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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 285/97
af 17 . februar 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 738/92 om indførelse af en endelig antidum
pingtold på importen af garn af bomuld med oprindelse i Brasilien og Tyrkiet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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 ('),

dure ikke genoptages med henblik på at fastsætte
individuelle dumpingmargener for en ny eksportør,
da der anvendtes stikprøve i den oprindelige under
søgelse. Men for at sikre lige behandling af nye
eksportører og samarbejdende selskaber, som ikke
var omfattet af stikprøven i forbindelse med den
oprindelige undersøgelse, bør der fastsættes

bestemmelser om, at den vejede gennemsnitlige
told, der indførtes for sidstnævnte selskaber, skal
gælde for nye eksportører, som ellers ville være

berettiget til genoptagelse af undersøgelsen i
henhold til artikel 11 , stk . 4 —

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

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

A. Tidligere procedure

(1 )

Rådet indførte ved forordning (EØF) nr. 738/92 (2)
en endelig antidumpingtold på importen af garn af

Artikel 1

bomuld henhørende under KN-kode 5205 1 1 00 til

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 738 /92 indsættes
følgende stykke :

5205 45 90 og 5206 1 1 00 til 5206 45 90 med
oprindelse i bl.a . Tyrkiet. Der blev anvendt stik
prøve i forbindelse med de tyrkiske eksportører, og
der indførtes individuelle toldsatser fra 4,9 % til

12,1 % for selskaberne i stikprøven , medens der
indførtes en vejet gennemsnitlig told på 9 % for
andre samarbejdende selskaber, som ikke var
omfattet af stikprøven . Der indførtes en told på
12,1 % for selskaber, som enten ikke havde givet
sig til kende, eller som ikke samarbejdede i forbin
delse med undersøgelsen .

B. Ændring

»6. I tilfælde hvor en part kan fremlægge tilstræk
keligt bevis for Kommissionen for, at han ikke udførte
de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede varer i undersøgel
sesperioden , at han ikke er forretningsmæssigt
forbundet med eksportører eller producenter, der er
omfattet af de foranstaltninger, der er indført ved
denne forordning, samt at han faktisk har udført varen
til Fællesskabet efter undersøgelsesperioden eller har
indgået uigenkaldelige kontraktlige forpligtelser til at
udføre en betydelig mængde til Fællesskabet, kan
Rådet med simpelt flertal på forslag af Kommissionen
efter konsultationer i Det Rådgivende Udvalg ændre
artikel 1 , stk. 2, ved at tilføje den pågældende part i
artikel 1 , stk . 2 .«

(2)

Ifølge artikel 11 , stk . 4, i forordning (EF) nr. 384/96
kan undersøgelsen i forbindelse med denne proce
Artikel 2

( ] ) EFT nr. L 56 af 6. 3 . 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 82 af 27. 3 . 1992, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EF) nr. 1828/94 (EFT nr. L 191 af 27. 7.
1994, s . 3).

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17 . februar 1997.
På Rådets vegne
G. ZALM

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 286/97
af 17 . februar 1997

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 Kommissionens
forordning (EF) nr. 2493/96 (2), særlig artikel 9, og

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
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3;

Toldkodeksudvalget — Gruppen for Told- og Statistikno
menklaturen — har ikke afgivet udtalelse inden for den af
formanden fastsatte frist —

ud fra følgende betragtninger:
For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede

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;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

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 17. februar 1997.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1 .

2 EFT nr. L 338 af 28 . 12. 1996, s. 27.
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BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering
KN-kode

Begrundelse

(i )

(2)

(3)

Smørbar emulsion af typen olie i vand, indeholdende

mælkefedt (61,2 vægtprocent), mælkeprotein og små
stykker af hvidløg, persille og andre krydderurter

0405 20 30

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2,
litra b), til kapitel 4 og teksten til KN-kode 0405, 0405 20
og 0405 20 30 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 287/97
af 17 . februar 1997

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 Kommissionens
forordning (EF) nr. 2493/96 (2), særlig artikel 9, og

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
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3;

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

nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget,
tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2

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

Denne forordning træder i kraft på enogtyvendedagen
efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

staltninger i samhandelen med varer;

Tidende.

i skemaet nævnte KN-koder.
Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 1997.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 256 af 7. 9 . 1987, s. 1 .

2 EFT nr. L 338 af 28 . 12. 1996, s . 27.
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BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering
KN-kode

Begrundelse

(i )

(2)

(3)

1 . Tilberedt næringsmiddel med følgende sammensæt

2106 90 98

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2,
litra b), til kapitel 4, bestemmelse 1 , litra c), til kapitel 15
samt teksten til KN-kode 2106, 2106 90 og 2106 90 98 .

2106 90 98

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse
1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2,
litra b), til kapitel 4, bestemmelse 1 , litra c), til kapitel 15
samt teksten til KN-kode 2106, 2106 90 og 2106 90 98 .

ning:

74 vægtprocent mælkefedt
5 vægtprocent helæggepulver

4 vægtprocent vineddike
1,5 vægtprocent salt
15,5 vægtprocent vand.
Produktet foreligger i kølet tilstand i form af en lysegul
blok, der føles fedtet

2. Smørbart produkt bestående af 70-80 vægtprocent
mælkefedt og 20-30 vægtprocent vegetabilsk fedtstof.
Produktet er almindeligvis emballeret i detailsalgspak
ninger indeholdende 500 g.
Varen kan være fremstillet ved blanding af smør (posi
tion 0405) og vegetabilsk fedt (kapitel 15) eller ved

blanding af fløde (position 0401 ) og vegetabilsk olie
(kaitel 15), som kærnes efter blandingen

19 . 2. 97
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 288/97
af 17 . februar 1997

om ændring af bilag I i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og stati
stiknomenklaturen og den fælles toldtarif samt om ophævelse af visse klassifice
ringsforordninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —
Gruppen for Told- og Statistiknomenklaturen —

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
af 23 . juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2493/96 (2), særlig artikel 9, og

Kapitel 21 i den kombinerede nomenklatur, der er bilag

ud fra følgende betragtninger:

1 . Følgende supplerende bestemmelse indsættes:

Det kan være vanskeligt at skelne mellem visse saucer
fremstillet på basis af grøntsager henhørende under posi
tion 2103 og tilberedte eller konserverede grøntsager
henhørende under kapitel 20; for at sikre en ensartet

Artikel 1

til forordning (EØF) nr. 2658/87, ændres således:

» 1 . I pos. 2103 20 00 og 2103 90 90 omfatter beteg
nelsen »saucer« ikke tilberedninger af grøntsager,
frugter eller andre spiselige plantedele, hvis mindre
end 80 vægtprocent af disse ingredienser — efter
skylning i vand med en temperatur på 20 ° C —
kan passere gennem en sigte af vævet metaldug
med en maskestørrelse på 5 mm, beregnet på
grundlag af tilberedningen .«

anvendelse af den kombinerede nomenklatur bør der

vedtages bestemmelser om en afgrænsning mellem de to
varegrupper; de nævnte saucer forekommer i praksis
hovedsagelig i flydende form, som emulsioner eller som
suspensioner med et ringe indhold af synlige faste stoffer;
det forekommer hensigtsmæssigt at anvende den mængde
af varen, der passerer gennem en sigte med en given

2. De nuværende supplerende bestemmelser 1-4 bliver til
2-5 .

maskestørrelse , som adskillelseskriterium;

der bør indsættes en supplerende bestemmelse herom i
kapitel 21 i den kombinerede nomenklatur; bilag I i
forordning (EØF) nr. 2658/87 bør følgelig ændres;
de forordninger eller dele af forordninger, der tidligere
har tariferet sådanne varer på grundlag af andre kriterier
end passage gennem en sigte af vævet metaldug, dvs.
Kommissionens forordning (EØF) nr. 314/90 (3), (EØF) nr.
3044/90 (4) og (EF) nr. 3055/94 (*), ophæves;

Artikel 2

Nr. 2 i bilaget til forordning (EØF) nr. 314/90, nr. 1 i
bilaget til forordning (EØF) nr. 3044/90 og forordning
(EF) nr. 3055/94 ophæves.
Artikel 3

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 17. februar 1997.
Pa Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
(3)
(")

EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

256 af 7. 9. 1987, s. 1 .
338 af 28. 12. 1996, s. 27.
35 af 7. 2. 1990, s. 9.
292 af 24. 10. 1990, s. 5.

H EFT nr. L 323 af 16. 12. 1994, s. 8 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/97
af 18 . februar 1997

om udstedelse af importlicenser på særlige betingelser for forarbejdede tomater
med oprindelse i Tyrkiet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201 /96
af 28 . oktober 1996 om den fælles markedsordning for
forarbejdede frugter og grøntsager ('), særlig artikel 1 1 , stk.

for at undgå, at der i spekulationsøjemed indgives ansøg
ninger om importlicenser i dagene op til forordningens
ikrafttrædelse, bør den træde i kraft den dag, hvor den
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende,
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

2, og

ud fra følgende betragtninger:
Efter artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1921 /95 af 3 . august 1995 om gennemførelsesbestem
melser for ordningen med importlicenser for produkter
forarbejdet på basis af frugt og grøntsager og om ophæ
velse af forordning (EØF) nr. 2405/89 og (EØF) nr.

3518/86 (2), ændret ved forordning (EF) nr. 2427/95 (3),
kan Kommissionen beslutte, at importlicenserne for

produkter, hvis import må følges nøje, for at det kan
vurderes, om der er risiko for markedsforstyrrelse eller
fare herfor, udstedes efter betænkningstid; når den særlige

ordning anvendes, skal medlemsstaterne tre gange om

ugen meddele Kommissionen oplysninger om udstedte
importlicenser;

de senere måneders udvikling på markedet for forarbej

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For forarbejdede tomater henhørende under KN-kode
2002 med oprindelse i Tyrkiet:
a) udstedes de i forordning (EF) nr. 1921 /95 omhandlede
importlicenser den tredje arbejdsdag efter at ansøgnin
gerne blev indgivet
b) meddeler medlemsstaterne Kommissionen oplysninger
om importlicenserne i henhold til artikel 7, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1921 /95.
Artikel 2

dede tomater henhørende under KN-kode 2002 med

oprindelse i Tyrkiet gør det berettiget at føre skærpet
overvågning af dette produkt;

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den ,18 . februar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 297 af 21 . 11 . 1996, s. 29.
2 EFT nr. L 185 af 4. 8 . 1995, s. 10 .

b) EFT nr. L 249 af 17. 10. 1995, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 290/97
af 18 . februar 1997

om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

omregningskurserne for medlemsstaternes valutaer; betin

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

gelserne for anvendelse og fastsættelse af disse omreg
ningskurser blev fastlagt ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1068/93 (J), senest ændret ved forordning (EF)

til

grund

for

fastlæggelsen

af

landbrugs

nr. 1482/96f);

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
fjerkrækød ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2916/95 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 kan
forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne
inden for Fællesskabet for de produkter, som er nævnt i
artikel 1 , stk. 1 , i forordningen, udlignes ved en eksportre
stitution;

ifølge forordning (EØF) nr. 2777/75 skal der fra den 1 .
juli 1995 ved eksport af produkter, der ansøges om
eksportrestitution for, fremlægges en eksportlicens med
forudfastsættelse af restitutionen; der er fastsat særlige
gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækødssektoren ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1372/95 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2370/96 (4);
den nuværende markedssituation i visse tredjelande og
konkurrencen i visse bestemmelseslande gør det nødven
digt at fastsætte en differentieret restitution for visse fjer
krækødsprodukter;

de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 0,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 150/95 (6), fastsatte

anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende
markedssituation inden for fjerkrækødssektoren fører til at
fastsætte restitutionen til et beløb, som gør det muligt for
Fællesskabet at deltage i den internationale handel, og
som også tager hensyn til karakteren af udførslen af disse
produkter, samt til deres betydning på nuværende tids
punkt;

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kodefortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel
den i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhand
lede restitution ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes

som angivet i bilaget, for eksport, der gennemføres på
grundlag af eksportlicens, jf. artikel 2 i forordning (EF)
nr. 1372/95, eller efterfølgende udstedte eksportlicenser,
jf. artikel 9 i nævnte forordning.
Artikel 2

repræsentative markedskurser anvendes til omregning af
det beløb, der er udtrykt i tredjelandenes valuta, og ligger

Denne forordning træder i kraft den 19. februar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 77.
L 305 af 19. 12. 1995, s. 49.

L 133 af 17. 6. 1995, s. 26.
L 323 af 13. 12. 1996, s. 12.
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 188 af 27. 7. 1996, s. 22.
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
inden for fierkrækødssektoren

Produktkode

Restitutionens

bestemmelse (')

Resti tu tionsbeløb

Produktkode

Restitutionens

bestemmelse (')

ECU/ 100 stk.

0105 1111 9000

01

1,50

0105 11 19 9000

01

1,50

0105 11 91 9000

01

1,50

0105 11 99 9000

01

1,50

0105 12 00 9000

01

3,50

0105 19 20 9000

01

ECU/ 1 00 kg

3,50

ECU/ 1 00 kg

0207 25 10 9000

05

7,00

0207 25 90 9000

05

7,00

0207 14 20 9900

05

7,00

0207 14 60 9900

05

7,00

0207 14 70 9190

05

7,00

0207 14 70 9290

05

7,00

0207 27 10 9990

0207 12 10 9900

0207 12 90 9190

02

16,00

03

14,00

04

6,00

02

19,00

03

14,00

04

6,00

Resti tu tionsbeløb

I

03

5,00

06

7,00

0207 27 60 9000

03

5,00

06

7,00

0207 27 70 9000

03

5,00

06

7,00

(') Bestemmelserne er følgende:
01 Alle destinationer med undtagelse af Amerikas Forenede Stater
02 Angola, Saudi -Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon og Iran
03 Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine,' Litauen,
Estland, Letland

04 Alle destinationer med undtagelse af Amerikas Forenede Stater, Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Schweiz og destinationerne
nævnt under 02 og 03
05 Alle destinationer med undtagelse af Amerikas Forenede Stater, Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Schweiz
06 Alle destinationer med undtagelse af Amerikas Forenede Stater, Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet, Schweiz og destinationerne
nævnt under 03 .

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 291 /97
af 18 . februar 1997

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. 2375/96 (2), særlig

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

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

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

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

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 19 . februar 1997 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . februar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

C ) EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
(2) EFT nr. L 325 af 14. 12. 1996, s. 5.
(3) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
« EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s . 1 .
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18. februar 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 15

052
204

212

624
999

0707 00 10

052
053

068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 73

052

116,2
140,5
140,5
126,5

220

448

26,6

464

50,5
58,0
55,5
44,4

628
999

052

204
212

600
624
999

0805 20 11

54,1
50,8
113,6
250,0
117,1
94,2
180,2
74,2

102,7
141,9
123,7
43,4
38,2
52,3
30,6

204

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

Fast

importværdi

204
999

67,9
67,9

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

052
204

220
400

464
600

624
999

0805 30 20

052

400

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

039
052

060
064
400

404
512
999

0808 20 31

064
388
400

25,0
85,4
55,1
79,3
78,5
109,3
81,2
73,4
71,3
72,0
69,4

70,9
97,7
59,3
64,5
56,3
86,1
84,4
107,7
79,4
77,0
76,7
110,0

512

63,6

528

71,1
77,1
79,2

624
999

(') 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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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 292/97/EF
af 19. december 1996

om opretholdelse af nationale bestemmelser vedrørende forbud mod anvendelse

af visse tilsætningsstoffer under fremstillingen af en række specifikke levneds
midler

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆ
ISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

1992, mod anvendelse af visse kategorier af tilsætnings
stoffer i levnedsmiddelproduktionen som helhed; visse
produktionsmåders særlige karakter bør bibeholdes; det er
nødvendigt at tage hensyn til rimelige handelssædvaner
vedrørende disse levnedsmidler og til forbrugernes inter
esser, inden opretholdelsen af et forbud mod anvendelse

under henvisning til Rådets direktiv 89/ 107/EØF af 21 .
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes
i levnedsmidler ('), særlig artikel 3a,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
B (4), og

ud fra følgende betragtninger:
Harmoniseringen af bestemmelserne vedrørende tilsæt
ningsstoffer bør ikke hindre anvendelsen af de nationale
bestemmelser, der var gældende pr. 1 . januar 1992, og
som forbyder brug af visse tilsætningsstoffer i en række
specifikke levnedsmidler, der betragtes som traditionelle,
og som produceres på de pågældende medlemsstaters
område;

listen over levnedsmidler, der betragtes som traditionelle,
er udarbejdet på grundlag af meddelelser, som medlems
staterne skulle give Kommissionen inden den 1 . juli 1994;
det har dog været nødvendigt at tage hensyn til medde
lelser fra de nye medlemsstater, som er indgivet efter
denne dato;

af visse kategorier af tilsætningsstoffer kan tillades;
udpegelsen af et produkt som traditionelt, for hvilket en
medlemsstat ønsker at opretholde sin nationale lovgiv
ning, må ikke være i modstrid med bestemmelserne i

forordning (EØF) nr. 2081 /92 og (EØF) nr. 2082/92 (6)
om henholdsvis oprindelsesbetegnelser og specificitetsat
testeringer;

i direktiv 89/ 107/EØF og tilhørende særdirektiver tillades

kun tilsætningsstoffer, som ikke skader den offentlige
sundhed; beskyttelsen af den offentlige sundhed kan
derfor ikke anvendes som begrundelse for et forbud mod
anvendelse af visse tilsætningsstoffer i en række specifikke
levnedsmidler, som anses for traditionelle;

principielt må et forbud mod anvendelse af visse tilsæt
ningsstoffer ikke føre til diskrimination i forhold til andre
tilsætningsstoffer tilhørende samme kategori som nævnt i
bilag I til direktiv 89/ 107/EØF og må således ikke kunne
skade harmoniseringen på fællesskabsplan;

for at skabe gennemsigtighed vil det være nødvendigt at
nævne de forbud mod anvendelse af visse kategorier af
tilsætningsstoffer i visse kategorier af levnedsmidler, som
kan opretholdes af medlemsstaterne ved fravigelse af
direktiv 89/ 107/EØF samt særdirektiv 94/35/EF f7), 94/36/
EF f), 95/2/EF (9);

generelt er hensigten med denne beslutning ikke at defi
nere, hvad der forstås ved et levnedsmiddels traditionelle

karakter; dog må denne traditionelle karakter ikke alene
være baseret på et forbud mod anvendelse af tilsætnings
stoffer i disse levnedsmidler;

der må ikke desto mindre tages hensyn til betydningen af
forbud i national lovgivning, som fandtes pr. 1 . januar
(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 27. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 94/34/EF (EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 1 ).
(2) EFT nr. C 134 af 1 . 6. 1995, s. 20, og EFT nr. C 186 af 26. 6.
1996, s. 7.

(3) EFT nr. C 301 af 13. 11 . 1995, s. 43.
(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. januar 1996 (EFT nr. C
32 af 5. 2. 1996, s. 21 ), Rådets fælles holdning af 18. juni 1996
(EFT nr. C 315 af 24. 10. 1996, s. 4) og Europa-Parlamentets
afgørelse af 23. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18 . 11 . 1996).
Rådets afgørelse af 9. december 1996.

den frie etableringsret og den frie bevægelighed for varer
må ikke bringes i fare hverken ved tilladelsen til at opret
holde denne nationale lovgivning eller ved eventuelle
bestemmelser angående mærkning, som gør det muligt at
skelne disse produkter fra andre lignende levnedsmidler;
den frie bevægelighed, markedsføringen og fremstillingen
i samtlige medlemsstater af lignende levnedsmidler, hvad
enten disse anses for traditionelle eller ej, skal opretholdes
i overensstemmelse med traktatens bestemmelser —

(*) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1 . Forordningen er ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.

(6) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 9. Forordningen er ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.

O EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 3.
(8) EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 13.
9 EFT nr. L 61 af 18 . 3. 1995, s. 1 .
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Anvendelsen af denne beslutning berører ikke bestem
melserne i forordning (EØF) nr. 2081 /92 og (EØF) nr.
2082/92.
Artikel 2

Artikel 1

I medfør af artikel 3a i direktiv 89/ 107/EØF og pa de heri

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1996.

nævnte betingelser har de i bilaget opregnede medlems
stater tilladelse til i deres lovgivning at opretholde forbud
mod anvendelse af visse kategorier af tilsætningsstoffer i

produktionen af de levnedsmidler, der er opregnet i
nævnte bilag.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

K. HÄNSCH

S. BARRETT

Formand

Formand
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BILAG

PRODUKTER, FOR HVILKE DE PÅGÆLDENDE MEDLEMSSTATER KAN OPRETHOLDE
ET FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE KATEGORIER AF TILSÆTNINGSSTOFFER

Kategorier af tilsætningsstoffer,

Medlems

Levnedsmidler

stater

for hvilke et forbud

kan opretholdes

Tyskland

traditionelt tysk øl » Bier nach deutschem
Reinheitsgebot gebraut«

Alle undtagen drivgasser

Grækenland

fetaost

alle

Frankrig

traditionelt fransk brød

alle

Frankrig

traditionel fransk trøffelkonserves

alle

Frankrig

traditionel fransk sneglekonserves

alle

traditionel fransk kødkonserves af gås og

alle

Frankrig

and

Østrig

traditionel østrigsk » Bergkäse«

alle undtagen konserveringsmidler

Finland

traditionel finsk »mämmi«

alle undtagen konserveringsmidler

Finland

traditionel finsk og svensk koncentreret
frugtsaft

farvestoffer

Sverige
Danmark

traditionelle danske kødboller

konserveringsmidler og farvestoffer

Danmark

traditionel dansk leverpostej

konserveringsmidler (undtagen sorbinsyre)
og farvestoffer

Spanien

traditionel spansk »lomo embuchado«

alle

Italien

traditionel italiensk »salame cacciatore«

alle undtagen konserveringsmidler, antioxi
danter, smagsforstærkere og emballagegas

Italien

traditionel italiensk » mortadella«

alle undtagen konserveringsmidler, antioxi
danter, surhedsregulerende midler, smags
forstærkere, stabilisatorer og emballagegas

Italien

undtagen

konserveringsmidler

og

antioxidanter

traditionel
zampone«

italiensk

»cotechino

e

alle undtagen konserveringsmidler, antioxi
danter, surhedsregulerende midler, smags
forstærkere, stabilisatorer og emballagegas
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 96/83/EF
af 19. december 1996

om ændring af direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆ
ISKE UNION HAR —

midler til spædbørn og småbørn, der er nævnt i
direktiv 89/398/EØF, herunder levnedsmidler til

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

spædbørn og småbørn med dårlig helbredstilstand.«
b) Følgende stykke tilføjes:

under henvisning til Rådets direktiv 89/ 107/EØF af 21 .
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes
i levnedsmidler ('), særlig artikel 3, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
B (3), og

»5. Udtrykket »quantum satis« i bilaget angiver, at
der ikke er fastsat nogen maksimumsværdi. Søde
stoffer skal dog anvendes i overensstemmelse med
god fremstillingspraksis i en mængde, som ikke er
højere end nødvendigt for at opnå det ønskede
resultat, og således at forbrugerne ikke vildledes.«

3) Følgende artikel indsættes:

ud fra følgende betragtninger:

»Artikel 2a

Siden vedtagelsen af direktiv 94/35/EF (4) er der sket en
omfattende teknisk udvikling inden for sødestoffer;

Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser er det

direktivet bør tilpasses til denne udvikling;

følgende tilfælde:

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, der blev
nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/273/EF (*), er
blevet hørt inden vedtagelsen af bestemmelser, som vil
kunne få indflydelse på folkesundheden —

tilladt at anvende et sødestof i et levnedsmiddel i

— i et sammensat levnedsmiddel, som er energiredu
ceret eller uden tilsat sukker, i diætetiske, sammen
satte levnedsmidler, som er bestemt til slankekost,

og i sammensatte levnedsmidler med lang holdbar
hed, såfremt disse levnedsmidler ikke er nævnt i

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

artikel 2, stk. 3, og for så vidt dette sødestof er
tilladt i en af ingredienserne i det sammensatte
levnedsmiddel, eller

Artikel 1
— hvis dette levnedsmiddel udelukkende er bestemt

Direktiv 94/35/EF ændres således :

til fremstilling af et sammensat levnedsmiddel, der
er i overensstemmelse med dette direktiv.«

1 ) I artikel 1 tilføjes følgende stykke:
»5. Dette direktiv gælder ligeledes for tilsvarende
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, som defi
neret i direktiv 89/398 / EØF .«

2) Artikel 2 ændres således:

4) I bilaget ændres »vitaminer og diætetiske tilberednin
ger« til »kosttilskud på basis af vitaminer og/eller
mineraler i form af sirup eller tyggetabletter«.

a) Stk. 3 affattes således:
»3 . Medmindre andet er fastsat i særlige bestem
melser, må sødestoffer ikke anvendes i de levneds

5) Skemaet i bilaget suppleres med teksten i bilaget til
nærværende direktiv.

(') EFT nr. L 40 af 11 . 2. 1989, s. 27. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 94/34/EF (EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 1 ).

(2) EFT nr. C 174 af 17. 6. 1996, s. 1 .
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12. marts 1996 (EFT nr. C
96 af 1 . 4. 1996, s. 24), Rådets fælles holdning af 25. juni 1996

(EFT nr. C 315 af 24. 10. 1996, s. 12) og Europa-Parlamentets
afgørelse af 23. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18 . 11 . 1996).
Rådets afgørelse af 9. december 1996.
(4) EFT nr. L 237 af 10. 9. 1994, s. 3.
O EFT nr. L 167 af 18 . 7. 1995, s. 22.

Artikel 2

Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt deres love og
administrative bestemmelser for at:
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Artikel 3

— tillade handel med produkter, der opfylder kravene i
dette direktiv, senest den 19 . december 1997

— forbyde handel med produkter, der ikke opfylder
kravene i dette direktiv, fra den 19 . juni 1998 . Produk
ter, der ikke opfylder direktivets krav, men som er
bragt på markedet eller mærket inden denne dato, kan
dog afsættes, så længe lager haves.

Nr. L 48 / 17

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

De underretter straks Kommissionen herom .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1996.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlems
staterne .

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

K. HÄNSCH

S. BARRETT

Formand

Formand
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BILAG

N.B.:

1 . For stoffet E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, angives de maksimale anvendelsesdoser som fri syre.

2. For stoffet E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, angives de maksimale anvendelsesdoser som fri imid.

E 950

Acesulfam-K

Maksimale
anvendelsesdoser

Levnedsmidler

Navn

EF-nr.

— Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over
15% , og med et klidindhold på mindst 20 % ,
energireducerede eller uden tilsat sukker
— Suppe, energireduceret

1 200 mg/kg

1 1 0 mg/l

— Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat

2 500 mg/kg

sukker

— 01, energireduceret

25 mg/l

— Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider,
pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige

350 mg/l

drikkevarer

— Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol.
— Vafler til is, uden tilsat sukker

E 951

Aspartam

350 mg/kg
2 000 mg/kg

— Konfektureprodukter i tabletform, energireducerede

500 mg/kg

— Feinkostsalat

350 mg/kg

— Eßoblaten

2 000 mg/kg

— Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over
15% , og med et klidindhold på mindst 20 % ,
energireducerede eller uden tilsat sukker

1 000 mg/kg

1 1 0 mg/l

— Suppe, energireduceret

— Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat

6 000 mg/kg

sukker

— Forfriskende, stærkt aromatiserede

halspastiller,

2 000 mg/kg

uden tilsat sukker

— 01, energireduceret

— Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider,

25 mg/l

600 mg/l

pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige
drikkevarer

E 952

Cyclaminsyre og
dens Na- og Ca-salte

— Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol.

600 mg/kg

— Feinkostsalat

350 mg/kg

— Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider,

250 mg/l

pærecider, spiritus eller vin, og ikke-alkoholholdige
drikkevarer

— Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat

2 500 mg/kg

sukker

— Kosttilskud på basis af vitaminer og/eller mineraler
i form af sirup eller tyggetabletter

1 250 mg/kg
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Levnedsmidler

Navn

EF-nr.

Saccharin og dets
Na-, K- og Ca-salte

E 954

\

I

— Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over
15% , og med et klidindhold på mindst 20 % ,
energireducerede eller uden tilsat sukker
— Suppe, energireduceret
— Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat

Nr. L 48/ 19
Maksimale
anvendelsesdoser

100

mg/kg

110

mg/l

3 000

mg/kg

sukker

— Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider,
pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige

80

mg/l

80

mg/kg

— Vafler til is, uden tilsat sukker

800

mg/kg

— Feinkostsalat

160

mg/kg

drikkevarer

I

— Spiritus med et alkoholindhold på under 15 % vol.

I
E 957

Thaumatin

— Konsumis, energireduceret eller uden tilsat sukker

50

mg/kg

E 959

Neohesperidin DC

— Morgenmadscerealier med et fiberindhold på over
15% , og med et klidindhold på mindst 20 % ,
energiereducerede eller uden tilsat sukker

50

mg/kg

— Suppe, energireduceret

— Mikropastiller til at give frisk ånde, uden tilsat

50

mg/l

400

mg/kg

400

mg/kg

sukker

— Kosttilskud på basis af vitaminer og/eller mineraler
i form af sirup eller tyggetabletter
— Drikkevarer bestående af en blanding af øl, cider,
pærecider, spiritus eller vin og ikke-alkoholholdige

30

mg/l

— Spiritus med et alkoholindhold på under 1 5 % vol.

30

mg/kg

— Vafler til is, uden tilsat sukker

50

mg/kg

— Feinkostsalat

50

mg/kg

drikkevarer

— 01, energireduceret
— Fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under
lægekontrol
— »Snacks«: salte og tørre snacks på basis af stivelse
eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse
aromaer

10

mg/kg

100

mg/kg

50

mg/kg

Nr. L 48/20
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 96/84/EF
af 19 . december 1996

om ændring af direktiv 89/398/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆ

forskningsarbejde, indtil det pågældende særdirektiv er

ISKE UNION HAR —

blevet ændret;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

af hensyn til beskyttelsen af forbrugernes sundhed må en
midlertidig markedsføringstilladelse dog først kunne gives
efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levneds
midler;

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og

der kan kun gives tilladelse, hvis produktet ikke udgør
nogen fare for menneskers sundhed —

Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Bf), og

ud fra følgende betragtninger:
Efter artikel 4 i Rådets direktiv 89/398/EØF (4) skal de

særbestemmelser, der skal gælde for de grupper af
levnedsmidler, som er anført i bilag I til nævnte direktiv,
vedtages ved særdirektiver udstedt af Kommissionen;

Artikel 1

I artikel 4 i direktiv 89/398/EØF indsættes følgende
stykke :

» la. For at give mulighed for hurtigt at bringe
levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, som er
resultatet af videnskabelige og teknologiske fremskridt,

BO;

på markedet kan Kommissionen efter høring af Den
Videnskabelige Komité for Levnedsmidler og efter
proceduren i artikel 13 for en periode på to år tillade
markedsføring af levnedsmidler, der ikke overholder
de regler med hensyn til sammensætning, der er
fastsat i de i bilag I omhandlede særdirektiver.

særdirektiverne afspejler dagens viden på området på tids

Om nødvendigt kan Kommissionen i beslutningen
om tilladelse fastsætte regler for mærkning i forbin

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede den
20. december 1994 til enighed om en modus vivendi
vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter
vedtaget efter fremgangsmåden i traktatens artikel 189

punktet for deres vedtagelse, og alle ændringer, der sigter
på at tillade innovationer, som bygger på videnskabelige
og tekniske fremskridt, skal godkendes efter proceduren i
artikel 13 i direktiv 89/398/EØF, efter forudgående

høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler,
der er nedsat ved afgørelse 95/273/EF (6);

delse med den ændrede sammensætning.«

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette

der bør indføres en procedure, som gør det muligt

direktiv senest den 30 . september 1997. De underretter

midlertidigt at markedsføre levnedsmidler fremkommet
ved teknologisk innovation, for at den industri, der er

straks Kommissionen herom .

ophavsmand hertil, kan udnytte resultaterne af sit

(') EFT nr. C 389 af 31 . 12. 1994, s. 21 , og EFT nr. C 41 af 13. 2.
1996, s. 13 .

(2) EFT nr. C 256 af 2. 10. 1995, s. 1 .

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen inde
holde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offent
liggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

(') Europa-Parlamentets udtalelse af 11 . oktober 1995 (EFT nr. C

287 af 30. 10. 1995, s. 108), Rådets fælles holdning af 18. juni
1996 (EFT nr. C 315 af 24. 10. 1996, s. 1 ) og Europa-Parla

mentets afgørelse af 23. oktober 1996 (EFT nr. C 347 af 18.

11 . 1996). Rådets afgørelse af 9. december 1996.
(4) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 27.
(s) EFT nr. C 102 af 4. 4. 1996, s. 1 .

b) EFT nr. L 167 af 18. 7. 1995, s. 22.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent

liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

19 . 2. 97

mDAI

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 19 . december 1996.

På Europa-Parlamentets vegne

Pa Rådets vegne

K. HANSCH

S. BARRETT

Formand

Formand

Nr. L 48 /21

Nr. L 48/22
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/8 /EF
af 7 . februar 1997

om ændring af Rådets direktiv 74/63/EØF om uønskede stoffer og produkter i
foderstoffer

(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 74/63/EØF af 17.
december 1973 om uønskede stoffer og produkter i foder
stoffer ('), senest ændret ved direktiv 96/25/EF (2), særlig
artikel 6, og

mange forskellige Tidender, og de mangler derfor den
klarhed, der er nødvendig for anvendelsen af bestemmel
serne; bilagene bør derfor kodificeres;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overens
stemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofko
mité —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

Ifølge direktiv 74/63/EØF skal dets bilag løbende
tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling;

Bilag I og II til direktiv 74/63/EØF affattes som angivet i
bilagene til nærværende direktiv.

på baggrund af den tidligere erfaring og af hensyn til en
bedre forståelighed bør de artikler, som bilagene til
direktiv 74/63/EØF er baseret på, anføres i nævnte bilags

Artikel 2

1.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og

titel;

administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme

fodermidler, der indeholder flere uønskede stoffer og

straks Kommissionen herom .

dette direktiv senest den 30 . juni 1998 . De underretter

produkter, end det i henhold til bilag I til direktiv 74/63/
EØF er tilladt for sådanne fodermidler, må kun leveres til

videreforarbejdning til foderblandingsvirksomheder, som
er godkendt i henhold til Rådets direktiv 95/69/EF af 22.
december 1995 om betingelser og bestemmelser for

godkendelse og registrering af visse foderstofvirksomheder
og mellemhandlere f); som bekendtgjort i direktiv 96/25/
EF om omsætning af fodermidler anføres disse uønskede
stoffer og produkter, medmindre de ikke allerede er
nævnt for bestemte fodermidler i del A i bilag II til

direktiv 74/63/EØF, eller skal optages i del B i bilag II til
direktiv 74/63/EØF sammen med de tilsvarende foder
midler;

ved direktiv 96/25/EF ændres begreberne »ublandede

foderstoffer« og »råvarer« endvidere til begrebet »foder
midler«, hvorfor bilagene bør tilpasses til den nye termi
nologi;

ifølge direktiv 74/63/EØF vedtages der med regelmæssige
mellemrum en kodificeret udgave af bilagene, hvori der

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser
henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne .
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offent

liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 1997.

indsættes de ændringer, som er foretaget på grundlag af
tilpasningen til den videnskabelige og tekniske udvikling;
direktivets bilag er blevet ændret flere gange siden vedta

På Kommissionens vegne

deres antal, og fordi de er komplicerede og spredt over

Medlem af Kommissionen

gelsen; ændringerne er svære at håndtere på grund af

(') EFT nr. L 38 af 11 . 2. 1974, s. 31 .
(2) EFT nr. L 125 af 23. 5. 1996, s. 35.
(3) EFT nr. L 332 af 30. 12. 1995, s. 15.

Franz FISCHLER
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Nr. L 48 /23

BILAG I

(ad artikel 2a, stk. 2, artikel 3, artikel 3a, stk. 2 og 3 , artikel 4 og artikel 8 , stk. 2a)

Stoffer, produkter

Foderstoffer

Størsteindhold i mg/ kg (ppm)
af foderstoffet

beregnet ved et vandindhold på 1 2 %

l
0)

(2)

(3)

A. Stoffer (ioner eller produkter)
1 . Arsen

Fodermidler undtagen:

2

— mel af græs, mel af tørret lucerne og tørret kløver
samt tørrede sukkerroesnitter og tørrede melasserede
sukkerroesnitter

2. Bly

3 . Fluor

4

— fosfater og foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre
havdyr

10

Fuldfoderblandinger undtagen:

2

— fuldfoderblandinger til fisk

4

Tilskudsfoderblandinger undtagen:

4

— mineralblandinger

12

Fodermidler undtagen:

10

— grønfoder

40

— fosfater

30

— gær

5

Fuldfoderblandinger

5

Tilskudsfoderblandinger undtagen :

10

— mineralblandinger

30

Fodermidler undtagen:

150

— animalske foderstoffer
— fosfater

Fuldfoderblandinger undtagen :

500
2 000

150

— fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder
— lakterende
— andre

— fuldfoderblandinger til svin
— fuldfoderblandinger til fjerkræ
— fuldfoderblandinger til daggamle kyllinger

Mineralblandinger til kvæg, får og geder
Andre tilskudsfoderblandinger

4. Kviksølv

30
50
100
350

250

2 000 (')
125 0

Fodermidler undtagen :

0,1

— foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre havdyr

0,5

{"DAI
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Størsteindhold i mg/kg (ppm)
Foderstoffer

Stoffer, produkter

af foderstoffet

beregnet ved et vandindhold på 12 %
(2)

0)

5 . Nitrit

(3)

Fuldfoderblandinger undtagen :

0,1

— fuldfoderblandinger til hunde og katte

0,4

Tilskudsfoderblandinger undtagen :
— tilskudsfoderblandinger til hunde og katte

0,2

Fiskemel

60

(udtrykt som natriumnitrit)

Fuldfoderblandinger undtagen:
— foder til selskabsdyr med undtagelse af fugle og

15

(udtrykt som natriumnitrit)

akvariefisk

6 . Cadmium

Vegetabilske fodermidler

1

Animalske fodermidler undtagen :
— foder til selskabsdyr

2

Fosfater

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder undtagen:
— fuldfoderblandinger til kalve og lam

1o o
1

Andre fuldfoderblandinger undtagen :
— foder til selskabsdyr

0,5

Mineralblandinger

5 (4)

Andre tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder

0,5

Fodermidler undtagen :

0,05

— jordnød, copra, palme, bomuldsfrø, babassu, majs og
biprodukter fra fremstillingen heraf

0,02

Fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder undtagen:

0,05

— malkekvæg

0,005

— kalve og lam

0,01

B. Produkter

1 . Aflatoxin B ,

Fuldfoderblandinger til svin og fjerkræ (undtagen unge
dyr)

0,02

Andre fuldfoderblandinger

0,01

Tilskudsfoderblandinger til kvæg, får og geder (undtagen
tilskudsfoderblandinger til malkekvæg, kalve og lam)

0,05
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Nr. L 48 / 25

Størsteindhold i mg/ kg (ppm)

Foderstoffer

Stoffer, produkter

af foderstoffet

beregnet ved et vandindhold på 1 2 %

\
(2)

(3)

Tilskudsfoderblandinger til svin og fjerkræ (undtagen
unge dyr)

0,03

0)

Andre tilskudsfoderblandinger

2. Blåsyre

3 . Fri gossypol

0,005

Fodermidler undtagen :

50

— hørfrø

250

— hørkager

350

— maniokprodukter og mandelkager

100

Fuldfoderblandinger undtagen:

50

— fuldfoderblandinger til daggamle kyllinger

10

Fodermidler undtagen :

20

— bomuldsfrøkager

1 200

Fuldfoderblandinger undtagen :

4. Theobromin

l
5. Flygtig sennepsolie

20

— fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder

500

— fuldfoderblandinger til fjerkræ (undtagen æglæggende
høns) og kalve

100

— fuldfoderblandinger
pattegrise)

60

til

kaniner,

svin

(undtagen

Fuldfoderblandinger undtagen :

300

— fuldfoderblandinger til fuldvoksent kvæg

700

Fodermidler undtagen :

100

— rapskager

4 000

(udtrykt som allylisothiocyanat)
Fuldfoderblandinger undtagen:

150

(udtrykt som allylisothiocyanat)

— fuldfoderblandinger til kvæg, får og geder (undtagen
unge dyr)

1 000

(udtrykt som allylisothiocyanat)

— fuldfoderblandinger til svin (undtagen pattegrise) og
fjerkræ

500

(udtrykt som allylisothiocyanat)

6. Vinylthiooxazolidon (Vinyloxazoli
dinthion)

7. Meldrøje (Claviceps purpurea)

Fuldfoderblandinger til fjerkræ undtagen:
— fuldfoderblandinger til æglæggende høns

1 000

Alle foderstoffer, som indeholder umalede kornarter

1 000

500

Nr. L 48/26
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Størsteindhold i mg/ kg (ppm)
Foderstoffer

Stoffer, produkter

af foderstoffet

beregnet ved et vandindhold på 12 %
(2)

(1 )

8 . Ukrudtfrø og frugter ikke malede
eller

knuste,

som

(3)

Alle foderstoffer

3 000

indeholder

alkaloider, glykosider eller andre
toksiske
stoffer,
enkeltvis
sammen , deriblandt

eller

a) Lolium temulentum L.
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.

1 000
1 000
1 000

Alle foderstoffer

9 . Ricinusoli— Rizinus communis L.

10

(udtrykt som ricinusskaller)
Alle foderstoffer

10 . Crotalaria spp .
11 . Aldrin

...

isoleret

^ Alle foderstoffer undtagen:

eller sammen ,

*
, -,

100

i . ·

udtrykt som

0,01

>

— fedtstoffer

0,2

dieldrin

12 . Dieldrin

/

>

0,1

13. Chlorcampher (Toxaphen)

Alle foderstoffer

14. Chlordan (summen af cis- og
transisomererne og af oxichlordan
udtrykt som chlordan)

Alle foderstoffer undtagen :

0,02

— fedtstoffer

0,05

Alle foderstoffer undtagen:

0,05

15. DDT (summen af isomorerne af
DDT, TDE og DDE udtrykt som
DDT)

16. Endosulfan (summen af α og 6-iso
mererne og af endosulfansulfat,
udtrykt som endosulfan)

17. Endrin

(summen

af

endrin

og

deltacetoendrin , udtrykt som endrin)

18 . Heptachlor (summen af heptachlor
og heptachlorepoxid udtrykt som

— fedtstoffer

0,5

Alle foderstoffer undtagen :
— majs
— olieholdige frø
— fuldfoderblandinger til fisk

0,1

0,2

0,5
0,005

Alle foderstoffer undtagen :

0,01

— fedtstoffer

0,05

Alle foderstoffer undtagen :

0,01

— fedtstoffer

0,2

heptachlor)
19. Hexachlorbenzen (HCB)

Alle foderstoffer undtagen :
— fedtstoffer

0,01
0,2

20. Hexachlorcyclohexan (HCH)
20.1 . α-isomer

Alle foderstoffer undtagen :
— fedtstoffer

20.2 . 6-isomer

Foderblandinger undtagen:
— foderstoffer til malkekvæg
Fodermidler undtagen :

20.3 . γ-isomer

0,02
0,2
0,01
0,005
0,01

— fedtstoffer

0,1

Alle foderstoffer undtagen :

0,2

— fedtstoffer

2,0
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Størsteindhold i mg/ kg (ppm)

Foderstoffer

Stoffer, produkter

af foderstoffet

beregnet ved et vandindhold på 1 2 %
(2)

0)
C. Botaniske urenheder

\

1 . Abrikos — Prunus armenica L.

2. Bitter

mandel

—

(3)

1

Prunus

dulcis

(Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.)
Focke [= Prunus amygdalus Batsch
var. amara (DC.) Focke]

I

3. Bog, uafskallet — Fagus silvatica (L.)
4. Hørdodder — Camelina sativa (L.)
Crantz

5. Mowrah, Bassia, Madhuca —
Madhuca longifolia (L.) Macbr. ( =

Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca indica
Gmelin [= Bassia latifolia (Roxb.)
= Illipe latifolia (Roscb.) F.

Frø af disse plantearter såvel
som følgeprodukter fra deres

Mueller]
>

>

Alle foderstoffer

8 . Indisk sennep — Brassica juncea (L.)
Czern . et Coss. ssp. integrifolia
(West.) Thell .
Czern . et Coss . ssp. juncea

1

10 . Kinesisk sennep — Brassica juncea
(L.) Czern . et Coss. ssp. juncea var.
lutea Batalin

11 . Sort sennep — Brassica nigra (L.)
Koch

12. Etiopisk

sennep

—

må

kun

fore

af sporstoffer, som ikke lader
sig bestemme kvantitativt

7. Purgercroton — Croton tiglium L.

9. Sarystasennep — Brassica juncea (L.)

omdannelse

komme i foderstoffer i form

6. Purgérbusk — Jatropha curcas L.

Brassica

carinata A. Braun
>

(') Medlemsstaterne kan også fastsætte et størsteindhold af fluor på 1,25% af fosforindholdet.
(2) Fluorindhold beregnet på grundlag af et fosforindhold i foderblandingen på 1 % .

(-1 ) Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte et maksimumsindhold af cadmium på 0,5 mg pr. 1 % fosfor.
(4) Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte et maksimumsindhold af cadmium på 0,75 mg pr. 1 % fosfor.

>
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BILAG II

DEL A

(ad artikel 2a, stk. 2, artikel 3a og artikel 3c)

Stoffer, produkter

Størsteindhold i mg/kg (ppm)
af fodermidler beregnet

Fodermidler

ved et vandindhold

på 12 %
(2)

(3)

Jordnød, copra, palme, bomuldsfrø, babassu, majs og
biprodukter fra fremstillingen heraf

0,2

0)

1 . Aflatoxin B ,
2. Cadmium

Fosfater

10 (')

3 . Arsen

Fosfater

20

(') Medlemsstaterne kan ligeledes fastsætte et maksimumsindhold af cadmium pa 0,5 mg pr. 1 % fosfor.

DEL B

(ad artikel 3a, stk . 3)
Stoffer, produkter

Fodermidler

(i )

(2)

A. Stoffer (ioner eller elementer)
1 . Arsen

Alle fodermidler undtagen :
— fosfater

2. Bly

Alle fodermidler

3 . Fluor

Alle fodermidler

4 . Kviksølv

Alle fodermidler

5 . Nitrit

Fiskemel

6 . Cadmium

Alle vegetabilske fodermidler
Alle animalske fodermidler undtagen:
— fodermidler til selskabsdyr

B. Produkter

1 . Aflatoxin B ,

Alle fodermidler undtagen :

— jordnød, copra, palme, bomuldsfrø, babassu, majs og biprodukter fra
fremstillingen heraf
2. Blåsyre

Alle fodermidler
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Stoffer, produkter

Fodermidler

o

2

3. Fri gossypol

Alle fodermidler

4. Flygtig sennepsolie

Alle fodermidler

5. Meldrøje (Claviceps purpurea)

Umalet hvede

6. Ukrudtfrø og frugter ikke malede eller knuste, som
indeholder alkaloider, glykosider eller andre toksiske

Alle fodermidler

stoffer, enkeltvis eller sammen , deriblandt

a) Lolium temulentum L.
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.
7. Ricinusolie — Rizinus communis L.

Alle fodermidler

8. Crotalaria spp.

Alle fodermidler

9. Aldrin
,„

i i •

10. Dieldrin

^I

isoleret eller sammen,

I

udtrykt som dieldrin

)
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„ ,,

Alle fodermidler

'

11 . Chlorcampher (Toxaphen)

Alle fodermidler

12. Chlordan (summen af cis- og transisomererne og af
oxichlordan udtrykt som chlordan)

Alle fodermidler

13. DDT (summen af isomererne af DDT, TDE og DDE
udtrykt som DDT)

Alle fodermidler

14. Endosulfan (summen af a- og 6-isomererne og af

Alle fodermidler

endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan)

15. Endrin (summen af endrin og deltacetoendrin, udtrykt

Alle fodermidler

som endrin)

16. Heptachlor
(summen
af
heptachlor
heptachlorepoxid udtrykt som heptachlor)

og

17. Hexachlorbenzen (HCB)

Alle fodermidler

Alle fodermidler

18. Hexachlorcyclohexan (HCH)
18.1 . a-isomer

Alle fodermidler

18.2 . 6-isomer

Alle fodermidler

18.3 . y-isomer

Alle fodermidler

C. Botaniske urenheder

1 . Abrikos — Prunus armenica L.

Alle fodermidler

2. Bitter mandel — Prunus dulcis (Mill .) D. A. Webb var.

Alle fodermidler

amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var.
amara (DC.) Focke]

3. Bog, uafskallet — Fagus silvatica (L.)

Alle fodermidler

4. Hørdodder — Camelina sativa (L.) Crantz

Alle fodermidler
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Stoffer, produkter

Fodermidler

(1 )

(2)

Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.)
Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe malabrorum

Alle fodermidler

Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia latifolia
(Roscb.) = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller]
6.

Purgérbusk — Jatropha curcas L.

Alle fodermidler

7.

Purgercroton — Croton tiglium L.

Alle fodermidler

8.

Indisk sennep — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss.
ssp. integrifolia (West.) Theil .

Alle fodermidler

9.

Sarystasennep — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss.

Alle fodermidler

ssp. juncea
10 .

Kinesisk sennep — Brassica juncea (L.) Czern . og
Coss . ssp. juncea var. lutea Batalin

Alle fodermidler

11 .

Sort sennep — Brassica nigra (L.) Koch

Alle fodermidler

12 .

Etiopisk sennep — Brassica carinata A. Braun

Alle fodermidler
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. juli 1996

om Tysklands støtte til Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Sachsen)
(Kun den tyske udgave er autentisk)

(97/ 124/EKSF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Denne beslutning blev meddelt Tyskland ved skrivelse af

2. februar 1995, der blev offentliggjort i De Europæiske
Fællesskabers Tidende (2).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 4, litra
c)>

gældende:

under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 3855/
91 /EKSF af 27. november 1991 om fællesskabsregler for
støtte til jern- og stålindustrien ('), særlig artikel 1 , 5 og 6,

— Werkstoff-Union GmbH er teknisk og forretnings
mæssigt gearet til fremstilling af ikke-jernholdige
metalprodukter af nikkel, nikkellegeringer og special

Ved skrivelse af 14. marts 1995 gjorde Tyskland følgende

legeringer, men ikke til fremstilling af EKSF
produkter

efter i overensstemmelse med denne beslutnings artikel 6,
stk. 4, at have givet de øvrige medlemsstater og andre
interesserede parter lejlighed til at fremsætte deres
bemærkninger, og
ud fra følgende betragtninger:

I

Den 17. januar 1995 besluttede Kommissionen at indlede
proceduren i artikel 6, stk. 4, i beslutning nr. 3855/91 /
EKSF (i det følgende benævnt »stålstøttereglerne«) angå
ende et investeringstilskud på 46 mio. DM, en skattelet
telse på 17,13 mio. DM, opfyldelsesgarantier på 62 % af
178,3 mio. DM, på 62 % af 7 mio. DM til investeringer,
på 65 % af 25 mio. DM og på 65 % af 20 mio. DM til
driftsmateriel . Disse foranstaltninger blev truffet i forbin
delse med en investering på 285 mio. DM.
C ) EFT nr. L 362 af 31 . 12. 1991 , s. 57.

— det må forventes, at der i årene fra 1995 til 1998 skal

fremstilles en faldende mængde EKSF-specialstål, som
efter fem år skal udgøre mindre end 1 % af omsæt
ningen og 5 % af den samlede produktionsmængde,
dvs . ca. 2 000 tons

— anlægsaktiverne, især til smeltning, er konstrueret til
fremstilling af ikke-jernholdige produkter af højeste
kvalitet med salgsindtægter på 20 000 DM pr. ton

— en vakuumlysbueovn, en flerkamret vakuumovn og to
anlæg til elektroslakkesmeltning hver med en ydelse
på 1,2-7 tons er ikke egnede til kommerciel fremstil
ling af specialstål

— anlæggene til formgivning ved hjælp af hydrauliske
smedepresser og valser, til anløbning, til fjernelse af
glødeskaller og polering lever op til de krav, som højt
specialiserede
producenter af ikke-jernholdige
metaller stiller.

(2) EFT nr. C 283 af 27. 10 . 1995, s. 5.
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Først efter at delstaten Sachsen var overbevist om, at

investeringerne var beregnet til et produktionsanlæg til

ikke-jernholdige metaller af høj kvalitet, bifaldt delstaten
støtten, hvorfor Tyskland heller ikke anmeldte denne
støtte efter stålstøttereglerne.
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— Den 22. november 1995: en skrivelse fra en producent
af nikkellegeringer, hvori det anføres, at den kapacitet,
som Werkstoff-Union GmbH vil få, vil være tilstræk

kelig til, at virksomheden kan beherske produktionen
af nikkellegeringsstænger i Europa, og at der allerede
er overkapacitet på dette relativt lille marked
(5 000-10 000 tons pr. år).

Virksomheden begrunder nødvendigheden af en midler

tidig delvis produktion af kvalitetsstål som følger:
— virksomheden har ingen erfaringer med fremstilling af
ikke-jernholdigt metal og har derfor brug for en intro
duktionsperiode
— de tekniske anlæg kræver ligeledes en indkøringspe
riode

— værket og værkets produkter skal certificeres.

— Den 24. november 1995: en skrivelse fra en anden

sammenslutning af stålproducenter, hvori det anføres,
at Werkstoff-Union GmbH ifølge egne oplysninger
agter at producere og sælge halvfabrikata og rustfrit
handelsstål samt legeringsstål, dvs . EKSF-produkter.
Desuden var formålet med stålstøttereglernes artikel 5,
tredje led, at lette omstruktureringen af stålindustrien i
de nye delstater, men ikke at støtte opbygningen af
nye produktionsanlæg. Allerede udbetalt støtte skulle
kræves tilbagebetalt, og alle garantier betragtes som
støtte .

— Den 28 . november 1995 : en skrivelse fra en medlems

I lyset af, at virksomheden agter at producere ikke-jern
holdige produkter af højeste kvalitet til det internationale
marked, mener Tyskland, at støtten ikke er underlagt stål
støttereglerne . Det forhold, at der i de første fire driftsår
skal produceres EKSF-specialstål i små mængder, gør
ikke Werkstoff-Union GmbH til en stålvirksomhed og

betinger ikke anvendelsen af stålstøttereglerne.
Kommissionen har modtaget følgende bemærkninger fra
tredjemand:
— Den 27. november 1995: en skrivelse fra en stålvirk

stats faste repræsentation ved Den Europæiske Union,
hvori

det

anføres,

at

Werkstoff-Union

GmbH's

produktion består af EKSF-produkter, og at støtten
har fremmet opbygningen af ny produktionskapacitet.
— Den 30 . november 1995 : en skrivelse fra en stålvirk

somhed, hvori det anføres, at Werkstoff-Union GmbH

kan opnå en markedsandel på 10 % for nikkelpro
dukter, og at selskabet med henblik herpå har brug for
en kapacitet på 3 300 tons pr. år. Da lysbueovnens
kapacitet lå på 48 000 tons pr. år, ville der være en
årskapacitet på 44 700 tons tilovers til produktion af
EKSF-produkter.

somhed, hvori det anføres, at Werkstoff-Union GmbH

producerer EKSF-produkter, og at virksomhedens

— En skrivelse fra en konkurrent, som først blev regi

anlæg teknisk set er konstrueret hertil. Støtten skulle

streret den 5. december 1995, dvs. efter indsendelses

desuden have været anmeldt før den 30 . juni 1994,
hvilket ikke var tilfældet. Endelig var regionalstøtte i

fristens udløb .

henhold til stålstøttereglernes artikel 5 kun tilladt til
modernisering af eksisterende virksomheder og ikke
til etablering af nye.

— Ligeledes den 27. november 1995: en skrivelse fra en
anden stålvirksomhed, hvori det anføres, at Werkstoff

Union GmbH primært vil fremstille EKSF-produk
terne rustfrit stål og specialstål, og at markedet for
disse produkter udgør mindre end 300 000 tons pr. år
i EF. Werkstoff-Union GmbH's kapacitet ville være
tilstrækkelig til at dække 17-20 % af efterspørgslen
inden for EF, hvilket kunne gøre virksomheden til

Disse bemærkninger blev tilsendt Tyskland ved skrivelse
af 15. januar 1996, men Tyskland besvarede ikke skri
velsen formelt. Ved skrivelse af 9 . og' 29 . februar samt 30 .
marts 1996 anmodede Tyskland om en forlængelse af
fristen for at tage stilling til disse bemærkninger med den
begrundelse, at arbejdstagerne havde besat Werkstoff
Union GmbH's område . Ved telefax af 19 . juni 1996
meddelte Kommissionen Tyskland, at den forventede at
modtage Tysklands bemærkninger inden for fem arbejds
dage, og at den ville træffe endelig afgørelse, også selv om
den ingen bemærkninger modtog.

den vigtigste producent inden for EF. Desuden var
anmeldelsen ikke sket før den 30 . juni 1994, ligesom

regional investeringsstøtte kun kunne anses for foren
elig med reglerne før den 31 . december 1994.

Ved skrivelse af 16. juli 1996, der blev registreret den 17.
juli 1996, meddelte Tyskland Kommissionen, at Werk
stoff-Union GmbH den 5 . marts 1996 havde anmodet om

— Den 9 . november 1995: en skrivelse fra en stålprodu

centsammenslutning, hvori det anføres, at støtten ikke
er forenelig med EKSF-traktatens artikel 4, litra c), og
at Werkstoff-Union GmbH konkurrerer med nogle af
sammenslutningens medlemmer.

at få indledt generaleksekutionsprocedure, og at byretten i
Leipzig (Amtsgericht) samme dag havde anordnet midler

tidig beslaglæggelse. Kommissionen fik samtidig oplyst, at
Werkstoff-Union GmbH havde indstillet produktionen
den 5 . marts 1996 .
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Til Kommissionens information fremsendte Tyskland
som bilag til sin telefax af 16. juli 1996 en redegørelse for
Werkstoff-Union GmbH's økonomiske situation, hvori
det bl.a. anføres, at generaleksekutionsproceduren blev
indledt den 1 . maj 1996.
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billets og brames, valsede båndprodukter i størrelser
mellem 40 og 1 40 mm samt forplader og dermed produk
ter, der er opført i EKSF-traktatens bilag I.
Werkstoff-Union GmbH anmelder virksomhedens EKSF

Enten kunne eller ville Tyskland ikke fremsende denne
redegørelse til Kommissionen som Tysklands egne
bemærkninger. Tyskland fremsendte blot virksomhedens
skrivelse til Kommissionen til information uden udtryk
keligt eller implicit at anføre den som egne bemærknin
ger. Derfor kan dokumentet ikke betragtes som Tysklands
bemærkninger inden for rammerne af proceduren .

Beslutningen om at indlede proceduren meddeles den
pågældende medlemsstat. Støttemodtageren, i dette
tilfælde Werkstoff-Union GmbH, er en berørt tredje
mand, der kan fremsætte sine bemærkninger inden for en
måned efter offentliggørelsen af meddelelsen i De Euro
pæiske Fællesskabers Tidende. Som ovenfor anført blev
beslutningen om at indlede proceduren offentliggjort den
27. november 1995. Kommissionen modtog først Werk

stoff-Union GmbH's redegørelse den 17. juli 1996, altså
helt klart for sent. Som følge heraf skal den redegørelse
fra Werkstoff-Union GmbH, som Kommissionen har fået

tilsendt, ikke tages i betragtning.

produktion til Kommissionen kvartårligt og betaler afgift
i overensstemmelse med EKSF-traktatens artikel 49 .

Det fremgår heraf, at Werkstoff-Union GmbH er en

EKSF-virksomhed efter EKSF-traktatens artikel 80, og at
den støtte, som Tyskland har ydet, falder ind under det
generelle støtteforbud i henhold til EKSF-traktatens
artikel 4, litra c).

I henhold til stålstøttereglerne kan en bestemt støtte
betragtes som forenelig med fællesmarkedet. I den forbin
delse kommer stålstøttereglernes artikel 2, 3 og 4 ikke i
betragtning, da støtten ikke er beregnet til forskning og
udvikling, miljøbeskyttelse eller lukning.

I henhold til stålstøttereglernes artikel 5 kan regional
investeringsstøtte til stålvirksomheder ydet i henhold til
generelle støtteordninger indtil den 31 . december 1994
betragtes som forenelige med fællesmarkedet, såfremt den
støttemodtagende virksomhed er etableret i de nye
delstater og støtten ledsages af nedsættelse af den samlede
produktionskapacitet i de nye delstater.

II

Med Werkstoff-Union GmbH s investeringer skabes der

kapacitet til fremstilling af EKSF-produkter, herunder til
smeltning af stål, strengstøbning af halvfabrikata og vals
ning af stænger.
Ikke alene disponerer Werkstoff-Union GmbH som følge
af statsstøttede investeringer over en kapacitet til fremstil

ling af EKSF-produkter, men ifølge Tysklands skrivelse af
14. marts 1995 må man også gå ud fra, at Werkstoff
Union GmbH vil producere EKSF-specialstål i mindre
omfang i perioden 1995-1998 . Kommissionen deler ikke
Tysklands opfattelse med hensyn til omfanget af denne
produktion. Ved skrivelse af 14. december 1994 meddelte
Tyskland Kommissionen, hvilke mængder virksomheden
havde planlagt at producere i perioden 1995-1999 . I
henhold hertil skal der i 1995 produceres 12 000 tons

specialstål, i 1996 20 000 tons, i 1997 19 000 tons, i 1998
14 000 tons og i 1999 2 000 tons. Det var ikke muligt
præcist at angive andelen af ikke-EKSF-specialstål. Med
udgangspunkt i disse tal samt blot muligheden for, at der
kunne blive produceret ikke-EKSF-specialstål, anser
Kommissionen det forventede produktionsomfang af
EKSF-stål for betydelig.
I henhold til Werkstoff-Union GmbH s kundebrochure

omfatter virksomhedens produkter strengstøbte blooms,

Stålstøttereglernes artikel 5 skal ses i sammenhæng med
del II i præamblen . I henhold til del II, afsnit 4, skal
regional investeringsstøtte betragtes som en undtagelse,
som det ville være uberettiget at opretholde ud over de tre
år, der er ansat som nødvendige for moderniseringen af
stålværkerne . Anvendelsen af stålstøttereglernes artikel 5
blev begrænset tidsmæssigt, fordi målet hermed, nemlig at
modernisere eksisterende anlæg, skal være nået inden for
et bestemt tidsrum. Heraf fremgår tydeligt, at investe
ringsstøtte i henhold til artikel 5 er støtte til modernise
ring af eksisterende stålværker og ikke til oprettelse af ny
produktionskapacitet på EKSF-området.

I henhold til stålstøttereglernes artikel 1 , stk. 1 , og artikel
5 må regional investeringsstøtte til stålvirksomheder i
Tyskland efter den 31 . december 1994 ikke længere
betragtes som forenelig med fællesmarkedet for stål,
uanset om støtten havde været tilladt, hvis den var

anmeldt rettidigt.

Støtten blev ydet i form af et investeringstilskud pa 46
mio. DM, en skattelettelse på 17,13 mio. DM, opfyldelses
garantier på 62 % af 178,3 mio. DM og 62 % af 7 mio.
DM. Både investeringstilskuddet og skattelettelsen er
statsstøtte, da de forudsætter udbetalingen af offentlige
midler til støttemodtageren og statens tilsagn om ikke at
opkræve skat af et beløb svarende til skattelettelsen .
Opfyldelsesgarantierne indeholder statsstøtte . Kommis
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sionen underrettede ved skrivelse SG(89) D/4328 af 5.
april 1989 medlemsstaterne om, at den betragter alle
garantier stillet af staten direkte eller indirekte gennem
finansieringsinstitutter som værende omfattet af forbuddet
i EF-traktatens artikel 92, stk. 1 . Der er ingen grund til at
afvige fra denne betragtning ved anvendelse af EKSF-trak
taten og deraf afledet ret. Tyskland har ikke kunnet
påvise, at disse garantier ikke indeholder statsstøtte eller
kan fritages i henhold til stålstøttereglerne .
Da investeringen er beregnet til at skabe ny kapacitet og
ikke til at modernisere et eksisterende anlæg, er stålstøtte

reglernes artikel 5 ikke til hinder for, at EKSF-traktatens
artikel 4, litra c), anvendes. Selv hvis denne støtte princi
pielt havde været tilladt i henhold til stålstøttereglernes
artikel 5, kunne Kommissionen ikke erklære støtten for

forenelig med fællesmarkedet, da dette i henhold til stål
støttereglernes artikel 1 og 5 ikke er muligt efter den 31 .
december 1994.

Investeringsstøtten falder således ind under forbuddet i
EKSF-traktatens artikel 4, litra c).

Opfyldelsesgarantierne på 65 % af 25 mio. DM og 65 %
Tyskland har ikke fremført argumenter, der tillader en
konklusion .

Denne

støtte

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Det investeringstilskud på 46 mio. DM, den skattelettelse
på 17,13 mio. DM og det støtteelement i opfyldelsesga
rantierne på 62 % af 178,3 mio. DM, 62 % af 7 mio . DM,
65 % af 25 mio. DM og 65 % af 20 mio. DM, som
delstaten Sachsen har ydet til EKSF-stålvirksomheden
Werkstoff-Union GmbH, er statsstøtte, der er uforenelig
med fællesmarkedet og forbudt i henhold til EKSF-trak
taten og beslutning nr. 3855/91 /EKSF.
Artikel 2

Tyskland skal kræve støtten tilbagebetalt af den virksom
hed, der har modtaget den . Beløbet skal tilbagebetales i
overensstemmelse med procedurer og forskrifter i tysk ret
og forrentes fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet med
den rentesats, der anvendes ved vurderingen af regionale
støtteordninger.
Artikel 3

af 20 mio . DM til driftsmateriel indeholder statsstøtte .

anden
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hører

ind

under

forbuddet i EKSF-traktatens artikel 4, litra c), da
statsstøtte til driftsmateriale i henhold til stålstøttereglerne
ikke er tilladt.

Senest 2 måneder efter at denne beslutning er blevet
meddelt, underretter Tyskland Kommissionen om, hvilke
foranstaltninger landet har truffet med henblik på at efter
komme beslutningen .
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken
Tyskland.
III

Statsstøtten blev ydet uden Kommissionens forudgående

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . juli 1996.

godkendelse og må således betragtes som uretmæssig.
Den er uforenelig med fællesmarkedets tilfredsstillende

På Kommissionens vegne

funktion i henhold til stålstøttereglernes artikel 1 , stk. 1 ,

Hans VAN DEN BROEK

og forbudt i henhold til EKSF-traktatens artikel 4, litra c).
Den må derfor kræves tilbagebetalt —

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 48 /35

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. januar 1997

om tilladelse til at forsyne pakninger med frø af olie- og spindplanter med de
foreskrevne angivelser og om ændring af beslutning 87/309/EØF om tilladelse til

at forsyne pakninger med frø af visse foderplanter med de foreskrevne angivelser
(97/ 125/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug,
Havebrug og Skovbrug —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/401 / EØF af 14.
juni 1966 om handel med frø af foderplanter ('), senest
ændret ved direktiv 96/72/EF (2), særlig artikel 10 , stk . 1 ,
litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 69/208 / EØF af 30 .
juni 1969 om handel med frø af olie- og spindplanter (3),
senest ændret ved direktiv 96/72/EF, særlig artikel 10, stk.
1 , litra a), og
ud fra følgende betragtninger:

Normalt må frø af foderplanter og frø af olie- og spind
planter kun bringes i handelen, hvis pakningerne er
forsynet med en officiel etiket i overensstemmelse med
bestemmelserne i henholdsvis direktiv 66/401 /EØF og
direktiv 69 / 208 / EØF;

der kan dog gives tilladelse til , at pakningen forsynes med
de foreskrevne angivelser på en sådan måde , at de svarer
til etikettens udformning;
Kommissionen har allerede givet en sådan tilladelse ved
beslutning 80/775/ EØF (4), ændret ved beslutning 81 / 109/
EØF ('), for sædekorns vedkommende og beslutning 87/
309/ EØF (% ændret ves beslutning 88 /403/ EØF (7), med
hensyn til frø af visse foderplantearter;

ved disse beslutninger blev tilladelserne givet på visse
betingelser, der sikrede, at ansvaret påhvilede certifice
ringsmyndigheden;
systemet har vist sig at være nyttigt;

der bør nu gives en tilsvarende tilladelse for frø af olie- og
spindplanter;

for foderplantearters vedkommende bør tilladelsen også
udvides, så den kommer til at gælde for alle arter, der er
omfattet direktiv 66/401 / EØF ;

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

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne bemyndiges til på de i stk . 2 fast
satte betingelser at tillade, at pakninger med frø af olie
og spindplanter af kategorierne »basisfrø« og »certificeret

frø« forsynes med de foreskrevne angivelser under
myndighedernes tilsyn .

2.

I forbindelse med den i stk. 1 nævnte bemyndigelse

gælder følgende betingelser:

a) de foreskrevne angivelser skal være påtrykt eller
påstemplet pakningen på en sådan måde, at de ikke
kan udviskes

b) de påtrykte eller påstemplede angivelser skal med
hensyn til udformning og farve svare til den etiket, der
bruges i den pågældende medlemsstat

c) blandt de foreskrevne angivelser skal under alle
omstændigheder de angivelser, der er nævnt under del
A, litra a), nr. 3 og 4 i bilag IV til direktiv 69 / 208 / EØF,
påtrykkes eller påstemples, når prøvetagningen i
henhold til artikel 7, stk. 2, i nævnte direktiv finder

sted, og påtrykningen eller påstemplingen skal fore
tages af myndighederne eller under myndighedernes
tilsyn

d) foruden de foreskrevne angivelser skal hver pakning
være forsynet med et individuelt løbenummer, der

tildeles af myndighederne, og som er påtrykt eller
påstemplet på en sådan måde, at det ikke kan udviskes,
af den virksomhed, der trykker pakningerne ; denne
virksomhed underretter den myndighed, der varetager
certificeringen, om antallet af pakninger, herunder
pakningernes løbenummer

e) den myndighed, der varetager certificeringen , skal regi
')
2)
")
4)
')
<•)
y)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

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

125 af 11 . 7 . 1966, s . 2298 /66 .
L 304 af 27. 11 . 1996, s. 10 .
L 169 af 10. 7. 1969, s . 3.
L 207 af 9 . 8 . 1980, s. 37.
L 64 af 11 . 3 . 1981 , s. 13 .
L 155 af 16. 6. 1987, s . 26.
L 261 af 21 . 9. 1988 , s . 27.

strere de mængder frø, som er mærket på denne måde,
herunder antallet af pakninger i hvert parti og paknin
gernes indhold samt de i litra d) nævnte løbenumre

f) den myndighed, der varetager certificeringen , skal
kunne kontrollere producenternes bøger.

Nr. L 48 /36

HdA

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 2

I beslutning 87/309/ EØF foretages følgende ændring:
i artikel 1 , stk. 1 , ændres »frø af markært og heste
bønne « til »frø af foderplantearter«.
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nævnte bemyndigelse . Kommissionen underretter de
øvrige medlemsstater herom .
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 1997.
Artikel 3

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de
betingelser, på hvilke de gør brug af den i artikel 1

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

