelse

med de eksportører, der var omfattet af den tidli
gere procedure.

Bongaigaon anmodede om, at der blev foretaget
justeringer for følgende fordele i forbindelse med
selskabets eksport, men ikke i forbindelse med
salget på hjemmemarkedet:
— den indiske lov om indkomstskat

Det bekræftes derfor, at selskabet bør anses for at

— fordele for et eksporthus

være en ny eksportør som omhandlet i artikel 11 ,
stk. 4, i grundforordningen, og at der bør fastsættes
en individuel dumpingmargen for selskabet.

— markedsudviklingsstøtte i henhold til Sammen

slutningen af Indiske Eksportorganisationers
ordning.

Kravet blev afvist, da Bongaigaon ikke kunne
påvise, at disse fordele, som selskabet først fik efter
undersøgelsesperioden, og som resulterede i en
nedsættelse af selskabets salgs- og administra
tionsomkostninger og andre generalomkostninger,
på nogen måde påvirkede priserne og prisernes
sammenlignelighed direkte og måleligt, som
omhandlet i artikel 2, stk. 10, i grundforordningen.

2. Dumping

i) Normal værdi
(9)

Selv om selskabets samlede salg af samme vare på
hjemmemarkedet udgjorde mere end 5 % af
eksportsalget til Fællesskabet, konstateredes det, at
for den type vare, der solgtes til Fællesskabet, lå
salget på hjemmemarkedet af den tilsvarende type
vare under denne tærskel, og at priserne ikke
kunne betragtes som repræsentative for det pågæl

iv) Dumpingmargen
( 13)

dende marked.

Da selskabet i normal handel fremstillede og solgte

andre typer af samme vare på hjemmemarkedet
end den, der eksporteredes til Fællesskabet, blev
den normale værdi fastlagt i henhold til artikel 2,
stk. 3, og artikel 2, stk. 6, første punktum, i grund
forordningen. Den normale værdi blev derfor
fastsat på grundlag af alle Bongaigaons omkost

ninger til produktionen af den pågældende
varetype plus et rimeligt beløb for salgs- og admi

Af sammenligningen fremgik det, at der fandt
dumping sted med hensyn til syntetiske fibre af
polyester eksporteret af Bongaigaon. Dumpingmar
genen, som er lig med forskellen mellem den
normale værdi og prisen ved eksport til Fællesska
bet, blev fastlagt på grundlag af en sammenligning
af den beregnede normale værdi som defineret i
betragtning 9 og de vejede gennemsnitlige priser
for alle eksporttransaktioner med den pågældende
vare til Fællesskabet i den i betragtning 6 omhand
lede periode. Dumpingmargenen var 17,5 % af
prisen frit Fællesskabets grænse .

nistrationsomkostninger og andre generalomkost

ninger samt fortjeneste, som alle blev fastlagt på
grundlag af selskabets salg på hjemmemarkedet af
alle typer af samme vare i normal handel.
ii) Eksportpris

(10)

3 . Konstatering af skade

( 14)

Den pågældende vare eksporteredes direkte til ikke
forretningsmæssigt forbundne importører i Fælles
skabet. Eksportpriserne blev derfor fastlagt på
grundlag af de priser, der faktisk betaltes af disse
importører, i overensstemmelse med artikel 2,

Der blev ikke anmodet om en fornyet undersøgelse
af resultaterne vedrørende skade, og der er ikke
grund til at betvivle, at det skadesniveau, der
konstateredes i den oprindelige undersøgelse, ikke
er faldet.

stk. 8, i grundforordningen.
D. ÆNDRING AF DE FORANSTALTNINGER,
DER ER OMFATTET AF DEN FORNYEDE

iii) Sammenligning

(11 )

UNDERSØGELSE

For at foretage en rimelig sammenligning mellem
den normale værdi og eksportprisen blev der taget
hensyn til forskelle vedrørende prisernes sammen

lignelighed som omhandlet i artikel 2, stk. 10, i

(15)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i grund
forordningen bør antidumpingtolden ikke være
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højere end den fastlagte dumpingmargen, og den

officielt de klagere, der er nævnt i den oprindelige

bør være lavere, hvis en lavere told er tilstrækkelig
til at afhjælpe den skade, der er påført den pågæl

undersøgelse.

Bongaigaon tilkendegav sine synspunkter skriftligt.
Selskabet anmodede om, at fortjenesten ikke blev
baseret på salget på hjemmemarkedet af alle typer
af samme vare i normal handel. De gentog også
deres krav om justering for nedsættelsen af
selskabsskat for eksportsalg baseret på den indiske
lov om indkomstskat og fordele for et eksporthus.

dende erhvervsgren i Fællesskabet.

(16)

30 . 7. 96

I det foreliggende tilfælde er dumpingmargenen
højere end skadesmargenen. Skadesmargenen blev
fastlagt ved anvendelse af samme metode som i den
oprindelige undersøgelse. Denne metode er
beskrevet i detaljer i betragtning 50-54 i forordning
(EØF) nr. 1956/92 0. Den konstaterede skades
margen var 13 % . Der bør derfor indføres en anti
dumpingtold svarende til den fastlagte skadesmar
gen, og forordning (EØF) nr. 54/93 bør ændres i
overensstemmelse hermed.

Disse krav blev afvist af de grunde, der er anført i
betragtning 9 og 12.

(19)

Denne fornyede undersøgelse berører ikke den
dato, hvor forordning (EØF) nr. 54/93 udløber i
henhold til artikel 11 , stk. 2, i grundforordnin
gen —

E. OPKRÆVNING AF ANTIDUMPINGTOLD
MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(17)

Den fornyede undersøgelse resulterede i,
fastsat, at der finder dumping sted med
Bongaigaon, og antidumpingtolden
selskab bør derfor også opkræves med

at det blev
hensyn til
for dette
tilbagevir

kende kraft fra datoen for iværksættelsen af den

fornyede undersøgelse vedrørende import, der er
undergivet registrering i henhold til artikel 3 i

Artikel 1

Der foretages følgende ændring i artikel 1 , stk. 2, i forord
ning (EØF) nr. 54/93: i litra a) tilføjes følgende:
»Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd: 13,0 %
(Taric-tillægskode 8873);«.

forordning (EF) nr. 2566/95.
F. OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER OG
FORANSTALTNINGERNES VARIGHED

(18)

Bongaigaon blev underrettet om de kendsgerninger
og betragtninger, på grundlag af hvilke det var
hensigten at foreslå en ændring af forordning
(EØF) nr. 54/93, og fik lejlighed til at fremsætte
bemærkninger. Kommissionen underrettede også

Artikel 2

Der opkræves også antidumpingtold med tilbagevirkende
kraft fra datoen for iværksættelsen af den fornyede under
søgelse vedrørende den import, der er undergivet registre
ring i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2566/95.
Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1996.

På Rådets vegne
I. YATES

Formand

(') EFT nr. L 197 af 1 6. 7. 1992, s. 25.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1490/96
af 23 . juli 1996

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af korte syntetiske
fibre af polyester med oprindelse i Belarus og om endelig opkrævning af den
midlertidige told
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

»Eurofibrefill«, som er en sammenslutning af en
gruppe af brugere af polyesterfibre, tilkendegav
deres synspunkter skriftligt næsten tre måneder
efter ikrafttrædelsen af forordningen om midler
tidig told og dermed efter udløbet af ovennævnte
frist. De nye bemærkninger, der blev fremsat, afveg
imidlertid ikke fra de synspunkter, Eurofibrefill
allerede havde gjort gældende som led i undersø
gelsen, og som er omfattet af forordningen om
midlertidig told.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 23,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2423/88
af 11 . juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller
subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (2), særlig

C. DEN
VARE,

artikel 12,

PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME
DUMPING,

FÆLLESSKABET,

ERHVERVSGREN

I

SKADE, ÅRSAGEN TIL

SKADE OG FÆLLESSKABETS INTERESSER

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt
efter konsultation i Det Rådgivende Udvalg, og

(6)

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets interesser. Rådet bekræfter følgelig de
undersøgelsesresultater, der er omhandlet i betragt
ning 10-78 i forordningen om midlertidig told.

A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1 )

Ingen af de berørte parter har fremført yderligere
underbyggede påstande om resultaterne af Kom
missionens foreløbige undersøgelse vedrørende den
pågældende vare, samme vare, dumping, erhvervs
gren i Fællesskabet, skade, årsagen til skade og

Ved forordning (EF) nr. 394/96 (3), i det følgende
benævnt »forordningen om midlertidig told«
indførte Kommissionen en midlertidig antidum

pingtold på importen til Fællesskabet af korte
syntetiske fibre af polyester, i det følgende benævnt
»polyesterfibre« eller »den pågældende vare«, med
oprindelse i Belarus og henhørende under
KN-kode 5503 20 00 .

(2)

D. DE ENDELIGE FORANSTALTNINGERS
FORM

(7)

Under den høring, der indrømmedes den belarus
siske eksportør (jf. betragtning 4), forhørte denne
sig om muligheden for at afgive et pristilsagn,
således at undersøgelsen kunne afsluttes uden
indførelse af endelig told. Der blev imidlertid ikke
senere afgivet et sådant tilsagn.

(8)

Af følgende grunde anses et pristilsagn ikke for at
være en egnet løsning i den foreliggende sag:

Ved forordning (EF) nr. 1050/96 (4) forlængede
Rådet gyldighedsperioden for denne told med to
måneder.

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(3)

I forordningen om midlertidig told fastsattes en
frist, inden for hvilken de berørte parter kunne

tilkendegive deres synspunkter skriftligt og anmode
om at blive hørt munddigt af Kommissionen .

(4)

Kun den eneste belarussiske eksportør anmodede
inden for denne frist om at blive hørt, hvilket blev
imødekommet.

(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 209 af 2. 8 . 1988, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EF) nr. 522/94 (EFT nr. L 66 af 10. 3.
1994, s. 10).
(3) EFT nr. L 54 af 5. 3. 1996, s. 10.

H EFT nr. L 139 af 12. 6. 1996, s. 16.

a) Mindstepriser på polyesterfibre måtte knyttes til
de betydelige prissvingninger på de vigtigste
råmaterialer på de internationale markeder,
hvilket ville gøre det praktisk umuligt at
anvende et tilsagn.
b) Den pågældende vare er overordentlig hetero
gen . Det vil derfor være særdeles vanskeligt at
føre tilsyn med et tilsagn, som skulle omfatte
alle forskellige typer og kombinationer af polye
sterfibre (sådanne faktorer som størrelse, farve,
afskåren længde, nuancer osv. er alle afgørende
for fastsættelse af salgsprisen). Risikoen for
omgåelse vil være betydelig.
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stillet sikkerhed i form af midlertidig antidumping

c) Det stærkt manglende samarbejde om gennem
førelse af undersøgelsen som fremgik af det
forhold, at den pågældende eksportør kun frem

told, opkræves endeligt —

lagde oplysninger vedrørende 2 % af den
samlede mængde polyesterfibre, der importe
redes til Fællesskabet fra Belarus, vil øge denne

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

risiko endnu mere .

Artikel 1

(9)

Under disse omstændigheder anses den bedst
egnede form for endelige foranstaltninger i den
foreliggende procedure for at være en værditold.
Rådet bekræfter denne konklusion .

1 . Der indføres en endelig antidumpingtold på
importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprin
delse i Belarus og henhørende under KN-kode
5503 20 00.

E. ENDELIG TOLD

(10)

( 11 )

Med henblik på at fastsætte størrelsen af den ende
lige told tog Kommissionen i overensstemmelse
med den fremgangsmåde, der er beskrevet i

2. Den endelige antidumpingtold fastsættes til 43,5 %
af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

3.

Medmindre andet er fastsat, finder gældende

betragtning 79 - 81 i forordningen om midlertidig
told, hensyn til den fastlagte dumpingmargen og
den toldsats, der ville være nødvendig for at
afhjælpe den skade, der er påført EF-erhvervsgre

bestemmelser for told anvendelse.

nen .

1 . De beløb, for hvilke der i henhold til forordning
(EF) nr. 394/96 er stillet sikkerhed i form af midlertidig
antidumpingtold på importen til Fællesskabet af korte
syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Belarus,
opkræves endeligt.

Da den forhøjelse af eksportpriserne,
nødvendig for at afhjælpe den skade, der
EF-erhvervsgrenen, er større end den
dumpingmargen, bør den endelige told,

som er
er påført
fastlagte
der skal

indføres, svare til den fastlagte dumpingmargen,
dvs. 43,5 % . Rådet bekræfter denne toldsats.
F. OPKRÆVNING

AF

DEN

Artikel 2

2. Artikel 1 , stk. 3, finder også anvendelse på den ende
lige opkrævning af de beløb, for hvilke der er stillet
sikkerhed i form af midlertidig antidumpingtold.

MIDLERTIDIGE

TOLD

Artikel 3

(12)

I betragtning af den dumpingmargen, der er fast
lagt, og den væsentlige skade, der er påført EF
erhvervsgrenen, bør de beløb, for hvilke der er

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1996.
På Rådets vegne
I. YATES

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1491/96
af 24. juli 1996

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3972/86
af 22. december 1986 om politikken med hensyn til føde
varehjælp og forvaltning af denne hjælp ('), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1292/96 (2), særlig artikel 6, stk. 1 ,
litra c), og
ud fra følgende betragtninger:
Rådets forordning (EØF) nr. 1420/87 af 21 . maj 1987 om

gennemførelsesbestemmelser

til

forordning

(EØF)

nr. 3972/86 om politikken med hensyn til fødevarehjælp
og forvaltning af denne hjælp (3) indeholder en liste over
de lande og organisationer, der kan modtage fødevare
hjælp, og fastsætter de generelle kriterier for transport af
fødevarehjælpen ud over fob-stadiet;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere 311
tons vegetabilsk olie;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de

nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes vegetabilsk olie efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser.
Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Leveringen omfatter tilvejebringelse af vegetabilsk olie
produceret i Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke
vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret
efter proceduren for aktiv forædling.
Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.

regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (4), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 (*); det er blandt andet

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 370 af 30. 12. 1986, s. 1 .
O EFT nr. L 166 af 5. 7. 1996, s. 1 .
O EFT nr. L 136 af 26. 5. 1987, s. 1 .

b) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .

(*) EFT nr. L 81 af 28 . 3. 1991 , s. 108.
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PARTI A

1 . Aktion nr. ('): 1028/95.
2. Program : 1995.

3. Modtager (2): CIRC, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Geneve (tel. (41-22) 734 60 01 ; telex 22269 CICR
CH).
4. Modtagerens repræsentant: ICRC Delegation, Hujnady street, Proyezd 2 House 3A, Douchanbe,
Tadjikistan .
5. Bestemmelsessted eller -land(5): Tadsjikistan.

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

8. Samlet mængde (tons netto): 71 .
9. Antal partier 1 .
10. Emballering og mærkning (6)(9): se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 2.1 , III A 2.3 og III A 3).

Dåser med 5 liter. Adskillelse med kartonmellemstykker er ikke påkrævet.
Mærkning på følgende sprog: engelsk.
Yderligere påskrifter: »TJ-0052«.

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: ICRC warehouse, Douchanbe.
1 7. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn: 2. — 15. 9. 1996.
18. Sidste frist for leveringen: 27. 10. 1996.
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation.
20. Sidste frist for indgivelse af bud: 13. 8. 1996 kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 27. 8. 1996 kl. 12.00 (belgisk tid)

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering i
afskibningshavn: 16. - 29. 9. 1996
c) sidste frist for leveringen: 10. 11 . 1996.
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder f): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles/Brussel (telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —
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PARTI B

1 . Aktion nr. ('): 1024/95.
2. Program: 1995.

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

4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land: Haiti.

6. Produkt, der skal tilvejebringes: raffineret rapsolie.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (7): se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(III A 1 a)).
8. Samlet mængde (tons netto): 240.
9. Antal partier: 1 .

10. Emballering og mærkning (6) (8): se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (III A 2.1 , III A 2.3 og III A 3).
Dåser med 5 liter. Adskillelse med kartonmellemstykker er ikke påkrævet
Mærkning på følgende sprog: fransk.

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

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 9. - 29. 9. 1996.
18. Sidste frist for leveringen: —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .
20. Sidste frist for indgivelse af bud: 13. 8. 1996 kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 27. 8 . 1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 23. 9. - 13. 10. 1996
c) sidste frist for leveringen: —
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton.

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel (telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): —
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Noter

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke forsendel
sesdokumenter der er nødvendige.
(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137 og af jod 131 .

(4) Med hensyn til udformningen af buddene finder artikel 7, stk. 3, litra g), i forordning (EØF) nr. 2200/87
ikke anvendelse.

(5) Kommissionens delegation, der skal kontaktes af tilslagsmodtageren: se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s.
33 .

(6) Uanset EFT nr. C 114, punkt III A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
f) Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder et sanitært certifi
kat.

(8) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/FCL (hver container skal netto indeholde
1 5 tons). Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen
i udskibningshavnen.
Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjernelse af contai
nerne fra containerterminalen .

Artikel 13, nr. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.
Tilslagsmodtageren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste for hver container med oplys
ning om antallet af dåser for hvert afskibsningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen. Tilslags
modtageren stuver kartonkasserne i containerne således, at eventuelle tomrum udfyldes, og fastgør sidste
række af kasser med surringsbånd.
Tilslagsmodtageren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (sysko locktainer 180
seal), hvis nummer skal meddeles speditøren.

H Anbringes i 20-fods containere. Der fritages for betaling af ventepenge for containerne i mindst 15 dage.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1492/96
af 26. juli 1996
om ændring af bilag II og bilag III til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92 om
udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92
af 23 . juli 1992 om udførsel og indførsel af visse farlige
kemikalier ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
3135/94 (2), særlig artikel 11 , stk. 2, og artikel 1 1 , stk. 3, og

ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 41 /94 (3),
ændres i overensstemmelse med artikel 11 ;

udførsel af kemikalier, for hvilke forordning (EØF) nr.
2455/92 finder anvendelse, er underkastet en fælles

anmeldelsesprocedure, som sætter Fællesskabet i stand til
at oplyse tredjelande om sådanne udførsler;
i forordningens artikel 4, stk. 1 , hedder det, at anmeldelser

om udførsel fra Fællesskabet til tredjelande skal opfylde
informationskravene i bilag III;

i lyset af den indhøstede erfaring og for at sikre en bedre
information af tredjelande er det ønskeligt at ændre bilag
ud fra følgende betragtninger:

III til forordning (EØF) nr. 2455/92;

I forordning (EØF) nr. 2455/92 indføres et system for
anmeldelse og oplysninger om indførsel fra og udførsel til
tredjelande af visse farlige kemikalier, og visse af disse

denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen
fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 29 i Rådets
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af
lovgivningen om klassificering, emballering og etikette
ring af farlige stoffer (4), senest ændret ved Kommissio
nens direktiv 94/69/EF (*) —

kemikalier er underkastet den internationale procedure

for forudgående informeret samtykke (PIC), indført af De
Forenede Nationers miljøprogram (UNEP) og af De Fore
nede Nationers levnedsmiddel- og landbrugsorganisation
(FAO);

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

i forordning (EØF) nr. 2455/92 åbnes der endvidere
mulighed for Fællesskabets deltagelse i den internationale
procedure for anmeldelse og forudgående informeret
samtykke;

af artikel 5, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2455/92 fremgår
det bl.a., at bilag II til nævnte forordning skal indeholde

Artikel 1

Bilag I til denne forordning erstatter bilag II til
forordning (EØF) nr. 2455/92.

en liste over kemikalier omfattet af den internationale

PIC-procedure, en liste over de lande, der deltager i PIC
ordningen, samt importlandes PIC-afgørelser,

i artikel 11 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2455/92 fast
sættes det, at bilag II ændres, hvor UNEP og FAO fore

Artikel 2

Bilag II til denne forordning erstatter bilag III til forord
ning (EØF) nr. 2455/92.

tager ændringer i listen over kemikalier, der er omfattet af
den internationale PIC-procedure, og over import
landenes PIC-afgørelser;

eftersom der er foretaget en række ændringer af denne art,
må bilag II til forordning (EØF) nr. 2455/92, senest
(') EFT nr. L 251 af 29. 8. 1992, s. 13.
(2) EFT nr. L 332 af 22. 12. 1994, s. 1 .

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft en måned efter dens

offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(3) EFT nr. L 8 af 12. 1 . 1994, s. 1 .
(<) EFT nr. L 196 af 16. 8. 1967, s. 1 .
h EFT nr. L 381 af 31 . 12. 1994, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

».BILAG II

Oplysningerne i dette bilag er baseret på PlC-cirkulære V — juli 1995 og på ajourføringen af
PIC-cirkulære V — januar 1996

1 . Liste over kemikalier omfattet af den internationale PIC-procedure

Følgende kemikalier er blevet indført i PIC-proceduren efter kontrolaktioner meddelt fra de deltagende
lande.

For aldrin, dieldrin, DDT, dinoseb & dinosebsalte, fluororacetamid, HCH, chlordan, chlordimeform,

cynexatin, EDB, heptachlor og kviksølvforbindelser henviser kontrolaktionerne til brug som pesticider
(som defineret af UNEP/FAO). For crocidolit, PBB, PCB, PCT og tris(2,3 dibromopropyl)phosphat
henviser kontrolaktionerne til brug i industrien. UNEP/FAO (IRPTC) har udarbejdet »Decision Guidance
Documents« (DGD) for at hjælpe landene med at træffe afgørelser vedrørende import af disse kemikalier.
DGD er dog ikke de eneste oplysninger, som landene tager i betragtning, når de træffer afgørelser angå
ende import
Aldrin

CAS-nr. 309-00-2

EF-nr. 206-215-8

Dieldrin

CAS-nr. 60-57-1

EF-nr. 200-484-5

DDT

CAS-nr. 50-29-3

EF-nr. 200-024-3

Dinoseb & Dinosebsalte

CAS-nr. 88-85-7

EF-nr. 201-861-7

Fluoroacetamid

CAS-nr. 640-19-7

EF-nr. 211-363-1

HCH (blandede isomerer)

CAS-nr. 608-73-1

EF-nr. 210-168-9

Chlordan

CAS-nr. 57-74-9

EF-nr. 200-349-0

Chlordimeform

CAS-nr. 6164-98-3

EF-nr. 228-200-5

Cyhexatin (')

CAS-nr. 13121-70-5

EF-nr. 236-049-1

EDB ( 1,2-dibromethan)

CAS-nr. 106-93-4

EF-nr. 203-444-5

Heptachlor

CAS-nr. 76-44-8

EF-nr. 200-962-3

— Kviksølvoxid

CAS-nr. 21908-53-2

EF-nr. 244-654-7

— Kviksølvchlorid (kalomel)

CAS-nr. 10112-91-1

EF-nr. 233-307-5

Crocidolit

CAS-nr. 12001-28-4

EF-nr. 310-127-6

Polybromerede diphenyler (PBB)

CAS-nr. 36355-01-8,
27858-07-7, 13654-09-6

EF-nr. 252-994-2,
248-696-7, 237-137-2

Polychlorerede diphenyler (PCB)
undtagen mono- og dichlorerede
biphenyler

CAS-nr. 1336-36-3

EF-nr. 215-648-1

Polychlorerede terphenyler (PCT)

CAS-nr. 61788-33-8

EF-nr. 262-968-2

Tris(2,3 dibromopropyl)phosphat

CAS-nr. 126-72-7

EF-nr. 204-799-9

Kviksølvforbindelser, som f.eks.

— Andre uorganiske kviksølvforbin
delser

— Alkyl-kviksølvforbindelser
— Alkoxialkyl- og aryl-kviksølvfor
bindelser

(') Fra og med den 1 . september 1996 er cyhexatin ikke længere underkastet PIC-proceduren.
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2. Liste over lande, som deltager i PIC-ordningen
Afghanistan (")
Albanien

Algeriet
Amerikas Forenede Stater

Andorra f)
Angola
Antigua og Barbuda
Argentina
Armenien (*)

Etiopien
Fiji
Filippinerne
Gabon (*)
Gambia

Georgien (*)
Ghana
Grenada
Guatemala

Australien

Guinea

Aserbajdsjan (*)

Guinea-Bissau (*)
Guyana

Bahamas
Bahrain

Haiti

Bangladesh

Honduras

Barbados

Indien

Belarus (*)

Indonesien

Belize

Irak

Benin

Iran

Bhutan

Israel

Bolivia

Jamaica
Japan
Jordan
Jugoslavien
Kap Verde

Bosnien-Herzegovina (*)
Botswana (*)
Brasilien

Brunei Darussalam (*)
Bulgarien

Kazakhstan

Burkina Faso

Kenya

Burundi

Kina

Cambodia (*)

Kirgisistan
Kiribati f)
Kroatien (*)

Cameroun

Canada

Den Centralafrikanske Republik

Kuwait

Tchad

Losotho

Chile

Letland

Colombia

Libanon

Comorerne

Liberia

Congo

Libyen

Cookøerne

Litauen

Costa Rica

Madagaskar
Makedonien (*)

Cuba

Cypern

Malawi

De Forenede Arabiske Emirater

Malaysia
Maldiverne (*)
Mali 0

Den Europæiske Union, dens medlemsstater og
medlemmer af EØS-aftalen) (')
Den Demokratiske Folkerepublik Laos f)
Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Den Dominikanske Republik

Malta
Marokko
Marshalløerne

Den Russiske Føderation

Mauretanien

Syrien
Djibouti (*)

Mexico

Dominica

Mikronesien (*)

Mauritius

Ecuador

Moldova

Egypten

Monaco (")
Mongoliet
Mozambique
Myanmar
Namibia (")

El Salvador

Elfenbenskysten
Eritrea f)
Estland
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Nauru (*)
Nepal

Slovenien (*)
Somalia (*)

New Zealand

Sri Lanka

Nicaragua
Niger
Nigeria

Sudan

Oman

Pakistan

Surinam

Swaziland (*)
Sydafrika (*)
Tadsjikistan

Panama

Tanzania

Papua New Guinea

Thailand

Paraguay
Peru

Polen f)
Qatar

Republikken Korea
Rumænien

Rwanda

Saint Lucia

Saint Vincent og Grenadinerne
Saint Kitts og Nevis
Salomonøerne
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Tjekkiet (2)
Togo
Tonga
Trinidad og Tobago
Tunesien

Turkmanistan (*)
Tuvalu (*)
Tyrkiet
Uganda
Ukraine f)
Ungarn
Uruguay

Samoa

Usbekistan

San Marino (*)
Sao Tomé og Principe

Vanuatu

Saudi-Arabien

Venezuela

Schweiz

Vietnam

Senegal
Seychellerne (*)

Yemen (*)

Vatikanstaten (*)

Zaire

Sierra Leone

Zambia

Singapore (*)

Zimbabwe

Slovakiet

Ækvatorialguinea (*)

(*) Disse lande har endnu ikke udpeget en ansvarlig myndighed.
(') Kun kontaktcenter.
(2) Medlemsstater i Den Europæiske Union: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxem
bourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige, Østrig.
Medlemmer af EØS-aftalen: Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein, Norge.
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3. Deltagende landes afgørelser
Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Aldrin

Angola

Forbud

(EF-nr. 206-215-8)
(CAS-nr. 309-00-2)

Australien

Forbud

Bangladesh

Forbud

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Benin

Forbud

Bhutan

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Kap Verde

Forbud

Tchad

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Den Dominikanske Republik

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

l

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel (for andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse for indførsel til Belgien, Danmark,
Frankrig, Italien, Nederlandene og Spani
en)

— Medlemmer af EØS-aftalen:
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge

Forbud

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

l

Honduras

Forbud

II

Ungarn

Forbud

Indien

Forbud

Indonesien

Forbud

II
II

Japan
Jordan
Kenya

Forbud

II

Kuwait

Forbud

II
II
II
II

Libanon

Forbud

Malta

Forbud
Forbud

Mauritius

Forbud

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

II

Marokko

Forbud

II

Mozambique
New Zealand

Forbud
Forbud

Nicaragua
Niger

Forbud

II

Pakistan

II

Paraguay
Peru

Forbud

Forbud
Forbud
Forbud
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Kemikalie

Nr. L 189/25

Endelig
importafgørelse

Land

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Rwanda

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Tilladelse (skriftlig tilladelse fra registre
ringsmyndigheden nødvendig)

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Tilladelse (til termitbekæmpelse)

Surinam

Forbud

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Tanzania

Tilladelse (i nødstilfælde i begrænsede
mængder)
Tilladelse (til termitbekæmpelse i bygnin
ger og kun til privat brug)

Thailand

\

Forbud

Togo
Tyrkiet
Uganda

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela

Tilladelse (tilladelse fra sundhedsministe
riet eller landbrugsministeriet nødvendig)

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Dieldrin

Angola

Forbud

(EF-nr. 200-484-5)
(CAS-nr. 60-57-1 )

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Benin

Forbud

Bhutan

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Kap Verde
Den Centralafrikanske Republik

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Cookøerne

Forbud

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Den Dominikanske Republik

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne :

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel (for andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse for indførsel til Belgien, Danmark,
Frankrig, Italien, Nederlandene og Spani
en)

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge

Forbud
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Forbud (kun til bekæmpelse af græshop
per)

Indonesien

Forbud

Japan
Jordan

Forbud
Forbud

Kenya

Forbud

Kuwait

Forbud

Libanon

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique

Forbud

New Zealand

Forbud

Nicaragua

Forbud

Niger

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay

Forbud

Peru

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Rwanda

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Tilladelse (skriftlig tilladelse fra registre
ringsmyndigheden nødvendig)

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Tilladelse (til termitbekæmpelse)

Surinam

Forbud

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Tanzania

Tilladelse (i nødstilfælde i begrænsede
mængder)

Thailand

Forbud

Togo

Forbud

Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela

Tilladelse (tilladelse fra sundhedsministe
riet eller landbrugsministeriet nødvendig)

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud
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Nr. L 189/27

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Forbud

DDT

Angola

(EF-nr. 200-024-3)
(CAS-nr. 50-29-3)

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Benin

Forbud

Bolivia

Kun tilladelse med attest fra sundhedsmi
nisteriet til anvendelse i forbindelse med

offentlig sundhed (vektorbekæmpelse i
forbindelse med malaria)
Forbud mod anvendelse til landbrugsfor
mål
Forbud

Bulgarien
Cameroun

Forbud

Kap Verde
Den Centralafrikanske Republik

Forbud

Tchad

Forbud

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Belgien, Danmark, Frankrig, Græ
kenland,

Irland,

Italien,

Luxem

bourg, Nederlandene, Portugal, Spa
nien og Det Forenede Kongerige

Finland, Sverige, Tyskland og Østrig

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel (for andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse for indførsel til Belgien, Danmark,
Frankrig, Italien, Nederlandene og Spani
en)
Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge

Forbud

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indonesien

Forbud

Japan
Jordan

Forbud

Kuwait

Forbud

Libanon

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Tilladelse (kun til begrænset anvendelse
hos offentlige sundhedsmyndigheder)

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique

Forbud

Forbud

Nr. L 189/28

( DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

New Zealand

Forbud

Nicaragua

Forbud

Niger

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay

Forbud

Peru

Forbud

Filippinerne

Tilladelse (der kræves en særlig tilladelse
fra sundhedsministeriet til vektorbekæm

pelse i forbindelse med malaria)
Qatar

Dinoseb og Dinosebsalte
(EF-nr. 201-861-7)
(CAS-nr. 88-85-7)

Forbud

Rwanda

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Tilladelse (der kræves særlig tilladelse for
vektorbekæmpelse i forbindelse med
malaria. Alle anvendelser til landbrugsfor
mål forbudt)

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Tilladelse (kun anvendelse i forbindelse
med offentlig sundhed)

Surinam

Forbud

Schweiz

Tilladelse (indførsel kun tilladt til forar
bejdning og genudførsel)

Syrien

Forbud

Tanzania

Tilladelse (i nødstilfælde i begrænsede
mængder)

Thailand

Tilladelse

Togo

Forbud

Tyrkiet
Uganda

Forbud
Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela
Vietnam

Tilladelse (tilladelse fra sundhedsministe
riet eller landbrugsministeriet nødvendig)
Tilladelse (indført af sundhedsministeriet
til brug i forbindelse med offentlig sund
hed)

Zaire

Forbud

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Benin

Forbud

Bhutan

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Burundi

Forbud

Cameroun

Forbud

Kap Verde

Forbud

Tchad

Forbud

Kina

Forbud

Cookøerne

Forbud

30 . 7. 96

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 189/29

Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Ecuador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Belgien, Danmark, Frankrig, Tysk
land, Grækenland, Irland, Italien,

Luxembourg, Nederlandene, Østrig,
Portugal, Spanien og Det Forenede
Kongerige

Finland, Sverige

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. For andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse for indførsel til Belgien, Danmark,
Italien, Nederlandene og Spanien
Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen:

Liechtenstein

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel
Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel (til andre formål kræves
skriftlig tilladelse)

Norge

Forbud

Island

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indonesien

Forbud

Japan
Kenya

Forbud

Kuwait

Forbud

Malaysia

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Tilladelse (til ukrudtsbekæmpelse i forbin
delse med grøntsager; begrænset mængde
500-1 000 kg/år)

Mozambique
Nepal

Forbud

New Zealand

Forbud

Forbud

Niger

Forbud

Pakistan

Forbud

Panama

Forbud

Paraguay

Forbud

Peru

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Surinam

Forbud

Schweiz

Tilladelse

Syrien

Forbud

Nr. L 189/30

IDA ]
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Kemikalie
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Endelig
importafgørelse

Land

Tanzania

Forbud

Thailand

Forbud

Tyrkiet
Uganda

Forbud
Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela

Tilladelse (egenskaber, toksikologiske data
samt kvalitetskontrolcertifikat skal forelig
ge)

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Zimbabwe

Forbud

Fluoroacetamid

Angola

Forbud

(EF-nr. 211-363-1 )
(CAS-nr. 640-19 -7)

Australien

Forbud

Belize

Forbud

Benin

Forbud

Bhutan

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Burundi

Forbud

Cameroun

Forbud

Kap Verde

Forbud

Tchad

Forbud

Kina

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Irland

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. For andre anvendelser
kræves skriftlig tilladelse
Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)
Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven
dig)
Tilladelse (kun til anvendelse som plante
beskyttelsesmiddel, skriftlig tilladelse nød
vendig)
Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel
Tilladelse (som ingrediens i midler til
bekæmpelse af gnavere, skriftlig tilladelse
nødvendig)
Tilladelse (forhåndstilladelse nødvendig)

Italien

Forbud

Østrig

Belgien og Danmark
Finland

Frankrig

Tyskland
Grækenland

Luxembourg
Nederlandene

Forbud

Portugal

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel
Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Spanien
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Kemikalie

Nr. L 189/31

Endelig
importafgørelse

Land

Sverige
Det Forenede Kongerige

Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven
dig)
Tilladelse (forhåndstilladelse nødvendig)

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Liechtenstein

Norge
Fiji

Forbud

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Forbud

Indonesien

Forbud

Japan
Kenya

Forbud

Libanon

Forbud

Malaysia

Forbud

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique
Nepal

Forbud

Forbud

New Zealand

Forbud

Nicaragua
Niger

Forbud
Forbud

Pakistan

Forbud

Panama

Forbud

Paraguay

Forbud

Peru

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Surinam

Forbud

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Tanzania

Forbud

Thailand

Forbud

Tyrkiet
Uganda

Forbud

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela

Tilladelse (egenskaber, toksikologiske data
samt kvalitetskontrolcertifikat skal forelig
ge)

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Zimbabwe

Forbud

Nr. L 189/32

I DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

\

Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

HCH (blandede isomerer)
(EF-nr. 210-168-9)
(CAS-nr. 608-73-1 )

30 . 7. 96

Angola

Forbud

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

Benin

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Kap Verde

Forbud

Tchad

Forbud

Chile

Forbud
Forbud

Kina
Cookøerne

Costa Rica
Cuba

Forbud
Forbud
Forbud

Cypern

Forbud

Dominica

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne :

Belgien, Danmark, Frankrig, Tysk
land, Grækenland, Irland, Italien,

Luxembourg, Nederlandene, Portu

gal, Spanien og Det Forenede Kon
gerige

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. For andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse til indførsel i Belgien, Danmark,
Frankrig, Italien, Nederlandene og Spa
nien

Østrig, Finland, Sverige

Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen:
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud
Forbud

Norge
Gambia

Forbud
Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indonesien

Malaysia

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet
Marokko

Forbud
Forbud

Mozambique

Forbud

New Zealand

Forbud

Nicaragua

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay

Forbud

Peru

Forbud
Forbud
Forbud
Forbud

Fiji

l

Japan
Jordan
Kenya
Kuwait
Libanon

Filippinerne
Qatar
Rwanda
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Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Surinam

Forbud

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Tanzania

Tilladelse

Thailand

Forbud

Togo
Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Forbud

Vanuatu

Forbud

Venezuela

Tilladelse (tilladelse fra sundhedsministe

I

riet eller landbrugsministeriet nødvendig)
Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Australien

Tilladelse (hver forsendelse skal være god
kendt af godkendelsesmyndigheden for
pesticider, brugen af dette stof vil ophøre
pr. 30. juni 1997)

Barbados

Forbud

(EF-nr. 200-349-0)
(CAS-nr. 57-74-9)

I

Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Chlordan

Nr. L 189/33

Belize

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Tchad

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Tilladelse (små mængder på under 1 MT
pr. år af PH 75 % eller andet teknisk
materiale til formulering i Cuba af stoffer
til myrebekæmpelse med mindre end
0,75 % aktiv ingrediens)

Dominica

Forbud

Den Dominikanske Republik

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Belgien, Danmark, Frankrig, Tysk
land, Grækenland, Irland, Italien,

Luxembourg, Nederlandene, Portu

gal, Spanien, Det Forenede Konge
rige og Østrig

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. For andre anvendelser
end plantebeskyttelse kræves skriftlig tilla
delse til indførsel i Belgien, Danmark,
Frankrig, Italien, Nederlandene og Spa
nien

Finland, Sverige

Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
s kyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge

Forbud

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Nr. L 189/34

IDA !
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indonesien

Forbud

Jordan

Forbud

Libanon

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique
Nepal

Forbud

New Zealand

Forbud

Nicaragua
Niger

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay
Filippinerne

Tilladelse

Forbud

Forbud

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Tilladelse (tilladelse fra registreringsmyn
digheden nødvendig)

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Tilladelse

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Thailand

Tilladelse (kun til anvendelse ved termit
bekæmpelse i forbindelse med produktion
af sukkerrør, ananas, naturgummi og olie
palmer)

Togo
Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Chlordimeform

Australien

Forbud

(EF-nr. 228-200-5)
(CAS-nr. 6164-98-3)

Barbados

Forbud

Bolivia

Forbud

Forbud

Bulgarien

Forbud

Tchad

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Dominica

Forbud

Den Dominikanske Republik

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Østrig
Belgien

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel
Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Danmark
Finland

Frankrig

Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven
dig)
Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel kræves skriftlig tilladelse)
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Nr. L 189/35

Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Tyskland

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Grækenland

Forbud

Irland

Tilladelse (forhåndstilladelse nødvendig)

Italien

Forbud

Luxembourg
Nederlandene

Forbud

Portugal

Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel kræves skriftlig tilladelse)

Spanien
Sverige

Tilladelse

Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven

Det Forenede Kongerige

dig)
Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Liechtenstein

Forbud

Norge
Fiji

Forbud
Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Forbud

Indonesien

Forbud

Jordan

Forbud

Libanon

Forbud

Malaysia

Forbud

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique
Nepal

Forbud

New Zealand

Forbud

Nicaragua
Niger

Forbud

Oman

Forbud

Forbud

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay
Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Rwanda

Tilladelse

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Thailand

Forbud

Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Zaire

Forbud

Nr. L 189/36

DA
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Kemikalie

Cyhexatin (')
(EF-nr. 236-049-1 )
(CAS-nr. 13121-70-5)
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Endelig
importafgørelse

Land

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Tchad

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Dominica

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Etiopien

Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven
dig)

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Østrig

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. Til andre anvendelser
kræves skriftlig tilladelse

Belgien og Danmark

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Finland

Tilladelse (forhåndsgodkendelse nødven
dig)

Frankrig

Tilladelse

Tyskland

Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel, skriftlig tilladelse nød
vendig)

Grækenland

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Irland

Tilladelse (forhåndstilladelse nødvendig)

Italien

Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel, skriftlig tilladelse nød
vendig)

Luxembourg
Nederlandene

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Portugal

Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel, skriftlig tilladelse nød
vendig)

Spanien

Tilladelse (til anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel, skriftlig tilladelse nød
vendig)

Sverige

Forbud

Det Forenede Kongerige

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

l
— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Liechtenstein

Tilladelse (skriftlig tilladelse nødvendig)

Norge

Forbud

(') Fra og med den 1 . september 1996 er cyhexatin ikke længere underkastet PlC-proceduren.
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

EDB (1,2-dibromethan)
(EF-nr. 203-444-5)
(CAS-nr. 106-93-4)

Nr. L 189/37

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Forbud

Jordan

Forbud

Kuwait

Forbud

Malaysia

Forbud (bortset fra små mængder til
anvendelse i forskning/uddannelse via
importtilladelse)

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet
Mozambique
Nepal

Forbud

New Zealand

Forbud

Forbud
Forbud

Nicaragua

Forbud

Oman

Forbud

Pakistan

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Schweiz

Tilladelse

Syrien

Forbud

Thailand

Forbud

Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Australien

Tilladelse

Belize

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Tchad

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Dominica

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Belgien, Danmark, Frankrig, Tysk
land, Grækenland, Irland, Italien,

Luxembourg, Nederlandene, Portu
gal, Spanien, Det Forenede Konge
rige og Østrig

Forbud mod anvendelse som plantebe

skyttelsesmiddel. Til andre anvendelser
kræves skriftlig tilladelse for indførsel i
Belgien, Danmark, Finland, Italien, Ne
derlandene og Spanien

Nr. L 189/38
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

I

Sverige

Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge

Forbud

Fiji

Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Tilladelse (anvendelse begrænset til ryg
ning af foderkorn, foretaget af statslige
myndigheder og officielle skadedyrsbe
kæmpere, hvis ekspertise er godkendt af
plantebeskyttelsesrådgiveren for den indi
ske regering)

Indonesien

Forbud

Jordan

Forbud

Kuwait

Forbud

Libanon

Forbud

Malaysia

Forbud (bortset fra små mængder til
anvendelse i forskning/uddannelse via
importtilladelse)

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique
Nepal

Forbud

New Zealand

Tilladelse (til rygning foretaget af karantæ
nemyndigheder)

Nicaragua
Niger

Forbud

Forbud

Forbud

Oman

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay
Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Forbud

Rwanda

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

I
I

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

I

Schweiz

Tilladelse (hvis den påtænkte anvendelse
ikke er som pesticid)

Syrien

II

II

Forbud

Tanzania

Forbud

Thailand

Forbud

Togo
Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Forbud
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Heptachlor
(EF-nr. 200-962-3)
(CAS-nr. 76-44-8)

Nr. L 189/39

Australien

Forbud

Barbados

Forbud

II

Belize

Forbud

Bolivia

Forbud

Bulgarien

Forbud

Cameroun

Forbud

Tchad

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Tilladelse (begrænset til erhvervsmæssig
anvendelse på udsmykninger og nåletræer)

Cuba

Forbud

Dominica

Forbud

Den Dominikanske Republik

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Belgien, Danmark, Frankrig, Tysk
land, Grækenland, Irland, Italien,

Luxembourg, Nederlandene, Portu
gal, Spanien, Det Forenede Konge
rige og Østrig

Sverige

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel. Til andre anvendelser
kræves skriftlig tilladelse for indførsel i
Belgien, Danmark, Finland, Italien, Ne
derlandene og Spanien
Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen :
Island

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmiddel

Liechtenstein

Forbud

Norge
Fiji

Forbud
Forbud

Gambia

Forbud

Guatemala

Forbud

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud

Indonesien

Forbud

Jordan

Forbud

Kuwait

Forbud

Libanon

Forbud

Malaysia

Forbud (bortset fra små mængder til
anvendelse i forskning/uddannelse via
importtilladelse)

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique
Nepal

Forbud
Forbud

Nr. L 189/40
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Kemikalie

Kviksølvforbindelser som f.eks .

— Kviksølvchlorid (kalomet)
CAS-nr. 10112-91-1
EF-nr. 233-307-5

— Andre uorganiske kviksølvforbindelser
— Alkyl-kviksølvforbindelser
— Alkoxialkyl- og arylkviksølvforbindel
ser

Endelig
importafgørelse

Land

New Zealand

Forbud

Nicaragua

Tilladelse

Niger

Forbud

Pakistan

Tilladelse (kun til anvendelse mod termit
ter i jord og træ)

Paraguay

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Tilladelse (kun til anvendelse som termit
bekæmpelsesmiddel)

Schweiz

Forbud

Syrien

Forbud

Thailand

Tilladelse (til termitbekæmpelse i bygnin
ger og kun til privat brug)

Tyrkiet

Forbud

De Forenede Arabiske Emirater

Forbud

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Austalien

Tilladelse (fra 31 . december 1994 er
anvendelsen begrænset til beskyttelse af
sukkerrør)

Barbados

Forbud

Belize

Forbud

Bolivia

Forbud

— Kviksølvoxid
CAS-nr. 21908-53-2
EF-nr. 244-654-7

30. 7. 96

Bulgarien

Forbud

Burkina Faso

Forbud

Chile

Forbud

Kina

Forbud

Congo

Forbud

Cookøerne

Forbud

Costa Rica

Forbud

Cuba

Forbud

Ecuador

Forbud

El Salvador

Forbud

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmidler, antifoulingsmidler, træ
imprægnering, tekstilbehandling og mug
bekæmpelsesmidler (for anden anvendelse
kræves skriftlig tilladelse for indførsel til
Nederlandene)

Medlemmer af EØS-aftalen:

Forbud mod anvendelse som plantebe
skyttelsesmidler, antifoulingsmidler, træ
imprægnering, tekstilbehandling og mug
bekæmpelsesmidler

30 . 7. 96
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Gambia
Guatemala

Forbud

Forbud (gælder kun for methoxyethyl
kviksølvchlorid)

Honduras

Forbud

Ungarn

Forbud (gælder kun for anvendelse til
landbrugsformål)
Forbud (phenylkviksølvacetat)
Tilladelse (methoxyethylkviksølvchlorid)

Indien

l

Indonesien

Forbud

Jordan

Forbud

Kuwait

Forbud

Libanon

Forbud

Malaysia

Forbud (bortset fra små mængder til
anvendelse i forskning/uddannelse via
importtilladelse)

Malta

Forbud

Mauritius

Forbud

Mexico

Forbud

Mongoliet

Forbud

Marokko

Forbud

Mozambique

Forbud

Nepal

Forbud

New Zealand

Forbud (gælder kun for anvendelse som
pesticid)

Nicaragua
Niger

Forbud

Tilladelse (gælder kun for anvendelse i
plantebeskyttelsesmidler)

Oman

Forbud

Pakistan

Forbud

Paraguay

Forbud

Filippinerne

Forbud

Qatar

Forbud

Samoa

Forbud

Sri Lanka

Forbud (kviksølvoxid)
Forbud (phenylkviksølvacetat)
Tilladelse (phenylkviksølvdodecenylsucci
nat anvendt som biocidmaling — tilla
delse fra registreringsmyndigheden nød
vendig)

Saint Lucia

Forbud

Sudan

Forbud

Schweiz

Tilladelse (forbudt som pesticid og til de
fleste andre anvendelser)

Syrien

Forbud

Tanzania

Forbud (gælder kun anvendelse som pesti
cid)
Forbud (gælder 2-methoxyethylkvik
sølvchlorid)

Thailand

Togo

Forbud

Tyrkiet

Forbud

Vietnam

Forbud

Zaire

Forbud

Nr. L 189/42
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Kemikalie

Crocidolit

(EF-nr. 310-127-6)
(CAS-nr. 12001-28-4)
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Endelig
importafgørelse

Land

Bahrain

Forbud

Kina

Forbud

Cuba

Tilladelse

Cypern

Tilladelse (tilladelse fra arbejds- og social
ministeriet, i undtagelsestilfælde for sær
lige anvendelser)

Den Europæiske Union

Polybromerede diphenyler (PBB)
(EF-nr. 252-994-2), 248-696-7,

— Medlemsstaterne:

Forbud

— Medlemmer af EØS-aftalen :

Forbud

Ungarn

Forbud

Indien

Tilladelse (licens efter anbefaling fra
departementet for kemikalier og petroke
mikalier)

Malaysia

Tilladelse (anvendelse forbudt i fremstil
lingssektoren. Indførsel tilladt for andre
anvendelser)

Samoa

Forbud

Schweiz

Tilladelse (hvis den påtænkte anvendelse
stadig er tilladt i henhold til bestemmel
serne i bilag 3.3 til forordningen om
miljøfarlige stoffer)

Thailand

Forbud

Kina

Tilladelse (tilladelse skal indhentes hos
det kinesiske nationale miljøbeskyttelsesa
gentur)

Cuba

Tilladelse (kan kun indføres med tilladelse
fra den ansvarlige nationale myndighed.

237-137-2)

(CAS-nr. 36355-01-8, 27858-07-7,
13654-09-6)

Indførsel

er ikke tilladt, hvis stoffet

påtænkes anvendt til tekstilproduktion)
Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Tilladelse (undtagen til anvendelse i tek
stilartikler beregnet på at komme i berø
ring med huden, f.eks. tøj, undertøj, lin
ned)

— Medlemmer af EØS-aftalen:

Tilladelse (undtagen til anvendelse i tek
stilartikler beregnet på at komme i berø
ring med huden, f.eks. tøj, undertøj, lin
ned)

Indien

Tilladelse (licens efter anbefaling fra
departementet for kemikalier og petroke

Malaysia

Tilladelse

mikalier)

Polychlorerede diphenyler (PCB)
(EF-nr. 215-648-1 )
(CAS-nr. 1336-36-3)

Samoa

Forbud

Schweiz

Forbud

Australien

Tilladelse (tilladelse fra handelsministeriet
skal indhentes)

Bahrain

Forbud

Kina

Tilladelse (tilladelse skal indhentes hos
det kinesiske nationale miljøbeskyttelsesa
gentur)

Cuba

Forbud
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Endelig
importafgørelse

Land

Kemikalie

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Forbud (undtagelsesvis kan der sag for sag
gives fritagelse for råvarer og mellempro
dukter.

Som følge af et generelt forbud mod PCB
er indførsel af ethvert præparat med et
PCB-indhold på over 0,005 % forbudt)
— Medlemmer af EØS-aftalen :

Forbud (undtagelsesvis kan der sag for sag
gives fritagelse for råvarer og mellempro
dukter.

Som følge af et generelt forbud mod PCB
er indførsel af ethvert præparat med et
PCB-indhold på over 0,005 % forbudt)

Polychlorerede terphenyler (PCT)

Indien

Tilladelse (licens efter anbefaling fra
departementet for kemikalier og petroke
mikalier)

Japan

Tilladelse (tilladelse fra ministeriet for
international handel og industri nødven
dig)

Malaysia

Tilladelse

Samoa

Forbud

Schweiz

Forbud

Thailand

Forbud

Australien

Tilladelse (tilladelse fra handelsministeriet
skal indhentes)

Kina

Tilladelse (tilladelse skal indhentes hos
det kinesiske nationale miljøbeskyttelsesa
gentur)

Cuba

Forbud

(EF-nr. 262-968-2)
CAS-nr. 61788-33-8)

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

Forbud (undtagelsesvis kan der sag for sag
gives fritagelse for råvarer og mellempro
dukter.

Som følge af et generelt forbud mod PCB
er indførsel af ethvert præparat med et
PCB-indhold på over 0,005 % forbudt)
Medlemmer af EØS-aftalen :

Forbud (undtagelsesvis kan der sag for sag
gives fritagelse for råvarer og mellempro
dukter.

Som følge af et generelt ferbud mod PCB
er indførsel af ethvert præparat med et
PCB-indhold på over 0,005 % forbudt)
Indien

Tilladelse (licens efter anbefaling fra
departementet for kemikalier og petroke
mikalier)

Malaysia

Tilladelse

Samoa

Forbud

Schweiz

Forbud

Nr. L 189/44
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Kemikalie

Tris(2,3 dibrompropyl)phosphat
(EF-nr. 204-799-9)
(CAS-nr. 126-72-7)
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Endelig
importafgørelse

Land

Kina

Cuba

Tilladelse (tilladelse skal indhentes hos
det kinesiske nationale miljøbeskyttelsesa
gentur)
Tilladelse (kan kun indføres med tilladelse
fra den ansvarlige nationale myndighed.
Indførsel

er ikke

tilladt, hvis stoffet

påtænkes anvendt til tekstilproduktion)

\

Den Europæiske Union
— Medlemsstaterne:

— Medlemmer af EØS-aftalen:

Indien

Tilladelse (undtagen til anvendelse i tek
stilartikler beregnet på at komme i berø
ring med huden, f.eks. tøj, undertøj, lin
ned)
Tilladelse (undtagen til anvendelse i tek
stilartikler beregnet på at komme i berø
ring med huden, f.eks. tøj, undertøj, lin
ned)
Tilladelse (licens efter anbefaling fra
departementet for kemikalier og petroke
mikalier)

Malaysia

Tilladelse

Samoa

Forbud«
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BILAG II

».BILAG III

Oplysninger som kræves i henhold til artikel 4
Referencenummer

1 . Angivelse af det stof, som skal eksporteres:
—
—
—
—
—

navn i nomenklaturen udarbejdet af Den Internationale Union for ren og anvendt Kemi
andre betegnelser (sædvanligt navn, handelsnavn, forkortelse)
EF-nr. og CAS-nr.
CUS-nummer og kombineret nomenklatur kode
væsentligste urenheder i stoffet, når dette er særligt relevant

2. Angivelse af det præparat, som skal eksporteres:
— præparatets handelsnavn eller betegnelse
— for hvert af de i bilag I anførte stoffer opgives procentdel samt oplysninger som under 1 .
3. Oplysninger om eksporten:
— bestemmelsesland

—
—
—
—
—

oprindelsesland
forventet udførselsdato for første eksport
anslået mængde af kemikaliet, som forventes udført til bestemmelseslandet i året efter første eksport
påtænkt anvendelse i bestemmelseslandet, hvis muligt
navn, adresse og andre eventuelle oplysninger om importøren eller det importerende firma.

4. Udpegede nationale myndigheder
Navn, adresse, telefon- og telex- eller telefaxnummer eller elektronisk post for den udpegede myndighed i
Den Europæiske Union, hos hvem yderligere oplysninger kan indhentes.

Navn, adresse, telefon- og telex- eller telefaxnummer eller elektronisk post for den udpegede myndighed i
bestemmelsesland .

5. Oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, som skal traffes, herunder om fareklasse, risiko og sikker
hedsanvisninger.
6. Kemikaliets anvendelse i Den Europæiske Union
— anvendelseskategori(er) omfattet af kontrolforanstaltningen (forbud eller strenge restriktioner)
— tilladte) anvendelseskategori(er), for hvilke kemikaliet ikke er underkastet strenge restriktioner eller
forbud

(anvendelseskategorier som defineret i bilag I til forordningen)

7. Redegørelse for forskriftsmæssige restriktioner samt grundene hertil
8. Yderligere oplysninger
9. Kvittering for modtagelse

Ovennævnte oplysninger anføres på en eksportanmeldelsesblanket som den, der er vist nedenfor.

(Eksportører skal give oplysninger om emnerne, 1 , 2, 3, 5, 6 og (i givet fald) 8).
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EUROPA-KOMMISSIONEN

Forordning (EØF) nr. 2455/92

Eksportanmeldelsesblanket for kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner

(Kemikalienr. i bilag I til forordningen:

variant

)

EKSPORTANMELDELSENS REFERENCENUMMER :

1 . EKSPORTVAREN ER ET KEMIKALIE, SOM ER FORBUDT ELLER UNDERKASTET STRENGE

RESTRIKTIONER (').
Kemikaliets navn(e):
Relevante urenheder:

EF-nr

CAS-nr

CUS-nr

KN-kode

2. EKSPORTVAREN ER ET PRÆPARAT, DER INDEHOLDER ET ELLER FLERE KEMIKALIER, SOM
ER FORBUDT ELLER UNDERKASTET STRENGE RESTRIKTIONER (')

Præparatets navn(e): ,
Indeholdte kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner (alle relevante kemikalier
skal opgives):

i) % i præparatet: EF-nr

CAS-nr

CUS-nr

KN-kode

ii) % i præparatet: EF-nr

CAS-nr

CUS-nr

KN-kode

3. OPLYSNINGER OM EKSPORTEN ('):

Oprindelsesland

Bestemmelsesland

Forventet dato for første udførsel

Skønnet mængde af det kamikalie, der skal udføres til bestemmelseslandet i løbet af året efter første
eksport

Påtænkt anvendelse i bestemmelsesland, hvis muligt

Navn, adresse og andre relevante oplysninger om importør eller importerende firma, hvis dette foreligger .

4. UDPEGEDE NATIONALE MYNDIGHEDER

I Den Europæiske Union

I importlandet

Eksportlandets repræsentant
TT ,

,

Underskrift

Dato

(') Rubrik 1 eller 2 udfyldes.

Officielt stempel

30 . 7. 96

[ DAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 189/47

Datablad for kemikalier, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner

(Indeholder et præparat mere end et kemikalie, som er forbudt eller underkastet strenge restriktioner i den
Europæiske Union, skal der vedlægges datablade for de øvrige kemikalier.)
KEMIKALIETS NAVN(E):
EF-nr

CAS-nr

CUS-nr

KN-kode

5 . MÆRKNINGSKRAV TIL KEMIKALIET:

Klassificering;
Symboler

Risikosætninger

Sikkerhedssætninger
MÆRKNINGSKRAV TIL PRÆPARATET:

Klassificering:
Symboler
Risikosætninger

Sikkerhedssætninger
6. KEMIKALIETS ANVENDELSE I DEN EUROPÆISKE UNION:

Brugerkategori(er) underkastet kontrolforanstaltning (forbud eller strenge restriktioner):

Brugerkategori(er), for hvilke kemikaliet ikke er underkastet strenge restriktioner eller forbud
(brugerkategori som defineret i bilag I til forordningen)
7. RESUMÉ AF KONTROLFORANSTALTNINGER OG BEGRUNDELSERNE FOR DISSE

Henvisninger til fællesskabslovgivningen

Begrundelser for kontrolforanstaltningen/begrundelser for at forbyde anvendelsen i Den Europæiske
Union

8 . YDERLIGERE OPLYSNINGER :
9. KVITTERING FOR MODTAGELSE

Nr. L 189/48
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EUEOPA-KOMMISSIONEN

Forordning (EØF) nr. 2455/92
Bekræftelse af modtagelse af en eksportanmeldelse

De bedes angive dato og tilbagesende i underskrevet stand til nedenstående adresse:

Fax nr

Jeg bekræfter modtagelsen af eksportanmeldelsesblanketten med eksportreferencenr. (ERN):

Underskrift

Dato

.

Officielt stempel

Bemærkning: Hvis adressen på eksportanmeldelsesblanketten ikke er korrekt, eller hvis blanketten skal
sendes til en anden myndighed, bedes De oplyse herom:«.
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Nr. L 189/49

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1493/96
af 29. juli 1996
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af
korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsord
ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3072/95 (4), særlig artikel 14, stk. 3, og

indhold af aske, racellulose, avner, proteiner, fedtstoffer
eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende
med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk
indeholdes i det forarbejdede produkt;

for så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder
og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførs
lers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til
disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsæt
telse af en eksportrestitution påkrævet; på grund af Fælles
skabets ringe andel i verdenshandelen med visse
produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en

eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere resti
tutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet;

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92 og
artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1418/76 kan forskellen
mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som
er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution;
i henhold til artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1418/76
skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situa
tionen og den forventede udvikling dels med hensyn til

de disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse
produkters pris på Fællesskabets marked, dels med
hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter
på verdensmarkedet; ifølge de samme artikler er det lige
ledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne
og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og
samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers
økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyr
relser på Fællesskabets marked;
ved artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1518/95 Q,
ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (6), om regler for
indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på basis af

korn og ris, fastsættes de særlige kriterier, der skal tages
hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse
produkter,

den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter,

bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres
(')
(2)
O
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

181
126
166
329
147

af
af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
25. 6. 1976, s. 1 .
30. 12. 1995, s. 18.
30. 6. 1995, s. 55.

6 EFT nr. L 312 af 23. 12. 1995, s. 25.

restitutionen skal fastsættes en gang om måneden; den
kan ændres i mellemtiden;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 O, ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (8), er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (9); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitu
tion, der ikke svarer til produktets kvalitet; det bør anfø
res, at produkter med indhold af prægelatineret stivelse
ikke kan omfattes af eksportrestitutioner;
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de i artikel 1 , stk. 1 , litra d), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1 , stk. 1 , litra c), i
forordning (EØF) nr. 1418/76 omhandlede produkter, for
hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
O EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 14.
(8) EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
') EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .

Nr. L 189/50
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De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
produkter forarbejdet på basis af korn og ris

(ECU/ton)
Produktkode

1102 20 10 200 0
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)
1102 90 10 100
1102 90 10 900
1102 90 30 100
1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13 10 100 0
13 10 300 0
13 10 500 0
13 90 100 0

Restitutions

beløb (')

(ECU/ton)
Produktkode

17,54

1104 23 10 100

15,04
15,04
0,00
0,00
9,00
9,00

1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 51 000
1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000

1107 10 11 000

Restitutions

beløb (')

18,80
14,41
0,00
0,00
0,00
0,00
3,13

0,00
0,00
0,00
0,00
20,05
20,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,64
15,04
19,64
15,04
15,04
19,64

1104 21 30 100

22,55
17,54
15,04
15,04
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
8,00
0,00
20,05
16,29
0,00
0,00

1104 21 50 100

0,00

1702 90 50 900

15,04

1104 21 50 300

1702 90 75 000

1104 22 20 100

0,00
8,00

1702 90 79 000

1104 22 30 100

8,50

2106 90 55 000

20,58
14,28
15,04

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000

1103 29 20 000
1104 11 90 100
1104 12 90 100
1104 12 90 300
1104 19 10 000

1104 19 50 110
1104 19 50 130
1104 21 10 100

1107 10 91 000
1108 11 00 200

1108 11 00 300
1108 12 00 200
1108 12 00 300

1108 13 00 200
1108 13 00 300
1108 19 10 200
1108 19 10 300
1109 00 00 100

1702 30 51 000 0
1702 30 59 000 0
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000

1702 90 50 100

(') Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i den ændrede forordning
(EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.
(*) Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
(3) Restitutionerne ydes i henhold til forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT nr. L 281 af 1 . 11 . 1975, s. 20), senere ændret.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af
24. 12. 1987, s. 1 ), senere ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1494/96
af 29. juli 1996

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
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 Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 1 3, stk. 3, og

interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt;

ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog for
tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel, der
konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarke
det, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed
anvendes i disse foderblandinger, hvorved det bliver
muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske økono
miske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende
produkter,

restitutionen skal fastsættes én gang om måneden; den
kan ændres i den mellemliggende periode;
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter uden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (4), ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (5), er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der udtøm
mende er angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7 og i
Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (6); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse

af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblan

inden for den af formanden fastsatte frist —

dinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF)
nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsæt
telse for disse produkter,

der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter, med henblik på en forenkling bør resti
tutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede korn

produkter med undtagelse af majs og majsprodukter, der
bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF)
nr. 1766/92 henhørende foderblandinger, for hvilke
forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

som foderblandingen indeholder;
Artikel 2

i øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
(') EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

V) EFT nr. L 147 af 30. 6. 1995, s. 51 .

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.
(4) EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 14.
O EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
(6) EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner ('):
2309
2309
2309
2309

10 11
10 33
90 31
90 43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309 10 31
2309 10 53
2309 90 41
2309 90 53

000 ,
000 ,
000 ,
000 .
(ECU/ton)

Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (3)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

12,53

0,00

(') Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT nr. L 366 af 24.
12. 1987, s. 1 ), senere ændret.
(2) Med henblik på restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 071290 19, kapitel 10 og 1101 , 1102,
1103 og 1104 (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under KN-kode 190410 10 og 1904 10 90 .
Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som værende lig med slutproduktets
vægt.

Der betales ingen restitution for kom, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.
(3) Der kan kun ydes restitioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis
betingelserne i den ændrede forordning (EØF) nr. 990/93 og i forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1495/96
af 29. juli 1996

om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der
leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale
fødevarehjælpsforanstaltninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

restitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med

FÆLLESSKABER HAR —

de fornødne ændringer;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1418/76 fastsættes de
særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved bereg
ningen af eksportrestitutionen for ris;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1418/76
af 21 . juni 1976 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 3072/95 (4), særlig artikel 11 , stk. 2, og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681 /74 af 21 .
oktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i
forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevare
hjælp (*) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer
til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i over

medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i inter
nationale konventioner eller andre supplerende program

ensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører

gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i

under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget, Garantisektionen;

med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af
budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse
med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få
kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering af
den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutio
nerne for denne hjælp fastsættes;

de almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser,
der er fastsat i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og i artikel 17 i forordning (EØF) nr. 1418/76 for eksport

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og
mer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrø

rende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der

bilaget.
Artikel 2

De i denne forordning fastsatte restitutioner betragtes
ikke som restitutioner, der differentieres efter bestemmel
sessted.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

2 EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

3) EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .
(4) EFT nr. L 329 af 30. 12. 1995, s. 18.
O EFT nr. L 288 af 25. 10. 1974, s. 1 .
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Nr. L 189/55

BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra
korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale
fødevarehjælpsforanstaltninger
(ECU/ton)
Produktkode

1001 10 00 400

Restitutionsbeløb

0,00

1001 90 99 000

0,00

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

0,00

1004 00 00 400

10,00

1005 90 00 000

25,00

1006 20 92 000

264,00

1006 20 94 000

264,00

1006 30 42 000

330,00

1006 30 44 000

330,00

1006 30 92100

330,00

1006 30 92 900

330,00

1006 30 94100

330,00

1006 30 94 900

330,00

1006 30 96 100

330,00

1006 30 96 900

330,00

1006 30 98 100

330,00

1006 30 98 900

330,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

25,00

1101 00 15 100

0,00

1101 00 15 130

0,00

1102 20 10 200

3,50

1102 20 10 400

1102 30 00 000

3,00
—

1102 90 10 100

0,00

1103 11 10 200

0,00

1103 11 90 200

0,00

1103 13 10 100
1103 14 00 000

4,50
—

1104 12 90 100

10,00

1104 21 50 100

0,00

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er
fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT
nr. L 366 af 24. 12. 1987, s. 1 ), ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1496/96
af 29. juli 1996
om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for
levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

verdensmarkedet bør støtten til forsyningerne til De
Kanariske Øer fastsættes på ny som anført i bilaget;

under henvisning til traktaten om oprettese af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1601 /92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske
Øer ('), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2537/95 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 832/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 204/96 (4), fast
sættes støtten for levering af kornprodukter til De Kana
riske Øer; under hensyn til ændringerne i priser og note

ringer i den europæiske del af Fællesskabet og på

Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1832/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

h) EFT nr. L 260 af 31 . 10. 1995, s. 10.
b) EFT nr. L 185 af 4. 7. 1992, s. 26.
f) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 24.
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Nr. L 189/57

BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92
om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til
De Kanariske Øer

(ECU/ton)
Produkter

(KN-kode)
Blød hvede

Byg
Majs
Hård hvede
Havre

( 1001 90 99)
( 1003 00 90)
( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

Støttebeløb

8,00

8,00

28,00
8,00
16,00

Nr. L 189/58
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1497/96

af 29. juli 1996
om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for

levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

verdensmarkedet bør støtten til forsyningerne til Azorerne
og Madeira fastsættes på ny som anført i bilaget;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1600/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og
Madeira ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2537/95 (2), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1833/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 205/96 (4), fast
sættes støtten for levering af kornprodukter til Azorerne

og Madeira; under hensyn til ændringerne i priser og
noteringer i den europæiske del af Fællesskabet og på

Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1833/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 1 .

2 EFT nr. L 260 af 31 . 10 . 1995, s. 10 .

H EFT nr. L 185 af 4. 7. 1992, s. 28.

(4 EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 26.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92
om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til
Azorerne og Madeira
(ECU/ton)
Støttebeløb

Produkter

Destination

(KN-kode)

Azorerne

Madeira

Blød hvede

(1001 90 99)

8,00

8,00

Byg

(1003 00 90)

8,00

8,00

Majs

(1005 90 00)

28,00

28,00

Hård hvede

( 1001 10 00)

8,00

8,00

Nr. L 189 /60
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1498/96
af 29. juli 1996
om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for
levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske
franske departementer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

af Fællesskabet og på verdensmarkedet bør støtten til

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3763/91 af 16. december 1991 om særlige foranstalt
ninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de over
søiske franske departementer ('), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2598/95 (2), særlig
artikel 2, stk. 6, og

Korn —

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 391 /92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 203/96 (4), fast
sættes støtten for levering af kornprodukter til de oversø

iske franske departementer (OD); under hensyn til
ændringerne i priser og noteringer i den europæiske del

forsyningerne til OD fastsættes på ny som anført i bilaget;
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 391 /92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 356 af 24. 12. 1991 , s. 1 .
i1) EFT nr. L 267 af 9. 11 . 1995, s. 1 .
3 EFT nr. L 43 af 19. 2. 1992, s. 23.

(«) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 22.
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Nr. L 189/61

BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92
om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til
de oversøiske franske departementer
(ECU/ton)
Støttebeløb
Produkt

Destination

(KN-kode)
Fransk

Guadeloupe

Martinique

Guyana

( 1001 90 99)

12,00

12,00

12,00

16,00

Byg
( 1003 00 90)

12,00

12,00

12,00

16,00

Majs
( 1005 90 00)

31,00

31,00

31,00

34,00

12,00

12,00

12,00

16,00

Réunion

Blød hvede

Hård hvede

( 1001 10 00)

Nr. L 189/62
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1499/96
af 29. juli 1996

om

fastsættelse

af

det

korrektionsbeløb,

der

skal

anvendes

på

eksportrestitutionerne for malt
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 Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF)
nr. 1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der
gælder på dagen for indgivelse af ansøgning om udste
delse af eksportlicens, reguleret i forhold til den i eksport
måneden gældende tærskelpris, efter anmodning herom
anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres
inden for licensens gyldighedsperiode; i så fald kan resti
tutionsbeløbet korrigeres;

Kommissionens forordning (EF) nr. 1501 /95 af 29. juni
1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af

repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskur
serne for medlemsstaternes valutaer, betingelserne for
anvendelse og fastsættelse af disse omregningskurser blev
fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068/93 O, senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/96 0;
det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektions
beløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning*,

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger,
der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af

markedsforstyrrelser (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 95/96 (4), giver mulighed for at fastsætte et korrek
tionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1 , stk. 1 , litra c),

i forordning (EØF) nr. 1766/92; dette korrektionsbeløb
skal beregnes under hensyntagen til de elementer, der er
anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501 /95;
de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 0,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 50/95 (% fastsatte

Det i artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1766/92
omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfast
satte eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i
bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

(2) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
(3) EFT nr. L 147 af 30. 6. 1995, s. 7.
(4) EFT nr. L 18 af 24. 1 . 1996, s. 10.

H EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .

(6) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

0 EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.

(8) EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der
skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt
(ECU/ton)
Løbende

1 , term .

2. term .

3 , term .

4, term .

5 , term .

8

9

10

111

12

1

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

- 17,43

- 18,86

- 20,29

- 21,72

1107 20 00 000

0

0

- 20,17

- 21,84

- 23,51

- 25,18

6. term .

7, term .

8 , term .

9, term .

10 . term .

1 1 . term.

2

3

4

5

6

7

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

- 23,15

- 24,58

- 26,01

- 27,44

- 28,87

- 30,30

1107 20 00 000

- 26,85

- 28,52

- 30,19

- 31,86

- 33,53

- 35,20

Produktkode

måned

(ECU/ton)
Produktkode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1500/96
af 29. juli 1996

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1418/76 af 21 . juni 1976 om den fælles markedsord
ning for ris ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3072/95 (2), særlig artikel 14, stk. 3, andet afsnit, og

situationen pa verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter efter deres bestemmelses
sted;

af hensyn til den nuværende efterspørgsel efter emballeret
langkornet ris på visse markeder bør der fastsættes en
særlig restitution for det pågældende produkt;
restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden;
den kan ændres i mellemtiden;

ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1418/76
kan forskellen mellem de noteringer eller priser, som

gælder på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt
i artikel 1 i forordningen, og priserne for disse produkter
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
i henhold til artikel 14, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 1418/76 skal restitutionerne fastsættes under hensyn

tagen til situationen og den forventede udvikling, dels for
så vidt angår de disponible mængder af ris og brudris og
deres priser på Fællesskabets marked, deis for så vidt
angår priserne for ris og brudris på verdensmarkedet;
ifølge samme artikel er det ligeledes vigtigt at sikre lige
vægt på rismarkedet og en naturlig udvikling for så vidt
angår priser og samhandel, samt at tage hensyn til de
påtænkte udførslers økonomiske aspekt og interessen i at
undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked;

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på rismarkedet, særlig på noteringerne eller
priserne på ris og brudris inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til, at restitutionen fastsættes til de

beløb, som er angivet i bilaget til denne forordning;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (6), ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 f), er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (8); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

der er mulighed for udførsel af en mængde på 10 000
tons ris til visse destinationer, det vil være hensigtsmæs

sigt at anvende fremgangsmåden i artikel 7, stk. 4, i

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kommissionens forordning (EF) nr. 11 62/95 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1029/96 (4); der bør tages

hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;
i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1361 /76 O fast
sættes det maksimale indhold af brudris i den ris, for

hvilken der er fastsat en eksportrestitution, desuden
bestemmes den procentsats, hvormed restitutionen skal
nedsættes, såfremt brudrisen udgør en større procentdel af
den udførte ris end dette maksimale indhold;

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af
de i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1418/76 nævnte
produkter med undtagelse af de produkter, der er nævnt i
stk. 1 , litra c), i den pågældende artikel, fastsættes til de
beløb, som er angivet i bilaget.

i artikel 14, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 1418/76 fast

sættes særlige kriterier, der skal lægges til grund ved
beregningen af eksportrestitutionen for ris og brudris;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.
(') EFT nr. L 166 af 25. 6. 1976, s. 1 .

2 EFT nr. L 329 af 30. 12. 1 995, s. 18

(3) EFT nr. L 117 af 24. 5. 1995, s. 2.
(4) EFT nr. L 137 af 8. 6. 1996, s. 1 .

5 EFT nr. L 154 af 15. 6. 1976, s. 11 .

(<) EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 14.
O EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
m EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

Nr. L 189/65
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutioner for ris
og brudris
(ECU / ton)

(ECU / ton)

Produktkode

Bestemmelse (')

Restitutionsbeløb (2)

Produktkode

1006 20 11 000

01

251,00

1006 30 67 100

Bestemmelse (')
01

1006 30 67 900

01
02
03
04

321,00 (3)
327,00 (3)
332,00 (3)
321,00 (3)
321,00 (3)
327,00 (3)
332,00 (3)
321,00 (3)

1006 30 92100

01
02
03
04

314,00
320,00
325,00
314,00

1006 30 92 900

01

314,00

02
03

320,00 (3)
325,00 (3)

04

314,00

01
02

314,00
320,00
325,00
314,00

1006 20 13 000

01

251,00

02

1006 20 15 000

01

251,00

03
04

1006 20 92 000

01

1006 20 94 000

01

1006 20 96 000

01

251,00
251,00
251,00

1006 30 21 000

01

251,00

1006 30 23 000

01

251,00

1006 30 25 000

01

251,00

1006 20 17 000

1006 20 98 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

01

251,00

1006 30 44 000

01

251,00

1006 30 46 000

01

251,00

01
02
03
04

314,00
320,00
325,00
314,00

01
02
03

314,00

1006 30 94 100

1006 30 48 000

1006 30 61 100

1006 30 61 900

1006 30 63 100

04

314,00

01

314,00
320,00

02

04

325,00
314,00

01

314,00

02

320,00 (3)
325,00 (3)

03

1006 30 63 900

03

1006 30 65 100

04

314,00

01

314,00
320,00
325,00

02
03

04

1006 30 65 900

320,00 (3)
325,00 (3)

01
02
03
04

314,00
314,00

03
04

1006 30 94 900

01
02
03
04

314,00

1006 30 96 100

01
02
03
04

314,00
320,00
325,00
314,00

1006 30 96 900

01

314,00

02

320,00 (3)
325,00 (3)

03
04

1006 30 98 100

1006 30 98 900

320,00 (3)
325,00 (3)
314,00

304,00

03
04

321,00 (3)
327,00 (3)
332,00 (3)
321,00 (3)

01
02
03
04

321,00 (3)
327,00 (3)
332,00 (3)
321,00 (3)

01
02

320,00 (3)
325,00 (3)
314,00

Restitutionsbeløb (2)

100640 00 000

(') Bestemmelserne er følgende:
01 Liechtenstein, Schweiz, kommunerne Livigno og Campione d'Italia
02 Zone I, II, III, VI, Ceuta og Melilla
03 Zone IV, V, VII c), Canada og zone VIII med undtagelse af Surinam, Guyana og Madagaskar
04 Bestemmelser, der er omhandlet i artikel 34 i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3665/87,

(2) Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i den ændrede forordning
(EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.
(3) Restitution fastsat for en mængde på 10 000 tons ris efter fremgangsmåden i artikel 7, stk 4, i forordning (EF) nr. 1162/95.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92.
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Nr. L 189/67

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1501/96

af 29. juli 1996
om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til De Kanariske Øer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1601 /92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske
Øer ('), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2537/95 (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1601 /92 er det fastsat, at
De Kanariske Øers risforsyningsbehov med hensyn til
mængder, priser og kvalitet dækkes gennem tilvejebrin
gelse af EF-ris på afsætningsvilkår som ved fritagelse for

til grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskur
serne for medlemsstaternes valutaer, betingelserne for
anvendelse og fastsættelse af disse omregningskurser blev
fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068/93 Q, senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/95 (8);

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for ris, og især på noteringerne eller
priserne for disse produkter i den europæiske del af
Fællesskabet og på verdensmarkedet, medfører, at støtten
for forsyninger til De Kanariske Øer fastsættes som anført
i bilaget;

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

importafgift, hvilket betyder, at der skal ydes støtte for
leverancer med oprindelse i Fællesskabet; ved
fastsættelsen af denne støtte bør der tages hensyn bl. a. til
omkostningerne ved de forskellige forsyningskilder og
især prisgrundlaget for eksport til tredjelande;
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/94 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 2883/94 (4), fastsættes der
fælles gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsy
ningsordning for De Kanariske Øer vedrørende visse
landbrugsprodukter, herunder ris;
de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (*),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (*), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I medfør af artikel 3 i forordning (EØF) nr. 1601 /92 fast
sættes støtten for levering af ris med oprindelse i Fælles
skabet under den særlige forsyningsordning for De Kana
riske Øer som anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.
(2) EFT nr. L 260 af 31 . 10. 1995, s. 10.
0 EFT nr. L 296 af 17. 11 . 1994, s. 23.

b) EFT nr. L 304 af 29. 11 . 1994, s. 18.
O EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(6) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

O EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
8) EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af støtten for levering af
risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer
(ECU/ton)
Støttebeløb

Produktkode
De Kanariske Øer

Sleben ris

(1006 30)

328,00

Brudris

(1006 40)

72,00
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Nr. L 189/69

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1502/96
af 29. juli 1996

om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til Acorerne og Madeira
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1600/92 af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for Acorerne og
Madeira ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2537/95 0, særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1600/92 er det fastsat,
at Acorernes og Madeiras risforsyningsbehov med hensyn
til mængder, priser og kvalitet dækkes gennem tilveje
bringelse af EF-ris på afsætningsvilkår som ved fritagelse
for importafgift, hvilket betyder, at der skal ydes støtte for
leverancer med oprindelse i Fællesskabet; ved
fastsættelsen af denne støtte bør der tages hensyn bl.a. til

omkostningerne ved de forskellige forsyningskilder og
især prisgrundlaget for eksport til tredjelande;
ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1 696/92 (3),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2596/93 (4), fast
sættes der fælles gennemførelsesbestemmelser for den
særlige forsyningsordning for Acorerne og Madeira vedrø
rende visse landbrugsprodukter, herunder ris; ved
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1983/92 af 16. juli
1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige
forsyningsordning for Acorerne og Madeira vedrørende
risprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsy

ningsbehovene (% senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1683/94 (% er der fastsat bestemmelser, der supplerer
eller fraviger bestemmelserne i ovennævnte forordning;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 f),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (8), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskur
serne for medlemsstaternes valutaer, betingelserne for
anvendelse og fastsættelse af disse omregningskurser blev
fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068/93 (9), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/95 (I0);

anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for ris, og især på noteringerne eller
priserne for disse produkter i den europæiske del af
Fællesskabet og på verdensmarkedet, medfører, at støtten
for forsyninger til Acorerne og Madeira fastsættes som
anført i bilaget;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I medfør af artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1600/92
fastsættes støtten for levering af ris med oprindelse i
Fællesskabet under den særlige forsyningsordning for
Acorerne og Madeira som anført i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(<) EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 260 af 31 . 10. 1995, s. 10.

h) EFT nr. L 179 af 1 . 7. 1992, s. 6.

< EFT nr. L 238 af 23. 9. 1993, s. 24.

M EFT nr. L 198 af 17. 7. 1992, s. 37.

h) EFT nr. L 178 af 12. 7. 1994, s. 53.

O EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(8) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
(9) EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
10) EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af støtten for levering af
risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira
(ECU/ton)
Støttebeløb
Produktkode

Destination
Acorerne

Madeira

328,00

328,00

Sleben ris

( 1006 30)
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Nr. L 189/71

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1503/96

af 29. juli 1996

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så
vidt angår importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

med henblik pa klassificering af de importerede partier
bør de i artikel 11 , stk. 2, i forordning (EF) nr. 3072/95
omhandlede produkter opdeles i flere kvaliteter, det bør
derfor fastsættes, hvilke KN-koder der svarer til disse
kvaliteter,

med

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris ('), særlig artikel 11 , stk. 2 og 4, og

henblik

pa

beregning af

importtolden

ved

anvendelse af den faste importværdi bør de repræsentative
cif-importpriser beregnes for hver af de definerede kvali
teter; med henblik på at fastlægge disse priser bør prisno
teringerne for de forskellige riskvaliteter specificeres; disse
noteringer bør derfor defineres;

ud fra følgende betragtninger:

for at skabe klarhed og gennemsigtighed udgør de af
I artikel 11 , stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr.
3072/95 fastsættes metoden til beregning af den procent
sats, hvormed den interventionspris, som gælder på
importdatoen, forhøjes med henblik på beregning af
importtolden for sleben ris; metoden tager hensyn til
omregningskursen, forarbejdningsomkostningerne, værdi
en af biprodukterne og beløbet til beskyttelse af indus
trien; importdatoen fastsættes til at være datoen for told
myndighedernes antagelse af angivelsen, jf. artikel 67 i
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992
om indførelse af en EF-toldkodeks (2), senest ændret ved

akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse;

ifølge artikel 1 1 i forordning (EF) nr. 3072/95 anvendes
toldsatserne i den fælles toldtarif ved import af de i artikel
1 i nævnte forordning omhandlede produkter, for de i stk.
2 i denne artikel omhandlede produkter er importtolden

lig med den interventionspris, der gælder for disse
produkter på importtidspunktet, forhøjet med en vis
procent, alt efter om det drejer sig om afskallet eller
sleben ris, Indica-ris eller Japonica-ris, og med fradrag af
importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger
satserne i den fælles toldtarif;

i rissektoren er der særlige vanskeligheder med at kontrol
lere de indførte produkters værdi; en ordning med faste
værdier er den bedst egnede måde at gennemføre resulta
terne af Uruguay-rundens forhandlinger, tekniske drøf
telser finder derimod stadig sted mellem de interesserede
parter; i afventning af resultatet af disse forhandlinger bør
den ordning, der blev anvendt i 1995/96, opretholdes som
en retsbevarende foranstaltning;
(') EFT nr. L 329 af 30. 12. 1995, s. 18.
2) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .

USA's landbrugsministerium offentliggjorte noteringer for
de forskellige ristyper et objektivt grundlag for fastlæg
gelse af repræsentative cif-importpriser for ris i løs aflad
ning; de repræsentative priser på markedet i USA, Thai
land eller andre lande kan omregnes til repræsentative
caf-importpriser ved dertil at lægge fragtprisen for sø
transport fra oprindelseshavnene til en EF-havn; som
følge af omfanget af fragt og handel i de nordeuropæiske
havne er disse havne den EF-destination, for hvilken

fragtpriserne er offentligt bedst kendte, mest gennemsig
tige og lettest tilgængelige; derfor er destinationshavnene
for EF de nordeuropæiske havne (Antwerpen, Rotterdam,
Amsterdam og Gent (ARAG));

for at følge udviklingen i de således fastlagte repræsenta
tive cif-importpriser, bør der indføres ugentlig overvåg
ning af de elementer, der indgår i denne prisberegning;

med henblik pa fastsættelse af importtolden for den i
artikel 11 , stk. 2, i forordning (EF) nr. 3072/95 omhand
lede ris vil der med en periode på to uger til at fastslå de
repræsentative caf-importpriser for ris i løs afladning blive
taget hensyn til markedstendenserne, uden at der skabes

usikkerhed; på dette grundlag fastsættes importtolden for
dette produkt hver anden onsdag og den sidste arbejdsdag
i hver måned under hensyn til den gennemsnitlige cif
importpris, der er fastslået i den pågældende periode;

den saledes beregnede importtold kan anvendes i en
periode på to uger uden væsentlig indvirkning på import
prisen inklusive told; hvis der for et givet produkt ikke
findes nogen notering i de repræsentative caf-importpri
sers beregningsperiode, eller hvis de repræsentative cif
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importpriser som følge af pludselige ændringer i de
elementer, der indgår i beregningen, ændrer sig markant i
den nævnte periode, må der træffes foranstaltninger til at
sikre, at caf-importpriserne for det pågældende produkt
forbliver repræsentative;

markedsprisen for ris af sorten Basmati med oprindelse i
Indien og Pakistan er normalt højere end den fastlagte
repræsentative pris; i året 1993/94 var forskellen på 250
ECU/ton for Basmati-ris med oprindelse i Indien og på
50 ECU/ton for Basmati-ris med oprindelse i Pakistan;
derfor bør importtolden for denne rissort nedsættes med
de førnævnte beløb for at overholde princippet i artikel
1 1 i forordning (EF) nr. 3072/95 og Fællesskabets interna
tionale forpligtelser;

hvis der ikke foreligger nogen notering, bør den import
told, der er fastsat for den foregående periode, fortsat
anvendes; i tilfælde af store udsving i noteringen, i sø

transportomkostningerne eller i den omregningskurs, der
anvendes til beregning af den repræsentative cif-import
pris for det pågældende produkt, bør denne pris igen
gøres repræsentativ ved at justere den med et beløb
svarende til udsvinget i forhold til den gældende fastsæt
telse for at tage hensyn til de indtrufne ændringer; selv
om der foretages en sådan justering, ændres perioden for
den næste fastsættelse dog ikke;

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —
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2. Alle øvrige produkter henhørende under KN-kode
1006 20 og 1006 30 betragtes som Japonica-ris.
Artikel 4

1.

Importtolden for de i artikel 3 omhandlede

produkter beregnes hver uge og fastsættes af Kommis
sionen hver anden onsdag og den sidste arbejdsdag i hver
måned med virkning fra den førstfølgende arbejdsdag, og
for den første dag i den følgende måned med virkning fra
den 1 . juli 1995, jf. metoden i artikel 5.

Hvis den beregnede importtold ved priskonstateringen i
ugen efter fastsættelsen afviger med 10 ECU/ton og
derover fra den gældende told, foretager Kommissionen
en tilsvarende justering.

Den fastsættelse, der foretages den sidste arbejdsdag i hver
måned, baseres på interventionsprisen i den følgende
måned.

Hvis den onsdag, hvor importtolden skal fastsættes, ikke
er en arbejdsdag for Kommissionen, fastsættes import
tolden på den førstfølgende arbejdsdag.
2. Den verdensmarkedspris, der skal anvendes ved
beregning af importtolden, er gennemsnittet af de i de to
foregående uger fastslåede ugentlige repræsentative cif
importpriser for ris i løs afladning, fastlagt efter metoden i
artikel 5.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

3. Importtolden fastsat efter bestemmelserne i denne
forordning anvendes, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft.

Artikel 1

Hvis der for et givet produkt i de to uger forud for den
følgende fastsættelse ikke foreligger nogen notering fra

Importtoldsatserne, jf. artikel 11 , stk. 1 og 2, i forordning
(EF) nr. 3072/95, er de satser, der gælder på det tidspunkt,

den referencekilde, der er fastsat i artikel 5, forbliver den

på det pågældende tidspunkt gældende importtold i kraft.

der er fastsat i artikel 67 i forordning (EØF) nr. 2913/92.
Artikel 2

Importtolden for sleben ris henhørende under KN-kode
1006 30 er lig med den interventionspris, der gælder på
importtidspunktet, forhøjet med:
— 163 % for Indica-ris

— 167 % for Japonica-ris

og med fradrag af importprisen .

Tolden kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles
toldtarif.

Artikel 3

1.

I denne forordning forstås ved »Indica-ris« ris

Ved hver fastsættelse eller justering offentliggør Kommis
sionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende import
tolden og de elementer, der ligger til grund for bereg
ningen heraf.
4.

For

Basmati-ris

henhørende

KN-kode

Nedsættelsen indrømmes, hvis der ved overgangen til fri
omsætning forelægges en importlicens, som kun udstedes
mod sikkerhedsstillelse og forelæggelse af et ægthedscerti
fikat for produktet.
Uanset artikel 10, litra a), i Kommissionens forordning
(EF) nr. 11 62/95 (') skal der stilles en sikkerhed på 275
ECU/ton for Basmati-ris med oprindelse i Indien og på
75 ECU/ton for Basmati-ris med oprindelse i Pakistan .

henhørende under KN-kode: 1006 20 17, 1006 20 98,

1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 og 1006 30 98 .

under

ex 1006 20 17 og ex 1006 20 98 kan der indrømmes en
nedsættelse af importtolden efter stk. 1 på 250 ECU/ton
for ris med oprindelse i Indien og på 50 ECU/ton for ris
med oprindelse i Pakistan .

(!) EFT nr. L 117 af 24. 5. 1995, s. 2.
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Ægthedscertifikatet udfærdiges pa en blanket som vist i
bilag II. Det udstedes efter den relevante bestemmelse i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 81 /92 0.

De i første led fastsatte beløb kan justeres efter mar

Nr. L 189/73

Importprisen er normalt den i litra a) omhandlede, men
hvis der ikke findes en sådan, bestemmes den på grundlag
af elementerne i litra b), c) og e); prisen i litra d) anvendes
kun, hvis priserne i litra a), b) og c) ikke foreligger.

Hvis der ikke findes fragtpriser for søtransport af ris,
anvendes fragtpriserne for søtransport af korn .

kedsudviklingen .
Artikel 5

1 . Ved fastlæggelse af de importpriser for ris, der er
omhandlet i artikel 11 , stk. 4, i forordning (EF) nr. 3072/
95, anvendes nedenstående elementer for de i artikel 3

omhandlede forskellige typer ris i løs afladning:
a) caf-prisen Rotterdam
b) den repræsentative markedspris i Thailand
c) den repræsentative markedspris i USA
d) den repræsentative markedspris i andre lande
e) gennemsnitsomkostningerne ved søtransport fra oprin
delseshavnen til en af havnene Antwerpen, Rotterdam,
Amsterdam og Gent.

2. Elementerne ovenfor fastslås og kontrolleres hver
uge på grundlag af de kilder og referencekvaliteter, der er
anført i bilag I til denne forordning. Omkostningerne til
transport ad søvejen konstateres på grundlag af offentligt
tilgængelige oplysninger.

Hvis den fastslåede pris er en C & F-pris, forhøjes den
med 0,75 % .
Artikel 6

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 10 af 16. 1 . 1992, s. 9.
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BILAG I

Indica-ris
Afskallet

KN-kode

1006 20 17
1006 20 98

Japonica-ris
Sleben

1006 30 27
1006 30 48
1006 30 67
1006 30 98

Afskallet

Sleben

1 006 20 undtagen

1 006 30 undtagen

1006 20 17
1006 20 98

1006 30 27
1006 30 48
1006 30 67
1006 30 98

Referencekvalitet

US long grain 2/4/73

Thai 100% B

US Gulf Medium Grain (2)

US long grain parboiled
1 /4/88

Oprindelse
Leveringsklausul (')

USA

Thailand

USA

USA

caf i løs afladning

caf i løs afladning

caf i løs afladning

caf i løs afladning

ARAG

ARAG

ARAG

ARAG

(') Caf ARAG: fragtpriser for transport til Nordsøhavnene (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam og Gent).
(2) Hvis denne riskvalitet ikke er disponibel, kan andre Japonica-riskvaliteter anvendes.

BILAG II

MODEL B

1 Exporter ( Name and full address)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B
BASMATI RICE

for export to the European Community
No
2 Consignee ( Name and full address)

ORIGINAL

issued by ( Name and full address of issuing body)

3 Region or place of cultivation

4 FOB value in US dollars

5 Number and date of invoice

6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods

7 Gross weight (kg )

8 Net weight (kg )

9 DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.
Place and date :

Signature :

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct .
Place and date :
Signature :
Stamp :

11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT

Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed .

Type, number and date of export document :

Name and country of customs Office :
Signature :

12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY

Stamp :
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Nr. L 189/77

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1504/96
af 29. juli 1996

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1357196 om
tillægsbetalinger i 1996 til præmierne i forordning (EØF) nr. 805/68 om den
fælles markedsordning for oksekød og om ændring af samme forordning, og om
ændring af forordning (EØF) nr. 3886/92 om gennemførelsesbestemmelser for
præmieordningerne i oksekødssektoren for så vidt angår forarbejdningspræmien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 13 57/96
af 8 . juli 1996 om tillægsbetalinger i 1996 til præmierne i
forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsord
ning for oksekød og om ændring af samme forordning ('),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

særlig artikel 10,
Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1357/
96, særlig artikel 4i, stk. 4, og

I forbindelse med den tillægsstøtte, der blev indført ved
forordning (EF) nr. 1357/96, giver medlemsstaterne
Kommissionen meddelelse om følgende:

ud fra følgende betragtninger:

a) ved anvendelse af artikel 1-4 i nævnte forordning:

Af hensyn til gennemsigtigheden medlemsstaterne imel
lem, overvågningen og den korrekte forvaltning af de
tillægsbetalinger, der blev indført ved forordning (EF) nr.
1357/96, bør medlemsstaterne informere Kommissionen

om den valgte fremgangsmåde for ydelsen, de nationale
gennemførelsesbestemmelser for iværksættelsen af foran
staltningerne i nævnte forordning og det endelige resultat;

ifølge artikel 4i, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 805/68 som
ændret ved artikel 8 i forordning (EF) nr. 1357/96 kan en
medlemsstat under visse betingelser udbetale forarbejd

— senest den 15. november 1996 og den 31 . juli 1997,
antallet af tillægsbeløb, der er ydet i medfør af
artikel 1 , opdelt på de ordninger, der er omhandlet
i artikel 4b og 4d i forordning (EØF) nr. 805/68
— så hurtigt som muligt, de nærmere bestemmelser
vedrørende ydelsen af de beløb og den støtte, der
er omhandlet i artikel 4, litra a), og i givet fald
artikel 4, litra b), navnlig typen eller kategorien af
dyr, de fastsatte enhedsbeløb, reglerne for bereg
ning heraf og de endelige datoer for betalingen

ningspræmien for dyr, som fjernes fra produktionen,
inden de er mere end 20 dage gamle; følgelig bør artikel
49 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3886/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1264/96 (4), tilpas
ses;

— senest den 15. november 1996 og den 31 . juli 1997
henholdsvis, de samlede støttebeløb, der er udbetalt

i medfør af artikel 4, litra a), og i givet fald artikel
4, litra b), samt antallet af modtagere og omfattede
dyr,

for at gøre det muligt for medlemsstaterne at iværksætte
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1357/96 hurtigere,
er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i
kraft snarest muligt;

(') EFT nr. L 175 af 13. 7. 1996, s. 9.
(2) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.

h) EFT nr. L 391 af 31 . 12. 1992, s. 20.

H EFT nr. L 163 af 2. 7. 1996, s. 22.

b) ved anvendelse af artikel 5 og i givet fald artikel 4, litra
b), i nævnte forordning:
— så hurtigt som muligt, de nærmere bestemmelser
vedrørende ydelsen af den heri omhandlede støtte,
navnlig typen eller kategorien af dyr, de fastsatte

enhedsbeløb, reglerne for beregning heraf og de
endelige datoer for betalingen

Nr. L 189/78
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— senest den 15. november 1996 og den 31 . juli 1997
henholdsvis, de samlede støttebeløb, der er udbetalt
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»inden det overskred den maksimumsalder, der er fastsat i

artikel 4i i forordning (EØF) nr. 805/68«.

i medfør af artikel 5 og artikel 4, litra b), samt
antallet af modtagere og omfattede dyr.
Artikel 2

I artikel 49, stk. 1 , fjerde led, i forordning (EØF) nr.
3886/91 ændres »inden det var ti dage gammelt« til

Artikel 3

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 189/79

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1505/96

af 29. juli 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 om gennemførelsesbestemmelser til
ordningen for tillægsimporttold og om fastsættelse af tillægsimporttold for fjer
krækød og æg samt ægalbumin
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tillægstolden kan ikke opkræves for indførsler, der fore
tages i forbindelse med disse kontingenter,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under
af 29.
æg ('),
særlig

henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771 /75
oktober 1975 om den fælles markedsordning for
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2916/95 (2),
artikel 5, stk. 4,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for

Artikel 1

fjerkrækød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2916/

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1484/95 affattes således:

95, særlig artikel 5, stk. 4,

»Artikel 6

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75
af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for
ægalbumin og mælkealbumin (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2916/95, særlig artikel 3, stk. 4, og

Den tillægstold, der er fastsat i bilag I, gælder ikke ved
import i henhold til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1431 /94Q, (EF) nr. 1474/95Q og (EF) nr. 1251 /
96 (***).

ud fra følgende betragtninger:

0 EFT nr. L 156 af 23. 6. 1994, s. 9.
O EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 19 .
(w) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 136.«

Gennemførelsesbestemmelserne til ordningen for til

lægsimporttold og tillægsimporttolden for fjerkrækød og
æg samt ægalbumin er fastsat i Kommissionens forord
ning (EF) nr. 1484/95 Q, senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1385/96 C5);

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1251 /96 (J), blev
der åbnet nye toldkontingenter for visse fjerkrækødspro
dukter i forbindelse med Verdenshandelsorganisationen;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen 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 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 49.

I1) EFT nr. L 305 af 19. 12. 1995, s. 49.
b) EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 104.
(3) EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 77.

0 EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 47.
(é) EFT nr. L 179 af 18. 7. 1996, s. 29.
f) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 136.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1506/96

af 29. juli 1996

om ændring af forordning (EF) nr. 3010/94 om fastsættelse af støtten for levering
til De Kanariske Øer af produkter fra sektoren for forarbejdede frugter og grønt
sager inden for rammerne af den ordning, der er fastsat i artikel 2 og 3 i Rådets
forordning (EØF) nr. 1601/92
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer ('), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2537/
95 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

produkt på grundlag af gennemsnittet af tolden for de
forskellige bestanddele af dette produkt ifølge toldnomen
klaturen; foranstaltningen bør have virkning fra den dag,
hvor den foreløbige forsyningsopgørelse anvendes;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
Støttebeløbene for levering til De Kanariske Øer af
produkter fra sektoren for forarbejdede frugter og grønt

Artikel 1

sager fra Fællesskabets marked er fastsat i Kommissionens
forordning (EF) nr. 301 0/94 (3), ændret ved forordning
(EF) nr. 1 363/95 (4), i henhold til artikel 3, stk. 2, i forord
ning (EØF) nr. 1601 /92;

Bilaget til forordning (EF) nr. 3010/94 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

ovennævnte støttebeløb bør tilpasses i betragtning af ud

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

viklingen i vilkårene for forsyning fra verdensmarkedet,
der bl.a. følger af ændringen af importordningen; det er
hensigtsmæssigt at fastsætte et støttebeløb for hvert

Artikel 2

Den anvendes fra den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 27. 6. 1992, s. 13.

2 EFT nr. L 260 af 31 . 10 . 1995, s. 10 .
3 EFT nr. L 320 af 13. 12. 1994, s. 5.

(«) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.
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BILAG

»BILAG
STØTTEBELØB SOM OMHANDLET I ARTIKEL 1

KN-kode

Støttebeløb

(ECU pr. 100 kg)

2008 20

53,48
32,68

2008 30

21,23

2007 99

2008 40

9,99

2008 50

23,19
18,72

2008 70
2008 80

64,97

2008 92

30,35

2008 99

40,33«

Nr. L 189/82
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1507/96
af 29. juli 1996
om åbning og forvaltning af visse importtoldkontingenter for råt rørsukker til
forsyning af raffinaderierne i Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

råsukker, som indføres under nærværende forordning, og

FÆLLESSKABER HAR —

som skal anvendes til forsyning af raffinaderierne i
Fællesskabet, omfattes hermed af ordningen i artikel 37 i
forordning (EØF) nr. 1785/81 ; derfor bør der for dette
sukker med de fornødne ændringer anvendes samme
gennemførelsesbestemmelser, som dem der er fastsat i

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/95 (4);
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1126/96 (2), særlig artikel 16, stk. 1 , artikel 37, stk.
6, og artikel 39,
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
GATT (3), særlig artikel 1 , og

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

Efter Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse har Fælles
skabet inden for rammerne af afslutningen af forhandlin

gerne i forbindelse med artikel XXIV i den almindelige
overenskomst om told og udenrigshandel (GATT)
forpligtet sig til fra 1 . januar 1996 at indføre en mængde
råt rørsukker fra tredjelande til raffinering til en afgift på
98 ECU pr. ton; som følge af forsinkelserne med gennem
førelsen heraf bør der for den første periode fra 1 . juli
1996 til 30. juni 1997 fastsættes en samlet mængde, der

også omfatter den mængde, der kunne være indført i
perioden 1 . januar til 30. juni 1996;
for at sikre, at disse mængder indføres efter det traditio

nelle importmønster, bør de fordeles efter importens

1 . Der åbnes et årligt toldkontingent for indførsel til
Fællesskabet i perioden fra 1 . juli til 30 . juni af 85 463
tons råt rørsukker tel quel under KN-kode 1701 11 10 til
en afgift på 98 ECU/ton. Dette sukker skal indføres og
raffineres af de raffinaderier, der er omhandlet i artikel 9,

stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EØF) nr. 1785/81 .
Dog er det i stk. 1 omhandlede toldkontingent for
perioden fra 1 . juli 1996 til 30. juni 1997 åbnet for en
mængde råt rørsukker tel quel på 128 195 tons .

2. De i stk. 1 omhandlede mængder fordeles på oprin
delsesland ifølge bilag I. De afskrives på de mængder, der
er omhandlet i artikel 37, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
1785/81 , og medregnes ved anvendelsen af stk. 3 og 4 i
nævnte artikel .

oprindelse i en referenceperiode på tre år;
importordningen bør administreres gennem importlicen
ser, til dette formål bør der specielt fastlægges regler for
indgivelse af ansøgninger og for de oplysninger, ansøg
ningerne skal indeholde;

Artikel 2

Den i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede afgift gælder for
råsukker af standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i

Rådets forordning (EØF) nr. 431 /68 (s).
anvendelsen af dette toldkontingent forudsætter en streng

overvågning af indførslerne og en effektiv kontrol af deres
udnyttelse og destination; indførslen bør derfor finde sted
i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen;
(') EFT nr. L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.

V) EFT nr. L 150 af 25. 6. 1996, s. 3.

O EFT nr. L 146 af 20. 6. 1996, s. 1 .

Hvis polariseringsgraden for det indførte råsukker ikke er
96 forhøjes eller nedsættes den i artikel 1 omhandlede
afgift, alt efter tilfældet, med 0,14 % for hver tiendedel
grads afvigelse.
(<) EFT nr. L 184 af 3. 8. 1995, s. 18 .
O EFT nr. L 89 af 10. 4. 1968 , s. 3.
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Artikel 3
1.

Licenserne for disse indførsler kan kun udstedes

Nr. L 189/83

og beviset skal godkendes af denne medlemsstat senest tre
måneder efter udgangen af den frist, der er fastsat for
raffineringen.

inden for de i artikel 1 , stk. 2, omhandlede kontingenter
og de manglende mængder vedrørende de foreløbige
forsyningsbehov, der er fastsat for hver enkelt medlems
stat, der berøres af artikel 37 i forordning (EØF) nr. 1785/

4. Ansøgningen om importlicens og licensen inde
holder i rubrik 8 oprindelseslandets navn.

81 . De i nævnte artikel 37, stk. 2, omhandlede medlems

Endvidere indeholder rubrik 24 følgende angivelse:

stater udsteder kun disse licenser til raffinaderier, der

indfører rørsukker med henblik på deres eget behov, jf.
artikel 9, stk. 4, i samme forordning.

»Indførsel til en afgift på 9,8 ECU/100 kg råsukker af
standardkvalitet i medfør af forordning (EF) nr. 1507/
96«.

2.

Råsukkeret

indføres

til

den

medlemsstat,

der

udsteder importlicensen.

5.

Sikkerheden for den i stk. 1 omhandlede licens fast

sættes til 0,30 ECU/ 100 kg råsukker tel quel.
3 . De pågældende licenser kan ikke overdrages. Raffi
naderierne kan dog give afkald på udstedte licenser. I så
tilfælde frigives sikkerheden straks. Medlemsstaterne giver
øjeblikkeligt Kommissionen meddelelse herom.
4. Artikel 8, stk. 4, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 3719/88 (') anvendes ikke for indførsler i forbindelse
med nærværende forordning.

Artikel 5

Indførsel under toldkontingentet er betinget af, at der ved
ansøgningen om den i artikel 3 omhandlede licens frem

lægges et oprindelsescertifikat fra det pågældende tredje
land, der opfylder betingelserne i artikel 47 i Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 2454/93 (3).

Artikel 4
Artikel 6

1 . Uanset artikel 6, stk. 1 , i Kommissionens forordning
(EF) nr. 1464/95 (2) gælder importlicensen for råsukker i
forbindelse med den i nærværende forordning fastsatte
ordning fra datoen for importlicensens udstedelse indtil
førstkommende 30. juni, jf. dog artikel 6, stk. 1 , i nærvæ
rende forordning.

2. Raffinaderiet indgiver ansøgningen om den i stk. 1
omhandlede licens til det kompetente organ i den pågæl
dende importmedlemsstat og ledsager den af en erklæring
om, at det forpligter sig til at raffinere den pågældende
mængde råsukker inden den 1 . juli, der følger efter
importdatoen .
Medlemsstaterne fremsender straks de indgivne ansøg

ninger til Kommissionen i den rækkefølge, de er blevet
registreret. Denne meddelelse omfatter listen over ansø
gere og mængder, der er ansøgt om, samt de mængder,
der rent faktisk er indført i henhold til de allerede

udstedte licenser, jf. bilag II.
Kommissionen meddeler snarest muligt den pågældende
medlemsstat, i hvilken udstrækning de i stk. 1 omhand
lede ansøgninger kan efterkommes.

3.

1.

Når en sukkermængde ikke har kunnet leveres så

betids, at den kunne raffineres inden den i artikel 4, stk.

2, omhandlede dato, kan importmedlemsstaten efter

anmodning fra raffinaderiet forlænge licensens gyldig
hedsperiode med 30 dage fra denne dato.

I så fald raffineres det pågældende råsukker inden for den
i stk. 2 Omhandlede frist og afskrives på regnskabet for og
inden for grænserne af de forventede maksimale forsy
ningsbehov, jf. artikel 37 i forordning (EØF) nr. 1785/81 ,
for det foregående produktionsår.
2.

Når en mængde råsukker ikke har kunnet raffineres

inden den i artikel 4, stk. 2, omhandlede dato, kan den

pågældende medlemsstat efter anmodning fra raffinaderiet
bevilge en supplerende raffineringsfrist på højst 90 dages
varighed fra denne dato.
I så fald raffineres det pågældende råsukker inden for
denne frist og afskrives på regnskabet for og inden for
grænserne af de forventede maksimale behov, jf. artikel 37
i forordning (EØF) nr. 1785/81 , for det foregående
produktionsår.

Hvis det pågældende sukker ikke raffineres inden

for den foreskrevne frist, skal det raffinaderi, der ansøgte

om licensen, betale et beløb lig med den fulde afgift, der

gælder for råsukker, eventuelt forhøjet med den højeste
tillægsafgift, der gælder på importdagen, jf. dog artikel 6.
Det raffinaderi, der ansøgte om licensen, skal føre bevis

for raffineringen i den medlemsstat, der udstedte licensen,
(') EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1 .
(2) EFT nr. L 144 af 28. 6. 1995, s. 14.

Artikel 7

Når den sukkermængde udtrykt som hvidt sukker, som
en virksomhed har raffineret, for et givet produktionsår
som følge af udbytterne af råsukker indført under denne
forordning, fører til en overskridelse på højst 1 % af virk
somhedens forventede forsyningsbehov, kan den pågæl
(3) EFT nr. L 253 af 11 . 10. 1993, s. 1 .
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dende medlemsstat efter anmodning fra raffinaderiet
afskrive den pågældende mængde hvidt sukker på regn
skabet for og inden for grænserne af de forventede maksi
male behov, jf. artikel 37 i forordning (EØF) nr. 1785/81 ,
for det efterfølgende produktionsår.
Artikel 8

For de mængder, der tildeles et oprindelsesland, der er
fastsat i bilag I, og for hvilke der ikke er udstedt importli
cens inden den 1 . april i det pågældende produktionsår,
kan der ansøges om licenser vedrørende andre oprindel
ser, der ikke er fastsat i nævnte bilag. Der kan dog fast
sættes en anden dato, der nærmere skal fastlægges ud fra
forholdene i det pågældende produktionsår.

30 . 7. 96

b) hver måned for den foregående måned:

— hvilke mængder råsukker, udtrykt i vægt tel quel,
der rent faktisk blev indført i henhold til de i

artikel 4, stk. 1 , omhandlede licenser

— hvilke mængder råsukker, udtrykt i vægt tel quel
og som hvidt sukker, der blev raffineret i måneden
forud for meddelelsesmåneden

c) inden den 31 . juli i hvert produktionsår, hvilke
mængder råsukker, udtrykt i vægt tel quel, beregnet til
raffinering i henhold til nærværende forordning, der er
på lager i raffinaderierne den 1 . juli i nævnte produk
tionsår.

Artikel 9

Artikel 10

De pågældende medlemsstater meddeler Kommissionen:
a) hver uge for den foregående uge, hvilke mængder
råsukker, udtrykt i vægt tel quel, de i artikel 4, stk. 1 ,

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

omhandlede licenser

Den anvendes fra den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Kontingentets fordeling på oprindelsesland udtrykt i tons råt røsukker tel quel for perioden fra 1 .
juli 1996 til 30. juni 1997
Oprindelsestredjeland

Mængde

Cuba

88 454

Brasilien

35 894

Andre tredjelande

3 847

BILAG II

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1507/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - DG VI/C/3 - Sukker

Mængde, der

Ansøgning om
importlicens

(1)
Medlemsstat:

Ansøger

(navn, firma
og adresse)

Dato

(2)

(3)

Mængder, der

er ansøgt

allerede rent

Licens, der

om pr.

faktisk er indført

oprindelses
tredjeland

pr. oprindelses
tredjeland

er givet
afkald på

(4)

(5)

(6)

Resterende

mængde

(7)

Nr. L 1 89/86
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1508/96
af 29. juli 1 996

om ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmarkedet i Portugal i
henhold til beslutning 96/ 38 l/EF
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1357/96 (2), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:
Ved beslutning 96/381 /EF (3) godkendte Kommissionen
de foranstaltninger, som Portugal har foreslået til bekæm
pelse og udryddelse af BSE i denne medlemsstat; disse
foranstaltninger indebærer obligatorisk slagtning af krea
turer, der er født i Det Forenede Kongerige, eller som på
et eller andet tidspunkt har tilhørt en besætning, hvor der
er forekommet tilfælde af BSE; ifølge ovennævnte beslut
ning bør der ydes finansiel støtte til Portugal i forbindelse

med slagtning af de pågældende dyr efter retningslinjerne
i Kommissionens forordning (EF) nr. 716/96 af 19. april
1996 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for okse
kødsmarkedet i Det Forenede Kongerige (4), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 835/96 (*); det bør derfor fastsæt
tes, at EF skal yde et bidrag svarende til 70 % af mar
kedsværdien af de slagtede dyr; med henblik på bestem
melse af markedsværdien indfører Portugal et system, der

sikrer en rimelig og objektiv vurdering af hvert enkelt dyr,

Artikel 1

1 . Portugal bemyndiges til at udbetale kompensation
for kreaturer, der pr. 1 . april 1996 holdes på en bedrift på
Portugals område, og som slagtes efter Portugals udryddel
sesplan som godkendt ved beslutning 96/381 /EF.
2. De i stk. 1 omhandlede kreaturer aflives på særligt
udpegede slagterier, og hoveder, indre organer og slagte
kroppe skal farves permanent. Det farvede materiale skal
føres i plomberede containere til særligt autoriserede
forbrændings- eller destruktionsanstalter, hvor det skal
behandles og derefter destrueres. Ingen del af ovennævnte
kreaturer må indgå i fødevare- eller foderkæden eller
anvendes til kosmetiske eller farmaceutiske produkter. En
repræsentant for Portugals kompetente myndighed skal
konstant være til stede på ovennævnte slagterier for at
overvåge de pågældende operationer.
Uanset første afsnit, og forudsat at der foretages den
fornødne kontrol :

— kan Portugals kompetente myndighed tillade
slagtning af kreaturer på bedriften; efter slagtning skal
sådanne dyr straks transporteres til en forbrændings
eller destruktionsanstalt, hvor de skal behandles og
derefter destrueres

det er nødvendigt at sikre, at de pågældende kreaturer
aflives og destrueres på en måde, der ikke udgør nogen
trussel for menneskers eller andre dyrs sundhed; der må
derfor fastsættes nærmere betingelser for destruktionen af
sådanne kreaturer og for den kontrol, som de portugisiske

myndigheder skal foretage; for at undgå, at kreaturer, som
skal slagtes på et slagteri, bliver blandet med dyr, der ikke
er omfattet af denne ordning, og for at hindre, at der

opstår fejltagelser med hensyn til identiteten, bør kreatu

— kræves det ikke, at huder fra de i stk. 1 omhandlede
kreaturer farves eller destrueres, forudsat at de er

blevet behandlet på en sådan måde, at de udelukkende
kan bruges til fremstilling af læder.
3 . De i stk. 2 omhandlede slagterier skal være således
organiseret og drevet, at det sikres:

rerne holdes adskilt i slagteriets ventefolde såvel som på
selve slagteriet;

— at intet kreatur, hvoraf produkter efter slagtning er
bestemt til konsum eller foder, befinder sig på slagte
riet, når kreaturer bliver slagtet efter denne ordning

der bør træffes bestemmelser, der sikrer at EF-eksperter
kan kontrollere, at de fastsatte betingelser bliver overholdt;

— at det, hvis det er nødvendigt at holde kreaturer, som
skal slagtes efter denne ordning, i ventefolde, så sker
adskilt fra kreaturer, der skal slagtes til konsum eller

(')
(2)
O
(«)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
175 af 13. 7. 1996, s. 9.
149 af 22. 6. 1996, s. 25.
99 af 20. 4. 1996, s. 14.
112 af 7. 5. 1996, s. 17.

foder

— at det, hvis det er nødvendigt at opbevare produkter

hidrørende fra kreaturer slagtet efter denne ordning, så
sker adskilt fra al anden opbevaring af kød eller andre
produkter bestemt til konsum eller foder.
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Portugals kompetente myndighed:

— bemyndiges uanset stk. 1 til, inden behandling og
destruktion af kreaturerne, at foretage laboratorieun
dersøgelse af hjerner, der udgør en del af en prøve
udtaget af slagtede dyr
— foretager den nødvendige administrative kontrol og
effektive overvågning på stedet af operationerne som
omhandlet i stk. 2 og 3
— kontrollerer disse operationer ved hyppige, uvarslede
inspektioner, navnlig for at efterprøve, at alt farvet
materiale er blevet effektivt destrueret.

Kommissionen skal efter anmodning have adgang til
resultaterne af disse kontroller og undersøgelser.
Artikel 2

1 . Den kompensation pr. kreatur, som Portugal ifølge
artikel 1 , stk. 1 , skal udbetale til producenten eller dennes
repræsentant, er lig med den objektive markedsværdi i

Portugal af hvert af de pågældende kreaturer bestemt efter
et system for objektiv vurdering godkendt af Portugals
kompetente myndighed.
2.

EF medfinansierer de afholdte udgifter til den

Nr. L 189/87

retter snarest muligt Kommissionen om de foranstaltnin

ger, det har truffet, og om eventuelle ændringer heraf.
Artikel 4

Portugals kompetente myndighed:
a) underretter hver onsdag Kommissionen om:
— antallet af dyr, der er blevet udvalgt til slagtning

— antallet af dyr, der er blevet slagtet
— den gennemsnitlige markedsværdi af de slagtede
dyr
— de samlede tillægsbeløb, jf. artikel 2, stk. 3

efter denne ordning i den foregående uge
b) udarbejder en detaljeret rapport om kontrol foretaget
ifølge de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger og
sender den til Kommissionen hvert kvartal .

Artikel 5

Uden at det i øvrigt berører artikel 9 i Rådets forordning
(EØF) nr. 729/70 ('), foretager Kommissionens eksperter,
som i relevante tilfælde ledsages af eksperter fra medlems
staterne, i samarbejde med Portugals kompetente
myndighed kontrol på stedet for at efterprøve, om alle
bestemmelserne i denne forordning efterkommes.

kompensation, der er omhandlet i stk. 1 , med 70 % for
kreaturer slagtet i henhold til artikel 1 .
3.

Uanset stk. 1 bemyndiges Portugals kompetente

myndighed til at udbetale et tillægsbeløb for kreaturer
slagtet efter denne ordning. EF medfinansierer ikke

Artikel 6

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger anses for
at være interventionsforanstaltninger efter artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 729/70.

sådanne udgifter.
Artikel 7

Artikel 3

Portugal vedtager de nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at denne ordning anvendes korrekt. Portugal under

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 94 af 28 . 4. 1970, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1509/96
af 29. juli 1996

om udstedelse af eksportlicenser uden forudfastsættelse af restitutionen i frugt
og grøntsagssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSICA8ER HAR —

for at undgå denne situation bør der ske en afvisning af
ansøgningerne om licenser uden forudfastsættelse af resti

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

tutionen for tomater, der udføres efter den 2. august 1996
indtil udgangen af indeværende periode;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1 035/72
af 18. maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1363/95 (2), særlig artikel 26, stk. 11 ,

for at forhindre, at disse ansøgninger indgår i de bereg
ninger, som Kommissionen foretager i henhold til artikel
6 og 7 i forordning (EF) nr. 1488/95, skal de ikke

og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 121 /96 (3) er der
fastsat vejledende mængder for udstedelse af eksportli
censer uden forudfastsættelse af restitutionen bortset fra

licenser, der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp;
i tilfælde af overskridelse af de vejledende mængder

nedsættes de mængder, der er omfattet af overskridelsen,
ifølge artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr.
1488/95 af 28 . juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2702/95 Q;

de oplysninger, som Kommissionen råder over i dag,
viser, at den vejledende mængde, der er fastsat for indevæ
rende periode for tomater, allerede er overskredet; denne
overskridelse vil sandsynligvis medføre en nedsættelse af
den vejledende mængde for den følgende periode; denne
nedsættelse vil skade udførsler med ansøgning om licens
uden forudfastsættelse af restitutionen i den følgende
periode;

meddeles Kommissionen;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For tomater afvises ansøgningerne om de i artikel 5 i
forordning (EF) nr. 1488/95 omhandlede eksportlicenser
uden forudfastsættelse af restitutionen, for hvilke produk
ternes udførselsangivelse blev antaget efter den 2. august
og inden den 1 . oktober 1996.
Uanset artikel 8 i forordning (EF) nr. 1488/95 indgår disse
ansøgninger ikke i meddelelserne til Kommissionen.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 31 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.
(3) EFT nr. L 149 af 22. 6. 1996, s. 11 .
< EFT nr. L 145 af 29. 6. 1995, s. 68.

V) EFT nr. L 280 af 23. 11 . 1995, s. 30.
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Nr. L 189/89

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1510/96
af 26. juli 1996
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 192/96 (2), særlig artikel 9, og

fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modta
geren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6 i
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992

om indførelse af en EF-toldkodeks (3), i et tidsrum på tre
måneden

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —
gruppen for told- og statistiknomenklaturen —

ud fra følgende betragtninger:
For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer,
forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tari
feringsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur; disse bestemmelser gælder også for enhver
anden nomenklatur, hvori denne er gengivet, også delvis
eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger, og som
er fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med
henblik på anvendelse af toldmæssige eller andre foran
staltninger i samhandelen med varer,
ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestem
melser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i

bilaget til denne forordning tariferes i de i kolonne 2

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget,
tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2
i skemaet nævnte KN-koder.
Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemssta
ternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse
med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan
fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel
12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på
tre måneder.

nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3;
Artikel 3

det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysnin
ger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder
i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen,
og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1996.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .

2 EFT nr. L 156 af 29. 6. 1996, s. 15.

(3) EFT nr. L 302 af 19. 10. 1992, s. 1 .
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Varebeskrivelse

Tarifering
KN-kode

Begrundelse

(1

2

(3)

1 . Kugle af plast, bestående af to dele og indeholdende:
— en snurretop af plast med diameter på 2,5 cm
og

snurretop
9503 90 32

tyggegummi
170410 99

— et kugleformet stykke tyggegummi, overtrukket

Varen er ikke en sammensat vare som omhandlet i almin

med sukker, med indhold af saccharose (herunder

delig tariferingsbestemmelse 3 b) vedrørende den kombi
nerede nomenklatur, og der er især ikke tale om varer i
sæt til detailsalg. Jf. de forklarende bemærkninger til HS,
almindelig tariferingsbestemmelse 3 b), X), afsnit 1 og 3

invertsukker beregnet som saccharose) på 69,5
vægtprocent

2. Tilberedt næringsmiddel i form af pulver, der består af
en blanding af :
(vagtprocent)
30-35

Vallepulver
Ostepulver

20-25

Salt

15-18

Løg og hvidløg
Kærnemælkspulver

8-10

Mælke- og citronsyre

3-4

8-10

Persille

< 1

Paprikaekstrakt

< 0,5

Krydderier
Sojaolie

< 0,5
< 0,25
< 0,5

Siliciumdioxid

Produktet anvendes som smagspræparat ved fremstil
lingen af snacks.

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 , 5 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur,
bestemmelse 2v) til kapitel 39 samt teksten til KN-kode
9503, 9503 90, 9503 90 32, 1704, 1704 10 og 1704 10 99

2103 90 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt
teksten til KN-kode 2103, 2103 90 og 2103 90 90

IDA !
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Nr. L 189/91

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1511/96
af 29. juli 1996

om ændring af forordning (EØF) nr. 1274/91 om gennemførelsesbestemmelser til

Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om handelsnormer for æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

1 ) Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

1.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90
af 26. juni 1990 om handelsnormer for æg ('), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 818/96 (2), særlig artikel 10,
stk. 3, og artikel 20, stk. 1 , og

—
—
—
—

ud fra følgende betragtninger:

2. På pakningerne skal vægtklasserne angives med
de respektive bogstaver eller de respektive betegnelser

Æg i klasse A sorteres i følgende vægtklasser:
XL - Meget store: 73 g og derover
L - Store: fra 63 g til 73 g
M - Mellem: fra 53 g til 63 g
S - Små: under 53 g.

som anført i stk. 1 eller ved en kombination af disse to

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1274/91 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2401 /95 (4), blev der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til handelsnormerne
for æg;
erfaringerne viser, at antallet af vægtklasser for æg af
klasse A bør formindskes, og at »nummersystemet« bør
erstattes af bogstaver og modsvarende klare begreber;
denne forenkling vil gøre afsætningen af æg både mere
fleksibel og mere attraktiv for forbrugerne; den nye
ordning bør indføres efter en tilpas lang overgangspe
riode, som sikrer en smidig tilpasning til de nye forhold;

det bør være tilladt at anføre yderligere oplysninger om
de forskellige produktionssystemer, hvis oplysningerne
vedrører de særlige karakteristika for det pågældende
produktionssystem; de svenske udtryk for bestemte
produktionssystemer bør omdefineres;
producenter, der skal lade sig registrere i henhold til
forordning (EØF) nr. 1274/91 , skal kunne være sikre på,
at oplysningerne om dem forbliver fortrolige;

angivelser, eventuelt suppleret med modsvarende
vægtintervaller.«

2) Artikel 9, andet led erstattes af følgende tekst:
»— til

mærkning

af

frist —

de

3) Artikel 18, stk. 1 , ændres således:

— de svenske udtryk i litra a) til d) affattes således:
på pakningerne:

»a) Ägg från utehöns,
högst 1 höna/ 1 0 m2

b) Ägg från utehöns,
högst 1 höna/2,5 m2

c) Ägg från frigående

på æggene :

Utehöns

högst 1 höna/ 1 0 m2
Utehöns

högst 1 höna/2,5 m2
Frig, inne
högst 7 höns/m2

högst 7 höns/m2

d) Ägg från frigående
höns inomhus
fler än 7 höns/m2

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

anvendes

for den ovennævnte cirkel .«

höns inomhus

Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg har ikke
afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte

vægtklasser

bogstaver, der er anført i artikel 8, stk. 1 , som er
mellem 2 og 3 mm i højden . De anbringes inden

Frig, inne
fler än 7 höns/m2«

— efter litra e) indsættes:
»Disse udtryk kan suppleres med angivelser for de
forskellige produktionssystemers særlige karakteri

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 1274/91 foretages følgende
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

4) Som artikel 18a indsættes:
»Artikel 18a

ændringer:
(')
O
(3
(<)

stika«.

L
L
L
L

173
111
121
246

af
af
af
af

6. 7. 1990, s. 5.
4. 5. 1996, s. 1 .
16. 5. 1991 , s. 11 .
13. 10. 1995, s. 6.

1 . Medlemsstaterne træffer alle egnede foranstalt
ninger for at sikre, at de i medfør af artikel 17 og
artikel 18, stk. 2, tilvejebragte oplysninger forbliver
fortrolige, for så vidt angår fysiske personer.

Nr. L 189/92

["" DAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. De i registrene indførte data må kun anvendes til
gennemførelse af denne forordning.«
5) Artikel 33 affattes således:
»Artikel 33

30. 7. 96

6) I bilag II, litra a) til d), anvendes de samme svenske

udtryk som dem, der er anført på pakningerne, jf.
artikel 18, stk. 1 , som ændret ved denne forordning.
Artikel 2

Store pakninger med æg i klasse A, der er sorteret i
vægtklasser, skal mindst have følgende nettovægt:
— XL - Meget store: 7,3 kg/ 100 æg
— L - Store: 6,4 kg/ 100 æg
— M - Mellem: 5,4 kg/ 100 æg
— S - Små: 4,5 kg/ 100 æg.«

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996. De
vægtklasser for æg i klasse A, der var gældende indtil den
1 . august 1996, kan dog fortsat anvendes indtil den 30.
juni 1997. For virksomheder, der ikke anvender elektro
nisk klassificeringsudstyr, udskydes den sidstnævnte dato
til den 31 . december 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 189/93

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1512/96

af 29. juli 1996
om ændring af forordning (EF) nr. 716/96 om ekstraordinære støtteforanstalt

ninger for oksekødsmarkedet i Det Forenede Kongerige
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1357/96 (2), særlig artikel 23, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 71 6/96 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 835/96 (4), er der fastsat
ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmar
kedet i Det Forenede Kongerige, bl.a. for at der for dyr,
som slagtes under den i forordningen fastsatte ordning,
kan udbetales producenterne 1 ECU/kg levende vægt, og
det er også fastsat, at betalingen kan ske for slagtet vægt;

erfaringen har vist, at koefficienten 2, som den slagtede
vægt skal multipliceres med, fører til forvridning mellem
betalingerne for køer og betalingerne for andre dyr, der er
støtteberettigede ifølge ordningen;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1 , tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 716/96
affattes således:

»Hvis det er nødvendigt at veje det pågældende dyr
efter slagtning, for at det kan beregnes, hvad levende
vægt ville have været, multipliceres vægten efter slagt
ning og efter afblødning og fjernelse af hud, hoved,
fødder og indvolde med en koefficient på
— 2 i tilfælde af køer, og
— 1,70 i tilfælde af alle andre dyr.«
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes for dyr, der opkøbes fra den første mandag
efter dagen for offentliggørelsen .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968 , s. 24.

I1) EFT nr. L 175 af 13. 7. 1996, s. 9.

(3 EFT nr. L 99 af 20. 4. 1996, s. 14.
(<) EFT nr. L 112 af 7. 5. 1996, s. 17.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1513/96

af 29. juli 1996

om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for
oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1141/96 kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1141 /96 af 25. juni 1996 om åbning og forvaltning af
et kontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende
under KN-kode 0202 og for varer henhørende under
KN-kode 0206 29 91 (fra 1 . juli 1996 til 30. juni 1997) (■),
særlig artikel 5 og,

Ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i
henhold til forordning (EF) nr. 1141 /96, imødekommes i
følgende omfang:

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1141 /96 er fastsat, at de mængder,
der er forbeholdt de traditionelle importører, fordeles i
forhold til importen i perioden fra 1 . april 1993 til 31 .
marts 1996; i de øvrige tilfælde overstiger de mængder,
der er ansøgt om, de mængder, der er disponible i
henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 2; de mæng
der, der er ansøgt om, skal derfor nedsættes forholdsmæs

a) 244,673 kg pr. ton indført i perioden fra 1 . april 1993
til 31 . marts 1996 for de importører, som er omhandlet
i artikel 2, stk. 1 , litra a), i forordning (EF) nr. 1141 /96
b) 8 386,1 kg pr. ansøgning, for så vidt angår de impor
tører, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1141 /96.
Artikel 2

sigt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF)
Denne forordning træder i kraft den 30 . juli 1996.

nr. 1141 /95 —

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(■) EFT nr. L 151 af 26. 6. 1996, s. 9.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1514/96
af 29. juli 1996
om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer vedrørende forar
bejdede frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601 /92
af 1 5. juni 1 992 om særlige foranstaltninger for visse land
brugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer ('), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2537/
95 (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

Med henblik på artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr.
1601 /92 bør der for forarbejdede frugter og grøntsager
fastlægges, hvilke mængder af visse produkter i den
særlige forsyningsopgørelse henhørende under KN-kode
2007 99 og 2008 der fritages for told ved indførsel fra
tredjelande eller opnår støtte ved forsendelser fra resten af
Fællesskabet;

de fælles gennemførelsesbestemmelser for forsyningsord
ningen for De Kanariske Øer vedrørende visse landbrugs
produkter blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2790/94 (3), ændret ved forordning (EF) nr.
2883/94 C);

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Produkter Forarbejdet på Basis af Frugt og Grøntsager —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Med henblik på anvendelse af artikel 2 og 3, i
forordning (EØF) nr. 1601 /92 fastsættes de mængder, der
er omfattet af den foreløbige forsyningsopgørelse for
forarbejdede frugter og grøntsager, og for hvilke der
indrømmes fritagelse for importafgiften ved indførsel fra
tredjelande eller ydes EF-støtte, som anført i bilaget.
2. Uden at det i øvrigt hindrer en eventuel ændring af
forsyningsopgørelsen i løbet af regnskabsåret, kan de
respektive mængder, der er fastsat for et eller flere af de
produkter, som er anført i del II i bilaget, overskrides med
indtil 20 % , for så vidt den samlede mængde ikke over
skrides.

Artikel 2

i henhold til forordning (EØF) nr. 1601 /92 anvendes
forsyningsordningen fra den 1 . juli; det bør derfor fastsæt
tes, at bestemmelserne i nærværende forordning straks

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

anvendes;

Den anvendes fra den 1 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(<)
0
(3)
(<)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
260
296
304

af
af
af
af

27.
31 .
17.
29.

6. 1992, s. 13.
10 . 1995, s. 10.
11 . 1994, s. 23.
11 . 1994, s. 18.
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Foreløbig forsymngsopgørelse for De Kanariske Øer for forarbejdede frugter og grøntsager for
perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997
(tons)
KN-kode

Varebeskrivelse

Mængde

Del I
2007 99

Tilberedninger, ikke homogeniserede, af andre frugter end citrus

3 750 f)

frugter

Del II
2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konser
veret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alko
hol , ikke andetsteds tariferet:

2008 20

— Ananas

3 200

2008 30

— Citrusfrugter

2008 40

— Pærer

2008 50

— Abrikoser

2008 70

— Ferskner

7 600

2008 80

— Jordbær

360

500

1 600
220

— Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos.
2008 19 :
2008 92
2008 99

— — Blandinger
— — Andre varer end palmehjerter og blandinger

1 850
650

I alt

(l) Heraf 833 tons til forarbejdning og/eller bearbejdning.

15 980
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1515/96

af 29. juli 1996
om nedsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for æbler for produktionsåret
1996/97 som følge af overskridelsen af interventionstærsklen for produktionsåret
1 995/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

ifølge medlemsstaternes oplysninger har interventions
foranstaltningerne i Fællesskabet for produktionsåret

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

konstateret en overskridelse af interventionstærsklen for

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72
af 18 . maj 1972 om den fælles markedsordning for frugt
og grøntsager ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1 363/95 (2), særlig artikel 1 6b, stk. 4,
og

ud fra følgende betragtninger:

1995/96 omfattet 609 512 tons; Kommissionen har

produktionsåret på 327 812 tons;
basisprisen og opkøbsprisen for æbler, der er fastsat ved

Rådets forordning (EF) nr. 1 542/95 f), bør derfor
nedsættes med 3 % ;

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

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1900/94 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1821 /95 (4), blev
interventionstærsklen for æbler fastsat til 281 700 tons for

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

produktionsåret 1995/96; i artikel 2, stk. 2 og 3, i Rådets
forordning (EØF) nr. 1121 /89 af 27. april 1989 om indfø
relse af en interventionstærskel for æbler og blomkål (*),

Artikel 1

senest ændret ved forordning (EF) nr. 1327/95 (6), er det
fastsat, at hvis interventionsforanstaltningerne for æbler i

Basisprisen og opkøbsprisen for æbler for produktionsåret
1996/97, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1542/95,

et produktionsår omfatter mængder, der overstiger den
interventionstærskel, som er fastsat for produktet for det

nedsættes med 3 % og udgør de i bilaget anførte beløb.

pågældende produktionsår, nedsættes basisprisen og
opkøbsprisen for det følgende produktionsår med 1 % for
hver overskridelse på 86 500 tons;

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1 .
(2) EFT nr. L 132 af 16. 6. 1995, s. 8.

O EFT nr. L 194 af 29. 7. 1994, s. 14.
M EFT nr. L 175 af 27. 7. 1995, s. 31 .

tø EFT nr. L 118 af 29. 4. 1989, s. 21 .
M EFT nr. L 128 af 13. 6. 1995, s. 8 .

O EFT nr. L 148 af 30. 6. 1995, s. 23.
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NEDSÆTTELSE AF BASISPRIS OG OPKØBSPRIS FOR ÆBLER FOR PRODUKTIONS

ÅRET 1 996197 SOM FØLGE AF OVERSKRIDELSEN AF INTERVENTIONSTÆRSKLEN
FOR PRODUKTIONSÅRET 1995/96

Æbler

Periode

Basispris

Opkøbspris

August

30,43

15,51

September

30,43

15,51

Oktober

30,43

15,65

November

31,29

16,17

December

34,18

17,51

Januar

37,07

18,84

Februar

37,07

18,84

Marts

37,07

18,84

April

37,07

18,84

Maj

37,07

18,84

Priserne gælder for.
— æbler af sorterne Reine des reinettes og Verde Doncella, kvalitetsklasse I, med en diameter på 65 mm og derover
— æbler af sorterne Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Reinette grise du Canada og

Starking Delicious, kvalitetsklasse I, med en diameter på 70 mm og derover, tilbudt i emballage.
Priserne er eksklusive udgifterne til produkternes emballage.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1516/96
af 29. juli 1996
om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2771/75 om den fælles markeds
ordning for æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771 /75
af 29 . oktober 1975 om den fælles markedsordning for
æg ('), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2916/95 (2), særlig artikel 8, stk. 13, og

kombinerede nomenklatur, bilag I til nævnte forordning
bør derfor ændres; for klarhedens skyld bør ændringerne
indføjes i et bilag, der erstatter bilag I;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Æg og Fjerkrækød —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli
1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1192/
96 (4), indeholder den nugældende kombinerede nomen

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 2771 /75 affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

klatur;

visse varebeskrivelser i bilaget til forordning (EØF) nr.
2771 /75 svarer ikke længere til varebeskrivelserne i den

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . august 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 49.
O EFT nr. L 305 af 19. 12. 1995, s. 49.
(3) EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .

b) EFT nr. L 156 af 29. 6. 1996, s. 15.
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»BILAG I

KN-kode

ex 0403 10 51

til
ex 0403 10 99
ex 0403 90 71
til
ex 0403 90 99

1806
ex 1901

1902 11 00
ex 1904

Varebeskrivelse

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, youghurt, kefir og anden fermenteret eller
syrnet mælk, aromatiseret eller tilsat kakao, også koncentreret eller tilsat sukker eller
andre sødemidler

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

Tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til
0404, med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet
på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:
Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg
Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller
kornprodukter (f. eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller
andet bearbejdet korn (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke
andetsteds tariferet, med indhold af kakao

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblat
kapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel
eller stivelse:

1905 20

— Honningkager og lignende

1905 30

— Søde kiks, biscuits og småkager, vafler

1905 40

— Tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

1905 90

— Andre varer undtagen produkter henhørende under KN-kode 1905 90 10 til
1905 90 30

ex 2105 00

Konsumis, med indhold af kakao

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol;
spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

2208 70

— Likør

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af
valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet),
albuminater og andre albuminderivater:

3502 1 1 90

— — — Andet tørret ægalbumin

3502 19 90

— — — I andre tifælde«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1517/96

af 29. juli 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 Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2),

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. 1366/96 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestem

melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår importtold for korn (3), særlig artikel 2, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1366/96 (4), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1486/96 0;
i artikel 2, stk. 1 , i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden

Artikel 1

Bilag I og II til den ændrede forordning (EF) nr. 1366/96
affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forord
ning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
O
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
161
177

af
af
af
af

1 . 7. 1992, s. 21 .
24. 5. 1996, s. 37.
29. 6. 1996, s. 125.
16. 7. 1996, s. 9.

j5) EFT nr. L 188 af 27. 7. 1996, s. 32.
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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)
1001 10 00

Hård hvede (')

1001 90 91

1001 90 99

Told ved indførsel

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

0,00

0,00

Blød hvede, til udsæd:

15,96

5,96

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

15,96

5,96

af middelgod kvalitet

24,87

14,87

af ringe kvalitet

44,54

34,54

1002 00 00

Rug

51,65

41,65

1003 00 10

Byg, til udsæd

51,65

41,65

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

51,65

41,65

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

52,61

42,61

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

52,61

42,61

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til
65,76

55,76

udsæd

(') For håni hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er fastsat for blød
hvede af ringe kvalitet.

(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), 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. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II

Elementer til beregning af tolden (perioden 15. 7. 1996 til 26. 7. 1996):
1 . Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)
Notering (ECU/ton)
Præmie for Golfen (ECU/ton)
Præmie for The Great Lakes (ECU/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

140,61

146,13

133,86

114,68

179,15 0

1 25,29 (')

14,53

7,16

32,38

—

20,38

—

—

—

(') Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 9,19 ECU/ton; Great Lakes-Rotterdam: 17,80 ECU/ton.
3. Subsidier (artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 ECU/ton).

—

—

—

—
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1518/96
af 29. juli 1996
om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1785/81 af 30. juni 1981 om den fælles markedsord
ning for sukker ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1 1 26/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1423/95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestem
melser for import af sukkerprodukter undtagen me
lasse (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 127/96 (4),
særlig artikel 1 , stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:
Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden

for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1 195/96 (^
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1438/96 (*");

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

produkter,

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

(2) EFT nr. L 150 af 25. 6. 1996, s. 3.
(3) EFT nr. L 141 af 24. 6. 1995, s. 16.
(*) EFT nr. L 150 af 25. 6. 1996, s. 12.

j5) EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s. 3.

H EFT nr. L 184 af 24. 7. 1996, s. 30.

fastsættes

som
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om ændring af de repræsentative priser og den
tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under
KN-kode 1702 90 99

(ECU)
KN-kode

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

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

24,85

3,87

24,85
24,85
24,85

9,11

29,01

10,73

29,01

6,21
6,21
0,36

29,01
0,29

3,70
8,68

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

(3) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1519/96
af 29. juli 1996
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2933/95 (2), særlig

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

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed
og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

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

Artikel 1

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

Denne forordning træder i kraft den 30. juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

0) EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
O 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 29. juli 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
Tredjelands
kode (')

KN-kode

052

0702 00 35

060

064

066
068
204
208
212

624
999

052

ex 0707 00 25

053

060
066
068
204

624
999

0709 90 77

052
204
412

624
999
0805 30 30

052
204
220

144,3
87,1
90,6
54,3
77,5
54,2
151,9
84,5
133,7
88,8
74,0

Tredjelands
kode (')
388
400

039

104,1

052

138,2
72,5

524
528
624
728

800
804

064
388
400
512
528

624
728

800
804
999

0809 10 40

052

061
064
091

54,8

400

520

66,5
68,9
64,4
96,5
48,9
75,8
114,6
75,6
49,4
110,8
157,1

600

624
999

052

064
066
220

400
412

508

134,1
307,2

624

186,0
151,1
126,0

999

141,2

039

119,4
64,0

512

600

\
052

064
070

284

78,6
90,2
72,1

999

0809 20 59

052

061
064
066
068
400
600

616
624
676
999

0809 30 31 , 0809 30 39

052
220

624
999

0809 40 30

95,9
79,8

999

508
512

0808 20 51

Fast

importværdi

63,6
72,7
113,5
92,3
100,3
86,7
86,5
107,3
151,0
105,2
92,9

404

416

512

528

0808 10 79

76,2
80,2
70,8
60,3
80,3
86,8
44,0
97,5
95,8
76,9
62,4
156,2
61,0
53,8
69,1

KN-kode

400

524

0808 10 71 , 0808 10 73,

importværdi

(ECU/100 kg)

68,9
68,2

388

0806 10 40

Fast

052
064

066
068
400

624

79,0
70,4
89,5
132,9
79,0
115,4
84,0
73,0
94,4
144,4
51,3
115,4
57,0
338,0
141,2

183,8
182,0
137,1
73,7
91,0

216,6
94,9
171,8
63,7
166,2
138,1
63,1
121,8
106,8
97,2
78,8
83,5
84,9
61,2
143,5
185,7

676

68,6

999

100,9

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 . 1996, s. 16). Koden »999« repræsenterer
»anden oprindelse«.

Nr. L 189/ 108

HDA !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

30. 7. 96

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1520/96

af 29. juli 1996
om

fastsættelse

af

maksimumsrestitutioner

ved

udførsel

af

olivenolie

i

forbindelse med den 17 . dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet

ved forordning (EF) nr. 2544/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF
af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved akten vedrø
rende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved
forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2544/95 (3) er
der åbnet en løbende licitation med henblik på fastsæt
telsen af eksportrestitutioner for olivenolie;
ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (4), ændret ved
forordning (EF) nr. 1 380/95 (% er der udstedt forbud mod
handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føde
rative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7

og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 (®); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;
maksimumsbeløbene for eksportrestitutionen fastsættes
efter artikel 6 i forordning (EF) nr. 2544/95 under hensyn

til situationen og den forventede udvikling på markedet

for olivenolie i Fællesskabet og på verdensmarkedet og på
grundlag af de modtagne bud; der gives tilslag til den eller
de bydende, hvis bud svarer til maksimumsbeløbet for
eksportrestitutionen eller til et lavere beløb;
anvendelsen af ovennævnte bestemmelser fører til at fast

sætte maksimumsrestitutionerne ved udførsel til de beløb,

som er angivet i bilaget;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Maksimumsrestitutionerne ved udførsel af olivenolie i
forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende

licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2544/95
fastsættes i bilaget på grundlag af de pr. 23 . juli 1996
indgivne bud.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30 . juli 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
L 260 af 31 . 10. 1995, s. 38 .
L 102 af 28. 4. 1993, s. 14.
L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
L 65 af 15. 3. 1996, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner
ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende licita

tion, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2S44/95
(ECU/100 kg)
Produktkode

Restitutionsbeløb (')

1509 10 90 100

41,15

1509 10 90 900

1509 90 00 100
1509 90 00 900
1510 00 90 100

1510 00 90 900

—

47,95
—

9,00
—

(') Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik Jugosla
vien (Serbien og Montenegro), hvis betingelserne i den ændrede forordning
(EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i
Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1521 /96

af 29. juli 1996
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

pa forskellige niveauer alt efter bestemmelsesstedet, når
verdensmarkedssituationen eller de særlige krav på visse
markeder gør det nødvendigt;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF
af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds
ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved akten vedrø
rende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse og ved

forordning (EF) nr. 3290/94 (2), særlig artikel 3, stk. 3, og

restitutionen skal fastsættes mindst én gang om måneden;
hvis det er påkrævet, kan den ændres i mellemtiden;
anvendelse af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for olivenolie og især på prisen for oli
venolie inden for Fællesskabet og på markederne i tredje
lande og i Grækenland fører til at fastsætte restitutionerne
til de i bilaget angivne beløb;

ud fra følgende betragtninger:

Såfremt priserne i Fællesskabet ligger over verdensmar
kedspriserne, kan forskellen mellem disse priser i
henhold til artikel 3 i forordning nr. 136/66/EØF ved
udførsel af olivenolie til tredjelande udlignes ved en resti
tution;

bestemmelserne for fastsættelse og ydelse af eksportresti
tutionerne ved olivenolie er fastsat i Kommissionens

forordning (EØF) nr. 616/72 (3), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2962/77 (4);
i

henhold

til

artikel

3,

stk.

3,

i

forordning

nr. 136/ 66/ EØF skal restitutionen være den samme for
hele Fællesskabet;

i

henhold

til

nr. 136/ 66/ EØF

artikel
skal

3,

stk.

4,

restitutionen

i

forordning

fastsættes

under

hensyntagen til situationen og udviklingstendenserne for
priserne på olivenolie og de disponible mængder på

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 (%
senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 C5), fastsatte
repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger
til grund for fastlæggelsen af landbrugsomregningskur
serne for medlemsstaternes valutaer, betingelserne for
anvendelse og fastsættelse af disse omregningskurser blev
fastlagt ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1068/93 Q, senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2853/95 (8);
ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (9), ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (10), er der udstedt forbud
mod handel mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro);
dette forbud gælder ikke i en række tilfælde, der er
udtømmende angivet i forordningens artikel 2, 4, 5 og 7
og i Rådets forordning (EF) nr. 462/96 ("); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

Forvaltningskomitéen for Fedtstoffer har ikke afgivet

Fællesskabets marked og for priserne på olivenolie på
verdensmarkedet; såfremt situationen på verdensmarkedet
imidlertid ikke gør det muligt at fastslå de gunstigste

udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

noteringer for olivenolie, kan der dog tages hensyn til
prisen på dette marked for de vigtigste konkurrerende
vegetabilske olier og til den forskel, der i en repræsentativ
periode konstateres mellem denne pris og prisen på oli

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

venolie; restitutionsbeløbet kan ikke overstige forskellen

mellem prisen på olivenolie i Fællesskabet og på verdens
markedet, eventuelt justeret med omkostningerne ved at
eksportere produktet til verdensmarkedet;
i medfør af artikel 3, stk. 3, tredje afsnit, litra b), i forord

Artikel 1

Eksportrestitutionerne ved udførsel til tredjelande af de i
artikel 1 , stk. 2, litra c), i forordning nr. 136/66/EØF
nævnte produkter fastsættes til de i bilaget angivne beløb.

ning nr. 136/66/EØF kan det bestemmes, at restitutionen
fastsættes ved licitation; licitationen vedrører restitutions

beløbet og kan begrænses til visse modtagerlande, mæng
der, kvaliteter og præsentationer,

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30 . juli 1996.

i henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i forordning
nr. 136/ 66/ EØF kan restitutionen for olivenolie fastsættes

(') EFT nr. 172 af 30. 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
(3) EFT nr. L 78 af 31 . 3. 1972, s. 1 .
(4 EFT nr. L 348 af 30. 12. 1977, s. 53.

o EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(«) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
O EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106.
(8) EFT nr. L 299 af 12. 12. 1995, s. 1 .
O EFT nr. L 102 af 28. 4. 1993, s. 14.
(10) EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s. 1 .
" EFT nr. L 65 af 15. 3 . 1996, s. 1 .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29 . juli 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 29. juli 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
olivenolie

(ECU/100 kg)
Produktkode

Restitutionsbeløb (') (*)

1509 10 90 100

36,00

1509 10 90 900

0,00

1509 90 00 100

42,50

1509 90 00 900

0,00

1510 00 90 100

6,00

1510 00 90 900

0,00

(') For bestemmelser, der er omhandlet i artikel 34 i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3665/87 (EFT
nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1 ), såvel som for eksport til tredjelande.
(J) Der kan kun ydes restitutioner for eksport til Den Føderative Republik Jugoslavien (Serbien og Montenegro),
hvis betingelserne i den ændrede forordning (EØF) nr. 990/93 og forordning (EF) nr. 462/96 overholdes.

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

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. juni 1996
om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til grundig behand

ling med henblik på eventuel optagelse af quinoxyfen i bilag I til Rådets direktiv
91 /414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er fuldstændigt
(Tekst af betydning for EØS)

(96/457/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Kommissionen videregav dossieret til Den Stående

Komité for Plantesundhed på mødet i arbejdsgruppen
vedrørende retsforskrifter den 20 . marts 1996, hvor

medlemsstaterne anerkendte modtagelsen af dossieret;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91 /414/EØF af 15.
juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelses
midler ('), senest ændret ved Kommissionens direktiv
96/ 12/EF (2), særlig artikel 6, stk. 3, og

i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, skal det på
EF-plan bekræftes, at dossieret anses for principielt at
opfylde data- og informationskravene i bilag II og for
mindst et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det
aktive stof, i direktivets bilag III;

ud fra følgende betragtninger:

bekræftelsen er nødvendig for den grundige behandling af
dossieret og for, at medlemsstaterne foreløbigt kan

Ifølge direktiv 91 /414/EØF skal der udarbejdes en EF
liste over godkendte aktive stoffer i pesticider;

godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det
aktive stof, i overensstemmelse med betingelserne i direk
tivets artikel 8 , stk. 1 , navnlig med hensyn til at foretage
en detaljeret vurdering af det aktive stof og plantebeskyt
telsesmidlet ud fra direktivets krav;

DowElanco Europe forelagde den 1 . august 1995 Det
Forenede Kongeriges myndigheder et dossier med
henblik på at få optaget det aktive stof quinoxyfen i
direktivets bilag I; Det Forenede Kongeriges myndigheder

gav Kommissionen resultaterne af den første undersøgelse
af, om dossieret er fuldstændigt med hensyn til data- og
informationskravene i bilag II, og for mindst et plantebe
skyttelsesmiddel, der indeholder det aktive stof, i direkti
vets bilag III; derefter forelagde ansøgeren dossieret for
Kommissionen og de øvrige medlemsstater i henhold til
artikel 6, stk. 2;

(') EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991 , s. 1 .
(2) EFT nr. L 65 af 15. 3. 1996, s. 20.

ovenstående udelukker ikke, at der kan anmodes om

yderligere data eller oplysninger fra ansøgeren, hvis det
under den grundige behandling viser sig, at de kræves, for
at der kan træffes en afgørelse;

medlemsstaterne og Kommissionen gar ud fra, at Det
Forenede Kongerige vil foretage den grundige behandling
af dossieret og fremlægge konklusionerne af
behandlingen tillige med eventuelle anbefalinger angå
ende optagelse og eventuelle betingelser herfor for
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Kommissionen hurtigst muligt og senest inden udløbet af
et år; når denne rapport foreligger, vil den grundige
behandling blive fortsat med ekspertise fra alle medlems
staterne i Den Stående Komité for Plantesundhed;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse af Den Stående Komité for
Plantesundhed —

91 /41 4/EØF, og som blev forelagt Den Stående Komite
for Plantesundhed den 20. marts 1996, anses for princi
pielt at opfylde data- og informationskravene i bilag II og
for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det aktive
stof, i direktivets bilag III.
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 1996.
Artikel 1

På Kommissionens vegne
Det dossier, som DowElanco Europe har forelagt

Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at få
quinoxyfen optaget som aktivt stof i bilag I til direktiv

Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen

