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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2055/96
af 28 . oktober 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

stitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med

FÆLLESSKABER HAR —

de fornødne ændringer,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30 . juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
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 (4) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer
til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i over
ensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører

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 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportre

i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de

særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved bereg
ningen af eksportrestitutionen for ris;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og
medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i inter
nationale konventioner eller andre supplerende program
mer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner vedrø

rende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner, der
gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som anført i
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 . november 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 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.
O EFT nr. L 329 af 30. 12. 1995, s. 18 .

b) EFT nr. L 288 af 25. 10. 1974, s. 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 28. oktober 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

Restitutionsbeløb

1001 10 00 400

13,00

1001 90 99 000

13,00

1002 00 00 000

31,00

1003 00 90 000

31,00

1004 00 00 400

31,00

1005 90 00 000

38,00

1006 20 92 000

210,00

1006 20 94 000

210,00

1006 30 42 000

263,00

1006 30 44 000

263,00

1006 30 92 100

263,00

1006 30 92 900

263,00

1006 30 94 100

263,00

1006 30 94 900

263,00

1006 30 96 100

263,00

1006 30 96 900

263,00

1006 30 98 100

263,00

1006 30 98 900

263,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

38,00

1101 00 15 100

17,00

1101 00 15 130

17,00

1102 20 10 200

52,85

1102 20 10 400

45,30

1102 30 00 000

—

110290 10 100

45,59

1103 11 10 200

17,00

1103 11 90 200

17,00

1103 13 10 100

67,95

1103 14 00 000

—

1104 1290 100

55,92

1104 21 50 100

60,78

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. 2056/96
af 28 . oktober 1996

om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

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, og

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;

i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblan

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,
som foderblandingen indeholder;

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

Rådets forordning (EF) nr. 462/96 f); der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen;

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

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.

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,

Denne forordning træder i kraft den 1 . november 1996.

(') 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. 51 .

(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 28 . oktober 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 28. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
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

37,75

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

18,39

(') 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 pa restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101 , 1102,
1103 og 1104 (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under KN-kode 1904 10 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 korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.

(■') Der kan kun ydes restitioner for eksport dl 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.

29 . 10 . 96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2057/96
af 28 . oktober 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,

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;
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), særlig artikel 1 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

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

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

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92 og
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 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 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 skal
restitutionerne
fastsættes under hensyntagen til
situationen 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 (4),
ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (*), 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
indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer
(')
(*)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181
126
329
147

af
af
af
af

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

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

ved Rådets forordning (EØF) nr. 990/93 (% ændret ved
forordning (EF) nr. 1380/95 (J), 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;

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 (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for
hvilke forordning (EF) nr. 1518 /95 gælder, fastsættes i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
(<) EFT nr. L 102 af 28 . 4. 1993, s . 14.
O EFT nr. L 138 af 21 . 6. 1995, s . 1 .
8) EFT nr. L 65 af 15. 3 . 1996, s . 1 .
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . november 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG

til Kommissionens forordning af 28. oktober 1996 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)
Produktkode

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)
1102 90 10 100
1102 90 10 900
1102 90 30 100

1103 1200 100

Restitutions

beløb (')

52,85
45,30
45,30
45,59
31,00
50,33
50,33

1104 12 90 100

67,95
52,85
45,30
45,30
31,12
47,10
6,51
31,00
45,59
55,92

1104 12 90 300

44,74

1104 19 10 000

6,51
60,40
49,08
45,59
45,59
60,78
48,62

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

100 (2)
300 (2)
500 (2)
100 (2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000
1104 11 90 100

1104 19 50 110
1104 19 50 130

1104 21 10 100
1104 21 30 100
1104 21 50 100

1104 21 50 300
1104 22 20 100
1104 22 30 100

44,74
47,53

(ECU/ton)
Produktkode

Restitutions

beløb (')

1104 23 10 100

56,63

1104 23 10 300

43,41

1104 29 11 000

6,51
6,38
6,38
1,60

1104 29 51 000
1104 29 55 000
1104 30 10 000
1104 30 90 000

9,44

1107 10 11 000

11,36
54,09
12,76
12,76
60,40
60,40
60,40
60,40
70,22
70,22

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 (3)
1702 30 59 000 (3)
1702 30 91 000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000

1702 90 79 000

2106 90 55 000

0,00
62,51
47,86
62,51
47,86
47,86
62,51
47,86
65,50
45,46
47,86

(') 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.
(2) 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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Nr. L 276/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2058 /96
af 28 . oktober 1996

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for brudris henhørende under
KN-kode 1006 40 00 til fremstilling af tilberedte næringsmidler henhørende
under KN-kode 1901 10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

selv om sikkerheden stilles for at garantere betaling af en
eventuel toldskyld, bør der gælde en vis proportionalitet,
for så vidt angår frigivelsen af denne sikkerhed;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

det bør anføres, at bestemmelserne i Kommissionens

forordning (EF) nr. 1162/95 af 23 . maj 1995 om særlige
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import

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 ('), særlig artikel 1 , og

og eksportlicenser for korn og ris (6), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1527/96 0, anvendes i forbindelse
med nærværende forordning,

ud fra følgende betragtninger:

delse med nævnte ordning udgør 25 ECU/ton;

Blandt ovennævnte indrømmelser figurerer et toldfrit
toldkontingent på 1 000 tons brudris henhørende under

for at sikre en effektiv forvaltning af ordningen bør det
fastsættes, at sikkerheden for importlicenserne i forbin
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

KN-kode 1006 40 00, der kan indføres hvert år til frem

stilling af tilberedte næringsmidler henhørende under
KN-kode 1901 10 ;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

for at sikre en korrekt forvaltning af ovennævnte ordning
bør der vedtages særlige bestemmelser for indgivelse af
ansøgninger og udstedelse af licenser, disse bestemmelser
enten supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommis
sionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (2), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2137/95 (3);

Artikel 1

Der åbnes ifølge bestemmelserne i denne forordning et
årligt toldkontingent til nultold for 1 000 tons brudris,

det er nødvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for at
sikre, at indført brudris anvendes til de fastsatte mål; for at

produkterne kan indføres toldfrit, bør importøren bl.a.
afgive en erklæring om, at produkterne vil blive anvendt
til det planlagte formål, og han skal stille en sikkerhed på
størrelse med den ikke opkrævede importtold; af hensyn
til forvaltningen af ordningen bør der fastsættes en
rimelig forarbejdningsfrist; såfremt varerne forsendes,
udstedes der i den medlemsstat, hvor produktet overgår til
fri omsætning, et T5-kontroleksemplar, jf. bestem
melserne i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93
af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (4), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1676/96 O; kontroleksemplaret udgør et passende bevis
for, at produktet er forarbejdet; hvis forarbejdningen sker i
den medlemsstat, hvor produktet er overgået til fri omsæt
ning, bevises forarbejdningen ved hjælp af et ligestillet
nationalt dokument;

(')
O
(3)
{")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

146
331
214
253

af
af
af
af

20. 6. 1996, s. 1 .
2. 12. 1988 , s. 1 .
8 . 9. 1995, s. 21 .
11 . 10. 1993, s. 1 .

5 EFT nr. L 218 af 28 . 8 . 1996, s . 1 .

henhørende under KN-kode 1006 40 00, som er bestemt

til anvendelse til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10 .

Artikel 2

1 . Licensansøgningerne skal vedrøre en mængde på
mindst 5 tons brudris, men må ikke gælde over 500 tons.
2.

Licensansøgningen skal ledsages af:

— et bevis for, at ansøgeren er en fysisk eller juridisk
person, der har udøvet handelsvirksomhed i rissek

toren i mindst tolv måneder, og som er registreret i
den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives
— en skriftlig erklæring fra ansøgeren om, at han kun
har indgivet en enkelt ansøgning. Indgiver ansøgeren
flere ansøgninger om importlicens, kan ingen af dem
antages til behandling.
(6) EFT nr. L 117 af 24. 5. 1995, s. 2.
O EFT nr. L 190 af 31 . 7. 1996, s. 23.
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— Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n ?

I rubrik 7 i licensansøgningen og importlicensen

2058/961

anføres afsendelseslandet, og der sættes kryds ud for »Ja«.
4.

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058 /96)
— Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

I licensansøgningen og importlicensen skal følgende

være anført:

5. Som undtagelse fra artikel 10 i forordning (EF) nr.
1162/95 er sikkerheden for importlicenserne efter nærvæ
rende forordning på 25 ECU/ton .

a) i rubrik 20 en af følgende angivelser:
— Partidos de arroz, del codigo NC 1006 40 00, desti
nados a la producción de preparaciones alimenti
cias del código NC 1901 10
— Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00,

bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

— Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur

Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des
KN-Codes 1901 10

— Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ
1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή
παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ
1901 10

— Broken rice of CN code 1006 40 00 for production
of food preparations of CN code 1901 10
— Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00,

destinées à la production de préparations alimenta
ires du code NC 1901 10

destinate alla produzione di preparazioni alimentari
del codice NC 1901 10

— Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de
produktie van voor voeding bestemde bereidingen
van GN-code 1901 10

— Trincas de arroz do codigo NC 1006 40 00, desti
nadas à produção de preparações alimentares do
código NC 1901 10
1006 40 00

kuuluvat

rikkoutuneet

riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvi
kevalmisteiden valmistamiseksi
— Brutet

ris

som

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne giver på dagen for licensansøgnin
gernes indgivelse Kommissionen meddelelse pr. telex
eller telefax om de mængder pr. afsendelsesland, der er
indgivet ansøgning om importlicens for, samt ansøgerens
navn og adresse.

2. Importlicensen udstedes den ellevte arbejdsdag efter
dagen for indgivelse af ansøgningen, for så vidt den i
artikel 1 fastsatte mængde ikke er nået.
3 . Den dag, hvor de mængder, der ansøges om, over
stiger den i artikel 1 fastsatte mængde, fastsætter
Kommissionens tjenestegrene en ensartet procentsats for
nedsættelse af de mængder, der er ansøgt om. De
meddeler medlemsstaterne denne beslutning pr. telex
eller telefax senest ti arbejdsdage fra dagen for licensan
søgningernes indgivelse.

— Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00 ,

— CN-koodiin

omfattas

av

4.

Hvis den i stk. 3 nævnte nedsættelse fører til en eller

flere mængder på under 20 tons pr. ansøgning, fordeler
medlemsstaten disse mængder i deres helhed ved
lodtrækning blandt de berørte erhvervsdrivende, således at

der tildeles mængder på 20 tons og eventuelt et restparti .
5. Hvis den mængde, som importlicensen udstedes for,
er mindre end den mængde, der er ansøgt om, nedsættes
den i artikel 2, stk. 5, nævnte sikkerhed tilsvarende .

6. Som undtagelse fra artikel 9 i forordning (EØF) nr.
3719/88 kan de rettigheder, der følger af importlicensen,
ikke overdrages.

KN-nummer

1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsbe
redningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

b) i rubrik 24 en af følgende angivelser:
— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE)
n° 2058 /961

— Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
— Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
— Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
2058/961

— Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

— Exemption du droit de douane [Reglement (CE) n0
2058/961

— Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n.
2058/961

— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr.
2058/96)
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Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler pr. telex eller telefax Kommis
sionen følgende oplysninger:

a) senest to arbejdsdage efter licensernes udstedelse de
mængder, der er udstedt importlicens for, med angi
velse af dato, afsendelsesland samt licensindehaverens

navn og adresse

b) i tilfælde af, at licensen annulleres, senest to arbejds
dage efter annulleringen de mængder, der er annulleret
licenser for, samt navn og adresse på indehaverne af de
annullerede licenser

c) den sidste arbejdsdag i hver måned efter måneden for
overgangen til fri omsætning de mængder pr. afsendel
sesland, der rent faktisk er overgået til fri omsætning.
Ovennævnte oplysninger skal meddeles adskilt fra oplys
ningerne om de andre licensansøgninger for ris, men efter
samme bestemmelser.

29. io . 96
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Artikel 5

b) i rubrik 107 en af følgende angivelser:
—
—
—
—
—
—
—
—

1 . For at en vare kan fritages for importtold, skal
importøren:

a) ved varens overgang til fri omsætning afgive en skriftlig
erklæring om, at hele den angivne mængde vare vil
blive forarbejdet i overensstemmelse med oplysnin

gerne i licensens rubrik nr. 20 senest seks måneder
efter datoen for antagelsen af angivelsen med henblik
på overgang til fri omsætning

— Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla
— Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

den kombinerede nomenklatur.

forsendelse skal der i afsendelsesmedlemsstaten udstedes

et T5-kontroleksemplar, jf. forordning (EØF) nr. 2454/93,
der også tjener som bevis for forarbejdning.

Reglamento (CE) n° 2058/96 — articulo 4
Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριS. 2058/96 — άρθρο 4
Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
Reglement (CE) n° 2058/96 — article 4
Regolamento (CE) n . 2058/96 — articolo 4
Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

— Regulamento (CE) n? 2058/96 — artigo 4?

b) ved varens overgang til fri omsætning stille en
sikkerhed på samme beløb som tolden for brudris i

2. Ved varens overgang til fri omsætning skal impor
tøren som forarbejdningssted angive enten navnet på en
forarbejdningsvirksomhed og en medlemsstat eller højst
fem forskellige forarbejdningsfabrikker. For varernes

Nr. L 276/9

4. Medmindre der er tale om force majeure, frigives
den i stk. 1 , litra b), omhandlede sikkerhed, når impor
tøren over for de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor varerne er overgået til fri omsætning,
fører bevis for, at hele den mængde, der er overgået til fri
omsætning, er blevet forarbejdet til det produkt, der er
anført i importlicensen. Denne forarbejdning anses at
have fundet sted, når produktet inden for den i stk. 1 , litra

a), nævnte frist er blevet anvendt til fremstilling enten i
Finder forarbejdningen sted i den medlemsstat, hvor over
gangen til fri omsætning sker, kan beviset for forarbejd
ning fremlægges i form af et ligestillet nationalt doku
ment .

en eller flere af de fabrikker, som tilhører den i artikel 5,

stk. 2, nævnte virksomhed, og som ligger i den angivne
medlemsstat, eller i den eller de fabrikker, der er nævnt i
samme bestemmelse .

For varer, der er overgået til fri omsætning, og som ikke
3.

T5-kontroleksemplaret skal indeholde følgende:

er blevet forarbejdet inden udløbet af ovennævnte frist,

nedsættes den sikkerhed, der skal frigives, med 2 % pr.
dag, hvormed fristen overskrides.

a) i rubrik 104 en af følgende angivelser:
— Destinadas a la producción de preparaciones
alimenticias del código NC 1901 10
— Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

— Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubere
itungen des KN-Codes 1901 10

— Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευα
σμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

5. Beviset for forarbejdning skal forelægges myndighe
derne senest seks måneder efter udløbet af forarbejdnings
fristen .

Hvis beviset ikke fremlægges inden udløbet af den i
nærværende stykke nævnte frist, nedsættes den i stk. 1 ,
litra b), nævnte sikkerhed, eventuelt reduceret med den i

stk. 4, andet afsnit, nævnte procent, med 2 % pr. dag,
hvormed fristen overskrides .

Det garantibeløb, der ikke frigives, inddrages som told.

— For production of food preparations of CN code
1901 10

Artikel 6

— Destinées a la production de préparations alimenta
ires du code NC 1901 10

— Destinate alla produzione di preparazioni alimen
tari del codice NC 1901 10

1 . Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr.
3719/88 må den mængde, der overgår til fri omsætning,
ikke være større end den mængde, der er angivet i
importlicensens rubrik nr. 17 og 18 . Med henblik herpå

— Bestemd voor de produktie van voor voeding
bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

anføres tallet »0 « i licensens rubrik nr. 19 .

— Destinadas a produção de preparações alimentares
do código NC 1901 10

anvendes .

— Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintar
vikevalmisteiden valmistukseen

— Avsett för produktion av livsmedelsberedningar
som omfattas av KN-nummer 1901 10 .

2.

Artikel 33, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3719/88

Artikel 7

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

Nr. L 276/ 10
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2059/96
af 28 . oktober 1996

om udsættelse af anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 om
handelsnormer for æg i Sverige
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 149, stk. 1 , og

normer for æg; Sverige bør have tilladelse til at udsætte
anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1907/90 indtil den 1 .
januar 1998 i overensstemmelse med tiltrædelsesaktens
artikel 149 , stk. 1 ;

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

ud fra følgende betragtninger:

Sverige har i overensstemmelse med tiltrædelsesaktens
artikel 167 truffet foranstaltninger til at udsætte anven
delsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 ('), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 818/96 (2), indtil den 1 .
januar 1997;

den økonomiske situation i den svenske ægsektor efter
tiltrædelsen har sammen med andre faktorer som f.eks .

den planlagte omorganisering af det svenske levnedsmid
delkontrolsystem og usikkerheden om de fremtidige
velfærds- og hygiejnebestemmelser forsinket overgangen
fra den eksisterende svenske ordning til de fælles handels

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1907/90 udsættes
indtil den 1 . januar 1998 for æg produceret og markeds
ført i Sverige .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 173 af 6. 7. 1990, s. 5.
O EFT nr. L 111 af 4. 5. 1996, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2060/96
af 28 . oktober 1996

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

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

FÆLLESSKABER HAR —

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

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

stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1890/96 (2), særlig
artikel 4, stk. 1 ,

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed

og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

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

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale

Artikel 2

handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Denne forordning træder i kraft den 29 . oktober 1996.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . oktober 1996.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
O EFT nr. L 249 af 1 . 10. 1996, s. 29.
(3) 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 28. oktober 1996 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

I

Tredjelandskode (')

Fast

importværdi

204

48,3

999

48,3

052

88,2

999

88,2

052

67,7

388

69,0

512

53,8

524

70,0

528

59,9

600

59,8

999

63,4

052

87,1

400

227,2

999

157,1

052

68,3

060

62,2

064

45,9

400

71,6

404

83,1

999

66,2

052

74,6

064

84,3

400

68,3

999

75,7

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

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. oktober 1996

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse
bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for kartofler, dog ikke til udplantning,
med oprindelse i Republikken Senegal

(96/61 8/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Senegal har desuden indført tilstrækkelige sundheds- og

FÆLLESSKABER HAR —

kvalitetsnormer i landets kartoffelavl;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Frankrig har erklæret, at indførslen af kartofler, dog ikke
til udplantning, med oprindelse i Senegal kun vil omfatte
en begrænset mængde i en begrænset tid;

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .
december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
Fællesskabet af skadegørere på planter eller plantepro
dukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ('),
senest ændret ved direktiv 96/ 14/EF (2), særlig artikel 14,
stk. 1 ,

Kommissionen vil påse, at Senegal stiller alle nødvendige
tekniske oplysninger til rådighed, så plantesundhedssitua

tionen med hensyn til kartoffelproduktionen i Senegal
kan bedømmes;

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

under henvisning til anmodning fra Frankrig, og
ud fra følgende betragtninger:

Ifølge direktiv 77/93/EØF må kartofler, dog ikke til
udplantning, med oprindelse i Republikken Senegal prin
cipielt ikke føres ind i Fællesskabet på grund af risikoen
for at indslæbe kartoffelsygdomme, der er ukendte i
Fællesskabet;

oplysninger, som Senegal har givet, og som er indsamlet
ved et officielt besøg af tjenestemænd fra Kommissionen i
landet i 1996, har vist, at der er god grund til at tro, at
kartofler kan dyrkes i Senegal under tilfredsstillende
sundhedsbetingelser, og at der ikke for tiden er nogen
kilder til indslæbning af eksotiske kartoffelsygdomme;
C) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 20.
2 EFT nr. L 68 af 19 . 3 . 1996, s. 24.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne bemyndiges til på de i stk. 2
angivne betingelser at indrømme undtagelser fra artikel 4,
stk. 1 , i direktiv 77/93/EØF med hensyn til de forbud, der
henvises til i del A, punkt 12, i direktivets bilag III for
kartofler, dog ikke til udplantning, med oprindelse i Sene
gal.
2.

Følgende særbetingelser skal være opfyldt:

a) der må ikke være tale om læggekartofler
b) kartoflerne skal være avlet i Senegal direkte af lægge
kartofler, der er certificeret i en af medlemsstaterne og
indført til Senegal udelukkende fra medlemsstaterne
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c) de skal være behandlet for at hindre deres spireevne,
undtagen for nye kartoflers vedkommende

d) de skal være avlet i områder, der vides at være fri for
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (alle
racer undtagen race 1 , den almindelige europæiske
race), og der må ikke have været iagttaget symptomer
på Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
hverken på produktionsstedet eller i dets umiddelbare
nærhed siden begyndelsen af en relevant periode

e) — de skal være avlet i områder, hvor Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith ikke vides at fore
komme, og

— de skal ved henholdsvis kontrol i vækstperioden

eller test af jord eller planteprøver være fundet fri
for følgende skadegørere: Globodera pallida (Stone)
Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens, Clavibacter michiganensis (Smith) Davis

»Denne sending opfylder betingelserne i beslutning
96/ 61 8/ EF«

k) kartoflerne skal føres ind via indgangssteder
beliggende på en medlemsstats område, der gør brug af
undtagelsen, og som er udpeget med henblik på denne
undtagelse af den pågældende medlemsstat

1) inden kartoflerne føres ind i Fællesskabet, skal impor
tøren officielt underrettes om betingelserne i litra a) til
1); den pågældende importør skal i tilstrækkeligt god
tid give de officielle ansvarlige organer i indførsels
medlemsstaten meddelelse om indførslen, og denne
medlemsstat oplyser derpå Kommissionen om
indholdet af meddelelsen med angivelse af:

et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)

— materialetype

Davis et al ., Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith, kartoffelknoldviroid, kartoffelstolburmyko

— mængde

plasma og Synchytrium endobioticum (Schilbersky)
Percival. Kommissionen skal efter anmodning have
adgang til resultaterne af sådan kontrol og test

f) der gennemføres fortsat regelmæssig, planlagt overvåg
ning af kartofler, der indføres til Senegal, og lægge- og
spisekartofler, der sælges i Senegal, ved undersøgelse
og test af repræsentative prøver efter videnskabeligt
anerkendte metoder for Clavibacter michiganensis

(Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al., Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith og kartoffelknoldviroid

Nr. L 276/ 15

— indførselsdato og bekræftelse af indgangsstedet

m) undersøgelserne i henhold til artikel 12 i direktiv 77/
93/EØF skal foretages af de i nævnte direktiv omhand
lede officielle, ansvarlige organer. Uden at kontrollen i
henhold til artikel 19a, stk. 3, andet led, første valgmu
lighed, derved tilsidesættes, skal Kommissionen træffe
beslutning om, i hvilket omfang kontrollen i henhold
til direktivets artikel 19a, stk. 3, andet led, anden valg
mulighed, skal integreres i kontrolprogrammet i
henhold til direktivets artikel 19a, stk. 5, litra c)

g) de skal være håndteret med maskiner, som er forbe
holdt disse kartofler, eller som er blevet desinficeret på

passende vis hver gang, de har været brugt til andre
formål

h) de skal være pakket i nye sække eller i containere, som
er blevet desinficeret på passende vis, og der skal på
hver sæk eller container anbringes en officiel etiket
med de oplysninger, der beskrives i bilaget

i) inden kartoflerne udføres, skal de være befriet for jord,
blade og andet planteaffald

j) planter, der er bestemt til Fællesskabet, skal ledsages af
et plantesundhedscertifikat, som er udstedt i Senegal
efter artikel 7 i direktiv 77/93/EØF på grundlag af den
i samme direktiv omhandlede undersøgelse og særlig
frihed for de i litra e) nævnte skadegørere.

n) medlemsstater, der gør brug af undtagelsen, skal, hvis
det er relevant, i samarbejde med indførselsmedlems
staten sikre, at der udtages mindst to prøver på 200
knolde af hver sending kartofler på 50 tons eller en del
deraf, der er indført i henhold til denne beslutning, til
officiel undersøgelse for Pseudomonas solanacearum,
jf. karantæne procedure nr. 26 for Pseudomonas solana
cearum, der er fastlagt af Plantebeskyttelsesorganisa
tionen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) ('),
eller en anden procedure, der er godkendt efter proce
duren i artikel 16a i direktiv 77/93/EØF, og, for så vidt
angår Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, efter
den fastsatte EF-metode til påvisning og diagnostice
ring af Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;
hvis der foreligger mistanke, skal partierne holdes
adskilt under officiel kontrol og må først afsættes eller
anvendes, når det er fastslået, at der ikke er påvist
tilstedeværelse af Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus eller Pseudomonas solanacearum ved disse

undersøgelser.
Certifikatet skal i rubrikken »Supplerende erklæring«
være forsynet med angivelsen:

(') Bulletin OEPP/EPPO, 20, 255-262 ( 1990).
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Artikel 2

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen, hvis de gør brug af bemyndigelsen . Inden

den 1 . september 1997 giver de Kommissionen og de
øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder, der er
indført efter denne beslutning i løbet af 1996/97-indfør
selsperioden, og inden den 1 . september 1998 om de
mængder, der er indført efter denne beslutning i løbet af
1997/98-indførselsperioden, samt inden disse datoer en
udførlig teknisk rapport for henholdsvis 1996/97 og
1997/98 om den officielle undersøgelse, der omhandles i
artikel 1 , stk. 2, litra m). Der skal tilstilles Kommissionen

kopi af plantesundhedscertifikaterne .
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2. Bemyndigelsen tilbagekaldes, såfremt betingelserne i
artikel 1 , stk. 2, har været utilstrækkelige til at hindre
indslæbning af skadegørere eller ikke er blevet opfyldt.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1996.

Artikel 3

På Kommissionens vegne
1 . Den i artikel 1 givne bemyndigelse gælder i tiden
fra den 1 . december 1996 til den 30 . april 1997 og fra den
1 . december 1997 til den 30 . april 1998 .

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG

OPLYSNINGER, DER KRÆVES PÅ ETIKETTEN
(som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra h))
1 . Navn på den myndighed, der udsteder etiketten
2. Navn på eksportørorganisationen, hvis dette foreligger
3. Angivelsen »Senegalesiske kartofler til konsum«
4. Sort

5. Produktionssted (navnet på planteværnskontoret i den region, hvor produktionsstedet ligger, bør
nævnes)
6. Størrelse

7. Deklareret nettovægt

8 . Angivelsen »I henhold til EF-krav 1996«

9. Et trykt eller stemplet mærke på vegne af den senegalesiske planteværnsmyndighed

1 0. Et særligt kendetegn for partiet, f. eks en kode, et mærke eller en andet letlæselig angivelse
udvendig på partiet.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. oktober 1996

om ændring af beslutning 95/233/EF om opstilling af lister over tredjelande,
hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af levende fjerkræ og rugeæg
(Tekst af betydning for EØS)

(96/619/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15.

I bilag II til beslutning 95/233/EF indsættes følgende i

oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og
rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande ('), senest
ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges
tiltrædelse, særlig artikel 21 og 26, og

alfabetisk orden efter ISO-koden :

»KE: Kenya«.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens beslutning 95/233/EF (2) opstilles
der lister over tredjelande, hvorfra der i princippet tillades
indførsel af levende fjerkræ og rugeæg;

der er modtaget yderligere skriftlige garantier fra Kenya:
disse garantier er blevet gennemgået, og det viser sig, at
landet opfylder EF's krav;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT nr. L 303 af 31 . 10 . 1990, s. 6.
2 EFT nr. L 156 af 7. 7. 1995, s. 76 .

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 1996.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

