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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1554/97
af 22. juli 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for
humle

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 43,

situation bør producentsammenslutningerne beslutte,
hvilke sorter deres medlemmer må dyrke; artikel 7,
stk. 1 , litra d), og stk. 3, litra b), første afsnit, bør
derfor ændres:

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

(3) ifølge artikel 7, stk. 3, litra b), i forordning (EØF)
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg f), og

ud fra følgende betragtninger:
( 1 ) Det er vigtigt, at producentstøtten i første række
tjener til at sikre en bedre og mere stabil indkomst;
tilbageholdelser i støtten med henblik på virkeliggø
relse af de mål, der er opstillet af producentsam
menslutningerne, jf. artikel 7, stk. 1 , litra a)-d), i
forordning (EØF) nr. 1696/71 (4), bør derfor ikke
kunne overskride et rimeligt maksimum; artikel 7,
stk. la, bør derfor ændres;

(2) en forhøjelse af støtten til de øvrige sorter vil kunne
resultere i en betydelig forøgelse af de arealer, der
anvendes til dyrkning af de nævnte sorter, og en
tilsvarende forringelse af kvaliteten; som følge af det
overvældende store udbud og den ringe efterspørgsel
vil priserne for disse sorter kunne falde til et meget
lavt niveau, hvorved producentsammenslutningerne
vil blive tvunget til at udøve deres vetoret og tilbage
købe humlen; denne humle kan måske ikke afsættes

på markedet, og der er således fare for, at producent
sammenslutningerne vil komme til at ligge inde med
store lagre af sorter af mindre god kvalitet; dette vil
kunne destabilisere markedet; for at undgå denne
(') EFT nr. C 127 af 24. 4. 1997, s. 11 .
(2) Udtalelse afgivet den 18 . juli 1997 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).

(3) Udtalelse afgivet den 29. 5. 1997 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).
(4) EFT nr. L 175 af 4. 8. 1971 , s. 1 , specialudgave 1971 (II), s.
569. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr.
3290/94 (EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s . 105).

nr. 1696/71 gælder det princip, at producenter, der er
medlemmer af sammenslutninger, og anerkendte
producentsammenslutninger, der er medlemmer af
en forening, skal afsætte hele deres produktion via
sammenslutningen eller foreningen; det har vist sig,
at dette princip er meget vanskeligt at anvende for de
fleste EF-producenter, som er medlemmer af en

enkelt sammenslutning; den overgangsperiode, der er

fastsat i sidste afsnit i ovennævnte stykke, og i
hvilken medlemmerne af en sammenslutning, hvis
de får tilladelse til det af sammenslutningen, selv kan
afsætte alle eller en del af deres produkter efter
regler, som er fastlagt og kontrolleres af sammenslut
ningen, udløb den 31 . december 1996; det bør derfor
besluttes, hvilken ordning der skal anvendes fra den
1 . januar 1997, og artikel 7, stk. 3, litra b), bør derfor
ændres;

(4) det vil være uheldigt at tilbagekalde anerkendelsen af
producentsammenslutninger, der i øvrigt er meget
aktive, når det gælder de andre opgaver, der påhviler
dem, såsom forvaltning af producentstøtten og virke
liggørelsen af de mål, der er nævnt ovenfor; det bør
derfor fastsættes, at medlemmer af en anerkendt

sammenslutning kan afsætte alle eller en del af deres
produkter, uden at de herved rammes af en støtte

nedsættelse, hvis de har fået bemyndigelse dertil af
sammenslutningen, idet det dog er en betingelse, at
sammenslutningen fører kontrol med de priser, der
forhandles mellem producenterne og de handlende,
og at den har vetoret; i samme forbindelse bør det
fastsættes, at producenter, som ønsker det, kan
afsætte en del af deres produktion gennem en anden
af deres egen sammenslutning valgt producentsam
menslutning, når det drejer sig om produkter med
særlige karakteristika, som ikke automatisk indgår i
førstnævntes handelsaktiviteter;
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(5) hver producentsammenslutning har sin egenart hvad
angår produktions- og afsætningsbetingelser, sam
menslutningen er derfor selv bedst i stand til på
ethvert tidspunkt at afgøre for sine medlemmer,
hvilke skridt der hurtigt skal tages for at tilpasse
produktionen til markedsbehovet; en sådan
smidighed kræver, at der indføres en fleksibel
ordning hvad angår budgetmidler og budgetforvalt
ning;

(6) det er derfor vigtigt, at støtten betales pa høsttids
punktet, uden at der skelnes mellem sortsgrupper;
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( 11 ) for at rationalisere og forenkle udbetalingerne, bør de
finde sted som én enkelt årlig udbetaling, der
omfatter både producentstøtten og sortsomlægnin
gen; beløbet bør udbetales på en dato, der ligger nær
høsten, dog senest den 31 . december det pågældende
år; for 1996-høstens vedkommende er denne frist

imidlertid allerede overskredet, og der må derfor
findes en fornuftig løsning; med det formål bør
artikel 17 ændres;

( 12) det er nødvendigt at vurdere de iværksatte foranstalt
ninger og deres indvirkning på sektorens økono
miske situation og eventuelt at fremsætte forslag; der
bør indsættes en bestemmelse herom i artikel 18 —

dette forudsætter, at den beregningsmetode, der er
fastsat i artikel 12, stk. 5, litra a) og b), og som er

baseret på medlemsstaternes erklæringer, ikke
længere anvendes; den bør erstattes af en beregning
af en fast hektarstøtte, der er baseret på de historiske

gennemsnitsudbytter; i tilfælde af markedsforstyr

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

relser er der mulighed for kun at yde støtte til en del

af de dyrkede arealer; i sådanne tilfælde bør der også
være mulighed for at graduere støtteniveauet; det er
derfor nødvendigt at ændre stk. 5 og 6 og ophæve

Artikel 1

stk. 7 i artikel 12;

I forordning (EØF) nr. 1696/71
ændringer:

foretages følgende

(7) producentsammenslutningerne bør kunne vælge, om
de vil betale denne enhedsstøtte fuldt ud til deres

medlemmer i forhold til deres dyrkede arealer eller

1 ) Artikel 7 ændres således:

blot en del af støtten, nærmere bestemt mellem 80

og 100 % ; artikel 7, stk. 1 , litra e), der omhandler
forvaltningen af støtteordningen, bør derfor ændres;

a) Stk. 1 , litra a), affattes således:
»a) at opnå en koncentration af udbuddet og
medvirke til at stabilisere markedet ved at

(8) producentsammenslutningerne bør kunne tilbage
holde indtil 20 % af støtten til virkeliggørelsen af de
mål, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 , litra d), især eller

endog udelukkende til sortsomlægning, hvis der
fortsat er behov herfor; blandt de øvrige særforan

staltninger kan der gennemføres forskningsaktioner
inden for plantesundhed; denne forskning skal
koncentreres om anvendelse af miljøvenlige frem

gangsmåder og midler; en sådan forskning bør
betegnes som »integreret afgrødebeskyttelse«;

(9) hvis producentsammenslutningerne ikke afsætter
hele deres medlemmers produktion, bliver oven

nævnte mulighed en forpligtelse; den bør indføjes i
artikel 12, stk. 5;

afsætte medlemmernes samlede produktion eller
eventuelt ved at tilbagekøbe humlen til en pris,
der er højere end den, der er fastsat i artikel 7,
stk. 3, litra b)«.

b) Stk. 1 , litra b), affattes således:
»b) i fællesskab at tilpasse produktionen til marke
dets behov og forbedre den, navnlig ved omlæg
ning til andre sorter, omstrukturering af
beplantningen, afsætningsfremmende foranstalt
ninger, forskning inden for produktion,
markedsføring og integreret beskyttelse«.

c) Stk. 1 , litra c), affattes således:
»c) at fremme rationalisering og mekanisering i
forbindelse med dyrkning og høst med henblik
på at forbedre produktionsrentabiliteten og
miljøbeskyttelsen«.
d) Stk. 1 , litra d), affattes således:

(10) tilbageholdelse af støtten er kumulerbar i en periode
på højst fem år; ved slutningen af denne periode skal

hele den tilbageholdte støtte være udbetalt; dette bør
tilføjes i artikel 12, stk. 5;

»d) at beslutte, hvilke humlesorter medlemmerne
må producere, og at fastsætte fælles produk
tionsregler«.
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e) Stk. 1 , litra e), affattes således:

2.

»e) at forvalte den i artikel 12 fastsatte støtteordning
ved at tildele hver producent, der er medlem af
sammenslutningen, hans andel af støtten i
forhold til de dyrkede arealer, jf. dog stk. 5 i

Nr. L 208/3

Gennemførelsesbestemmelserne

til

artikel

8

vedtages efter proceduren i artikel 20 .«

4) Artikel 12 ændres således:

nævnte artikel «.

a) Stk. 3 affattes således:

f) Stk. la affattes således:
» la. Producentsammenslutningerne kan anvende
indtil 20 % af støtten til at træffe foranstalt

ninger til gennemførelse af de i stk. 1 , litra
a)-d), nævnte mål .«

»3 . a) I de områder af Fællesskabet, hvor de aner

kendte producentsammenslutninger er i
stand

til at sikre

deres medlemmer en

rimelig indkomst og gennemføre en rationel

forvaltning af de udbudte mængder, ydes

g) Stk. 3, litra b), affattes således:
»b) Deres

vedtægter

medlemmer

eller

skal
de

de

tilsluttede

tilsluttede

for

anerkendte

støtten udelukkende til disse producentsam
menslutninger.

producentsammenslutninger indeholde forplig
telse til :

b) I det særlige tilfælde, at producenten er
etableret i en anden medlemsstat end den,

— at overholde de fælles produktionsregler og
beslutningerne om, hvilke sorter der kan
produceres

hvor den sammenslutning, han er medlem
af, er etableret, udbetales hele støtten direkte

til denne producent af de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor han er

— at sælge deres samlede produktion gennem
sammenslutningen eller foreningen .

Denne forpligtelse gælder ikke for produkter,
for hvilke producenterne har indgået købekon
trakter, inden de tiltrådte sammenslutningen,
såfremt den pågældende sammenslutning er
blevet underrettet herom og har godkendt dem .
Hvis producentsammenslutningen tillader det,
kan de tilsluttede producenter dog på de af
sammenslutningen fastlagte betingelser:
— opfylde forpligtelsen til at sælge hele
produktionen gennem producentsammen
slutningen ved en afsætning, der er baseret
på fælles regler, som er fastlagt i sammen
slutningens vedtægter, og som sikrer, at
denne har ret til at få salgspriserne oplyst,
idet disse skal godkendes af sammenslutnin
gen, dog således, at manglende godkendelse
forpligter sammenslutningen til at overtage
humlen til en højere pris

— gennem en anden af deres egen sammen
slutning valgt producentsammenslutning
sælge produkter, som på grund af deres
karakteristika ikke automatisk indgår i deres
egen sammenslutnings handelsaktiviteter.«
2) Artikel 9 udgår.

3) Artikel 10 affattes således:

etableret.

c) I de øvrige områder ydes støtten ligeledes til
den enkelte producent.«
b) Stk. 5 affattes således:
»5. a) Dette støttebeløb pr. ha er ens for hver
gruppe af sorter. Det fastsættes til 480

ECU/ha fra 1996-høsten for en periode på
fem år.

b) Hvis støtten efter stk. 3, første afsnit, ydes til
en anerkendt producentsammenslutning, kan
denne vælge, om den hvert år vil udbetale
den fulde støtte til sine medlemmer i forhold

til deres dyrkede arealer, eller om den kun

vil udbetale en del af denne støtte på mindst
80 % , afhængigt af, om der fortsat er behov
for sortsomlægning, eller om der eventuelt er
andre mål, der skal nås, jf. artikel 7, stk. 1 ,
litra d).

c) Hvis støtten ydes til en anerkendt producent
sammenslutning, og denne ikke afsætter hele
sine medlemmers produktion, skal den hvert
år obligatorisk tilbageholde 20 % af produ
centstøtten til virkeliggørelsen af de i litra b)
nævnte mål .

»Artikel 10

1 . Rådet vedtager på forslag af Kommissionen efter
afstemningsmåden i traktatens artikel 43 , stk. 2, de
almindelige regler for anvendelsen af artikel 8 .

d) Tilbageholdelse af støtten er kumulerbar i en
periode på højst fem år; ved slutningen af
denne periode skal hele den tilbageholdte
støtte være anvendt.
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e) I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, litra
b), i denne artikel, skal den pågældende
producent betale den producentsammenslut
ning, han er medlem af, et beløb svarende til
hans indtægt i henhold til ovenstående litra
b) eller c).«

c) Stk. 6 affattes således:

3.

2. 8 . 97

Medlemsstaterne udbetaler støtten til producen

terne på en dato, der ligger så nær høsten som muligt,
dog senest den 15. oktober 1997 for 1996-høsten og
fra 1997-høsten mellem den 16. oktober og den 31 .
december i det produktionsår, støtteansøgningen er
indgivet for.
4.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestem

melserne til denne artikel .

»6.

Hvis den i artikel 11 omhandlede beretning

viser, at der er risiko for strukturelle overskud eller

for forstyrrelser af strukturen i forsyningen af EF
markedet for humle, kan Rådet på forslag af
Kommissionen og efter proceduren i traktatens
artikel 43, stk. 2, justere det støttebeløb, som er
fastsat i stk . 5 i nærværende artikel :

a) enten ved at begrænse støtten til en del af det
dyrkede areal, der er registreret for det pågæl
dende år, og ved om nødvendigt at graduere den
b) eller ved at udelukke de arealer, for hvilke der er
tale om første og/eller andet produktionsår, fra
støtteordningen .«

d) Stk. 7 udgår.
5) Artikel 12a udgår.
6) Artikel 16 affattes saledes:
»Artikel 16

(') Rådets forordning (EØF) nr. 4256/88 af 19.
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Land
bruget (EUGFL), Udviklingssektionen (EFT nr.
L 374 af 31 . 12. 1988 , s. 25). Forordningen er
ændret ved forordning (EØF) nr. 2085/93 (EFT
nr. L 193 af 31 . 7. 1993, s . 44).
(2) Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 af 15. juli
1991 om forbedring af landbrugsstrukturernes
effektivitet (EFT nr. L 218 af 6. 8 . 1991 , s. 1 ).
Forordningen er senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2387/95 (EFT nr. L 244 af 12.
10 . 1995, s. 50).

(3) Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19 .
december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår
samordningen af de forskellige strukturfondes inter
ventioner
indbyrdes
såvel
som
med
interventionerne fra Den Europæiske Investerings
bank og de øvrige eksisterende finansielle instru
menter (EFT nr. L 374 af 31 . 12. 1988, s. 1 ). Forord
ningen er senest ændret ved forordning (EF)
nr. 3193/94 (EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 1 1 ).«

Medmindre andet er bestemt i denne forordning,

finder traktatens artikel 92, 93 og 94 anvendelse på

produktionen og handelen med de i artikel 1 , stk. 1 ,
nævnte produkter.«

7) Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17

1.

Bestemmelserne vedrørende finansieringen af

den fælles landbrugspolitik finder anvendelse på
markedet for de i artikel 1 , stk. 1 , nævnte produkter fra

tidspunktet for anvendelsen af den i denne forordning
fastlagte ordning.

2.

Den støtte, medlemsstaterne yder i medfør af

artikel 8, udgør en fælles foranstaltning efter artikel 2,
stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 4256/88 ('). Støtten er
omfattet af de overslag over de årlige udgifter, der er

8) Artikel 18 affattes saledes:
».Artikel 18

Medlemsstaterne
og
Kommissionen
meddeler
hinanden de oplysninger, der er nødvendige for
gennemførelsen af denne forordning. De nærmere
bestemmelser om meddelelse, evaluering og
udbredelse af disse oplysninger vedtages efter proce
duren i artikel 20 .

Kommissionen forpligter sig til på grundlag af disse
oplysninger at udarbejde en vurdering af sektoren til
Rådet for Den Europæiske Union inden den 1 .
september 2000, idet der sammen med denne vurde
ring om nødvendigt kan fremsættes forslag.«

nævnt i artikel 31 , stk. 1 , i forordning (EØF)
nr. 2328/91 (2).

Artikel 2

Artikel 1 , stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2328/91
anvendes på den i nærværende stykke nævnte støtte.

offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Støtten udbetales ifølge artikel 21 i forordning (EØF)
nr. 4253/88 (3).

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter

Den anvendes fra den 1 . januar 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 1997.
På Rådets vegne
F. BODEN

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1555/97
af 24. juli 1997
om visse indrømmelser i form af et EF-toldkontingent i 1997 for hasselnødder til
fordel for Tyrkiet
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands
og Sveriges tiltrædelse,

de toldkontingenter, som denne forordning fastsætter for
1997, træder i stedet for dem, som ved forordning (EF)
nr. 819/96 (2) blev fastsat for 1996 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
I forbindelse med aftalen om oprettelse af en associering
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og

Tyrkiet (') blev der ydet dette land indrømmelser for visse
landbrugsprodukter;

Artikel 1

Det bestående EF-toldkontingent forhøjes autonomt i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning, uden
at dette i øvrigt berører anvendelsen af ordningerne for
indførsel til Fællesskabet af hasselnødder, som er fastsat i

den aftale, der er indgået mellem Fællesskabet og Tyrkiet.

som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse bør
indrømmelsen for hasselnødder tilpasses bl.a. under

Artikel 2

hensyntagen til de handelsordninger for dette produkt,
der bestod mellem Østrig, Finland og Sverige på den ene
side og Tyrkiet på den anden side;

Artikel 4-8 i forordning (EF) nr. 1981 /94 (3) anvendes for
de i bilaget omhandlede toldindrømmelser.

Fællesskabet skal ifølge artikel 76, 102 og 128 i tiltrædel
sesakten af 1994 vedtage de nødvendige foranstaltninger
for at råde bod på denne situation; disse foranstaltninger
skal have form af autonome EF-toldkontingenter, der
svarer til de bundne præferencetoldindrømmelser, som
Østrig, Finland og Sverige anvendte;

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1997.
På Rådets vegne
M. FISCHBACH

Formand

(2) EFT nr. L 111 af 4. 5. 1996, s. 3.
(3) EFT nr. L 199 af 2. 8 . 1994, s. 1 . Forordningen er senest æn
dret ved forordning (EF) nr. 592/97 (EFT nr. L 89 af 4. 4.

(') EFT nr. 217 af 29. 12. 1964, s. 3687/64.

1997, s. 1 ).
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BILAG

Præferencetoldkontingent for 1997

Løbe

KN-kode

Varebeskrivelse

nummer

09.0201

0802 21 00

Hasselnødder med skal eller afskallede

0802 22 00

(') Kontingenter, der blev åbnet i henhold til Fællesskabets præferenceaftaler.

Bundne

Autonome

kontingenter
(tons) (')

kontingenter

25 000

9 060

(tons)

Gældende
toldsats

Fri
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1556/97

af 1 . august 1997

om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96
af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevare

store antal bestemmelsessteder for leveringerne åbnes
mulighed for, at de bydende kan angive to afskibnings
havne, som ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone

—

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

hjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden ('), særlig artikel 24, stk. 1 , litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande

og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp, og fast

sætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet;

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
sukker;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de

regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser

for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2), ændret

ved forordning (EØF) nr. 790/91 (3); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger;

for et bestemt parti bør der under hensyn til de små
mængder, der skal leveres, emballeringsmåden og det

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes hvidt sukker efter bestemmelserne i forordning
(EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser.
Tildeling af leveringerne sker ved licitation.
Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF)
nr. 2200/87 kan der i bud for parti A angives to afskib
ningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone .

Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem . Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i
hans bud anses for ikke at være skrevet.

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 5. 7. 1996, s. 1 .

I1) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .

O EFT nr. L 81 af 28 . 3. 1991 , s. 108 .
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BILAG
PARTI A

1 . Aktion nr. ('): 368/96 (parti Al ); 369/96 (parti A2).
2. Program : 1996 .

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

4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren .
5. Bestemmelsessted eller -land: Parti Al : Madagaskar; parti A2: Somalia.
6. Produkt, der skal tilvejebringes: hvidt sukker.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (^ Q: se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1
(V A 1 ).

8 . Samlet mængde (tons): 54 tons.
9. Antal partier: 1 i 2 delmængder (parti Al : 18 tons; parti A2: 36 tons).

10. Emballering og mærkning (6) (') ( 1°): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (1 1.2 A 1 b), 2 b) og B 4)
se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s. 1 (V A 3).
Mærkning på følgende sprog: parti Al : fransk; parti A2: engelsk.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på: sukker produceret i Fællesskabet i henhold til artikel 24, stk.
la, sjette afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 :
dvs. enten A- eller B-sukker (litra a) og b)).
12. Leveringsstadium: frit afskibningshavn (8).
13 . Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15. Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 8 . - 28 . 9. 1997.
18. Sidste frist for leveringen: —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 18 . 8 . 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 1 . 9. 1997, kl . 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 22. 9. - 12. 10. 1997
c) sidste frist for leveringen: —
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 15 ECU/ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles, telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (eksklusive).
25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): periodisk restitu
tion, som anvendes for hvidt sukker den 23 . 7. 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1363/97 (EFT nr. L 188 af 17. 7. 1997, s. 3).

Nr. L 208/9
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Noter:

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

(2) Tilslagsmodtageren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren for at aftale, hvilke forsen
delsesdokumenter der er nødvendige.

(3) Tilslagsmodtageren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede
produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende
medlemsstat ikke er blevet overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af
cæsium 134 og 137 og af jod 131 .

(4) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen .
Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.

Restitutionsbeløbet omregnes til national valuta ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der gælder
på datoen for toldbehandlingen ved udførslen. Artikel 13-17 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1068/93 (EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/96 (EFT nr. L
188 af 27. 7. 1996, s. 22), finder ikke anvendelse på dette beløb.
(^ Tilslagsmodtageren sender ved varens levering til den begunstigede eller hans repræsentant følgende
dokument:

— sundhedscertifikat.

(é) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort »R« påført efter påskriften .

Q Kategorien af sukker er konstateret på en måde, der er afgørende for anvendelsen af reglen i artikel 18,
stk. 2, litra a), andet led, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2103/77 (EFT nr. L 246 af 27. 9. 1977, s.
12).

(8) Uanset artikel 7, stk. 3 litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud angives to afskibningshavne
der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.

(9) Uanset EFT nr. C 114, punkt V A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(10) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/FCL og hver container skal netto inde
holde 18 tons .

Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containerterminalen i afskib
ningshavnen . Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostningerne ved fjer
nelse af containerne fra containerterminalen. Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr.
2200/87 anvendes ikke .

Leverandøren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste over hver container med oplysning
om antallet af sække for hvert afskibningsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen.

Leverandøren skal forsegle hver container med en nummereret forsegling (SYSKO locktainer 180 seal),
hvis nummer skal meddeles speditøren .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1557/97
af 1 . august 1997
om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

for, at de bydende kan angive to afskibningshavne, som
ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96
af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevare
hjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden ('), særlig artikel 24, stk. 1 , litra b), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:
Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp, og fast
sætter de generelle kriterier for transport af føde

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere, skal der i Fællesskabet tilveje
bringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forord
ning (EØF) nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betin
gelser. Tildeling af leveringerne sker ved licitation .

varehjælpen ud over fob-stadiet;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
mælkepulver;

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de

regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF)

Artikel 1

Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF)
nr. 2200/87 kan der i bud for parti A angives to afskib
ningshavne, der ikke nødvendigvis ligger i samme havne
zone .

nr. 2200/87 af 8 . juli 1987 om almindelige bestemmelser
for tilvejebringelse i Fællesskabet af produkter, der skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2), ændret
ved forordning (EØF) nr. 790/91 (3); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser
samt den fremgangsmåde, der skal følges ved bestem
melsen af de heraf følgende omkostninger;

Tilslagsmodtageren anses for at være bekendt med de
generelle og særlige betingelser og for at have accepteret
dem. Enhver anden betingelse eller ethvert forbehold i

for et bestemt parti bør der under hensyn til det store

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

antal bestemmelsessteder for leveringerne åbnes mulighed

hans bud anses for ikke at være skrevet.

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 166 af 5. 7. 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 204 af 25. 7. 1987, s. 1 .
3) EFT nr. L 81 af 28 . 3. 1991 , s. 108.
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BILAG

PARTI A

1 . Aktion nr. ('): 370/96 (parti Al ); 371 /96 (parti A2); 372/96 (parti A3).
2. Program : 1996 .

3. Modtager (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag (tlf. (31-70) 33 05 757; telex 30960 EURON
NL; fax 364 17 01 ).

4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
5. Bestemmelsessted eller -land: Parti Al : Angola; parti A2: Madagaskar; parti A3: Bangladesh .
6. Produkt, der skal tilvejebringes: vitaminiseret skummetmælkspulver.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (■') (5): se EFT nr. C 1 14 af 29. 4. 1991 , s. 1 (I B 1 ).
8 . Samlet mængde (tons): 105 tons.
9. Antal partier: 1 i 3 delmængder (parti Al : 15 tons; parti A2: 15 tons; parti A3: 75 tons).

10. Emballering og mærkning Q (8): se EFT nr. C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (6.3 A og B 2)
se EFT nr. C 114 af 29. 4. 1991 , s . 1 (I B 3).

Mærkning på følgende sprog: parti Al : portugisisk; parti A2: fransk; parti A3: engelsk.
Yderligere påskrifter: »Expiry date . . .« (parti A3).
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
Fremstillingen af skummetmælkspulveret og vitaminiseringen skal ske efter tilslaget for leveringen.
12. Leveringsstadium: frit afskibningshavn (6).
13. Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren: —
15 . Lossehavn : —

16. Adresse på lageret og eventuelt lossehavn: —
17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 8 . - 28 . 9. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : —

19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 18 . 8. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation:

a) sidste frist for indgivelse af bud: 1 . 9. 1997, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen: 22. 9. - 12. 10. 1997
c) sidste frist for leveringen: —
22. Licitationssikkerhedens størrelse: 20 ECU/ton .

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

anvendelig den 23. 7. 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1 171 /97 (EFT nr. L 169 af 27.
6. 1997, s . 28).

2 . 8 . 97

2. 8 . 97

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 208 / 13

Noter:

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

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

(4) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2330/87 (EFT nr. L 210 af 1.8 . 1987, s. 56), senest ændret ved
forordning (EØF) nr. 2226/89 (EFT nr. L 214 af 25. 7. 1989, s. 10), er gældende for eksportrestitutionen .
Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 25 i dette bilag.
Restitutionsbeløbet omregnes til national valuta ved hjælp af den landbrugsomregningskurs, der gælder på
datoen for toldbehandlingen ved udførslen. Artikel 13-17 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1068/93
(EFT nr. L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/96 (EFT nr. L 188 af 27.
7. 1996, s. 22), finder ikke anvendelse på dette beløb.
(*) Tilslagsmodtageren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende
dokumenter:

— sanitært certifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at produktet blev fremstillet
på fortrinlige vilkår, som overvåges af et kvalificeret teknisk personale. Certifikatet skal indeholde
oplysning om pasteuriseringens temperatur og varighed, temperaturen i og varigheden af opholdet i
spraytørringstårnet og sidste holdbarhedsdato
— sundhedscertifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at der i det område, hvor den
rå mælk er produceret, ikke er konstateret mund- eller klovesyge eller andre anmeldelsespligtige smit
somme sygdomme i de sidste tolv måneder før forarbejdningen .

(6) Uanset artikel 7, stk. 3, litra d), i forordning (EØF) nr. 2200/87 kan der i bud angives to afskibningshavne,
der ikke nødvendigvis ligger i samme havnezone.
Q Uanset EFT nr. C 114, punkt I A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(8) Forsendelse i 20-fods containere i henhold til ordningen FCL/FCL, og hver container skal netto inde
holde 15 tons. Leverandøren bærer omkostningerne for containerne indtil »stack-stadiet« i containertermi
nalen i afskibningshavnen. Modtageren bærer alle efterfølgende lasteomkostninger, inklusive omkostnin
gerne ved fjernelse af containerne fra containerterminalen. Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i forordning
(EØF) nr. 2200/87 anvendes ikke.
Leverandøren skal forelægge speditøren en fuldstændig pakningsliste over hver container med oplysning
om antallet af sække for hvert aktionsnummer som oplyst i licitationsbekendtgørelsen.

Leverandøren forsegler hver container med en nummereret forsegling (Sysko locktainer 180 seal), hvis
nummer skal meddeles speditøren .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1558/97

af 1 . august 1997

om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der
opkøbes ved intervention som følge af den 186. dellicitation i forbindelse med de
generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

afhængigt af prisforskellene om de tilbudte mængder,
flere nedsættelseskoefficienter, jf. artikel 13, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 2456/93;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2222/
96 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

på grund af de udliciterede mængders størrelse er det
hensigtsmæssigt at udnytte den mulighed, der er fastsat i
artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2456/93, og
forlænge fristen for produkternes levering til intervention;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 af 1 .
september 1993 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår de
generelle og de særlige interventionsforanstaltninger for
oksekød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1304/
97 (4), blev der indledt en licitation ved artikel 1 , stk. 1 , i

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9 . juni
1989 om opkøb af oksekød ved licitation (*), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1298/97 (*);

For den 186. dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89, gælder følgende:

i henhold til artikel 13, stk. 1 , i forordning (EØF) nr.
2456/93 fastsættes der eventuelt en maksimumsopkøbs

— maksimumsopkøbsprisen til 269,99 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe og forfjerdinger til 9 386 tons
— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 255 ECU, men under eller lig med 265,50
ECU, anvendes en koefficient på 30 % i henhold
til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2456/93,
og at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 265,50 ECU, anvendes en koefficient på 12 % .

pris for kvalitet R3 for hver dellicitation under hensyn
tagen til de modtagne bud; ifølge samme forordnings
artikel 14 accepteres der kun bud, som højst svarer til
nævnte maksimumspris, dog uden at overskride gennem
snitsprisen på det nationale eller regionale marked,
forhøjet med beløbet nævnt i stk. 1 ;
efter at de bud, der blev indgivet ved den 186. dellicita

tion, er gennemgået, og der ifølge artikel 6, stk. 1 , i
forordning (EØF) nr. 805/68 er taget hensyn til kravene
om en rimelig markedsstøtte samt den sæsonmæssige
udvikling i slagtningerne, bør maksimumsopkøbsprisen
samt den mængde, der kan accepteres til intervention,
fastsættes;

de tilbudte mængder overstiger for øjeblikket de mæng
der, der kan opkøbes; derfor bør der på de mængder, der

kan opkøbes, anvendes en nedsættelseskoefficient eller,
')
2)
3)
4)
5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

148
296
225
177
159

af
af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 24.
21 . 11 . 1996, s. 50,
4. 9. 1993, s. 4.
5. 7. 1997, s. 8 .
10. 6. 1989, s. 36.

<• EFT nr. L 176 af 4. 7. 1997, s. 36.

a) For kategori A fastsættes:

b) For kategori C fastsættes:

— maksimumsopkøbsprisen til 269,99 ECU/ 100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe og forfjerdinger til 7 215 tons
— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
under eller lig med 255 ECU, anvendes en koeffi
cient på 75 %
— at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 255 ECU, men under eller lig med 265,50
ECU, anvendes en koefficient på 30 % i henhold
til artikel 13, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2456/93,

og at der på de mængder, der tilbydes til en pris på
over 265,50 ECU, anvendes en koefficient på 12 % .
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Artikel 2

Uanset artikel 16, stk. 2, første punktum, i forordning (EØF) nr. 2456/93 forlænges fristen
for produkternes levering til intervention med en uge .
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 4. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1559/97
af 1 . august 1997

om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter,
der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 587/96 (2), særlig artikel 17, stk. 3, og

løbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af
varer, som ikke er opført i traktatens bilag II (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1341 /97 (*), særlig artikel 4,
stk. 2, litra b), på de oplysninger, som Kommissionen for
øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugæl
dende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget
til denne forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1524/97 (3) har fastsat
de restitutionssatser, der fra den 1 . august 1997 skal
anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af
varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II;
anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/94 af 30 . maj
1994 om fastsættelse af fælles gennemførelsesregler for
ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om fast
læggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbe

Artikel 1

Den restitutionssats, der anvendes for visse mejeriproduk
ter, der udføres i form af varer, der er angivet i bilaget til
forordning (EF) nr. 1524/97, ændres i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28 . 6. 1968 , s. 13.
(2) EFT nr. L 206 af 16. 8 . 1996, s. 21 .
H EFT nr. L 204 af 31 . 7. 1997, s. 38.

(4) EFT nr. L 136 af 31 . 5. 1994, s . 5 .
5 EFT nr. L 184 af 12. 7. 1997, s . 12.
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Nr. L 208/ 17

BILAG

til Kommissionens forordning af 1 . august 1997 om ændring af de restitutionssatser, der
skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af
traktatens bilag II
(ECU/100 kg)
Varebeskrivelse

KN-kode

ex

0402 10 19

Restitutions

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden med
fedtindhold på mindre end 1,5 vægtprocent og
vandindhold på mindre end 5 vægtprocent (PG 2):

satser

et
et

a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
KN-kode 3501

ex

0402 21 19

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

59,85

Mælkepulver, fremstillet ved Spray-metoden, med et
fedtindhold på 26 vægtprocent og et vandindhold på mindre
end 5 vægtprocent (PG 3):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør
eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de
betingelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 570/88

61,89

b) for så vidt angår udførsel af andre varer
ex

0405 00

102,60

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør
eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de
betingelser, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 570/88

55,50

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under
KN-kode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40
vægtprocent og derover

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

187,75
180,52

Nr. L 208/ 18
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/97

af 1 . august 1997
om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
996/97 af 3. juni 1997 om åbning og forvaltning af et
toldkontingent for import af frosset mellemgulv af
oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91 ('),

særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I artikel 1 , stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 996/97 fast
sættes det, at der i perioden 1997/98 kan importeres 800
tons mellemgulv på særlige betingelser,

ansøgninger, der er indgivet, overstiger langt de mængder,
der er disponible; under hensyn til dette og for at sikre en
ligelig fordeling af de disponible mængder bør de mæng
der, der er ansøgt om, nedsættes forholdsmæssigt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

0,0534479 % af de mængder, som der er søgt om gennem
importlicensansøgninger indgivet i henhold til artikel 8 i
forordning (EF) nr. 996/97, imødekommes.
Artikel 2

i artikel 8 , stk. 3, i forordning (EF) nr. 996/97 fastsættes

det, at de mængder, der er ansøgt om, kan nedsættes; de

Denne forordning træder i kraft den 2. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 144 af 4. 6. 1997, s. 6.
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Nr. L 208 / 19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1561 /97

af 1 . august 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,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelses
bestemmelser til importordningen for frugt og

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

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

grøntsager ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2375/96 (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 land

brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

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

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.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

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

Nr. L 208/20
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BILAG

til Kommissionens forordning af 1 . august 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

ex 0707 00 25

l
0709 90 79

Tredjelandskode (')

052

73,0

999

73,0

052

388

65,7
65,7
61,2

524

58,5

999

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

0809 20 69

0809 40 30

Fast

importværdi

528

50,2

999

56,6

052

120,4

400

228,6

412

124,1

512

114,3

600

139,6

624

169,6

999

149,4

388

82,5

400

68,3

508

60,1

512

51,5

528

57,4

800

142,7

804

85,5

999

78,3

052

94,7

388

57,2

512

59,7

528

33,6

999

61,3

052

236,2

400

214,2

616

166,0

999

205,5

064

110,1

066

100,4

624

185,5

999

132,0

(') 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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Nr. L 208/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1562/97

af 1 . august \991
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

overskridelse vil skade ordningen for eksportrestitutioner
for frugt og grøntsager;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for at råde bod på denne situation bør der ske en
afvisning af ansøgninger om licenser af type B for citro
ner, der udføres efter den 1 . august 1997, indtil udgangen
af den igangværende eksportperiode —

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så
vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 610/97 (2), særlig

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

artikel 5, stk. 5, og
Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

De vejledende mængder for andre eksportlicenser af type
B end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevare
hjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
1120/97 (3),

For citroner afvises de ansøgninger om licenser af type B,
der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1 1 20/97,
og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget
efter den 1 . august 1997, men inden den 17. september
1997 .

i betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder
over dags dato, er de vejledende mængder for citroner,

Artikel 2

som er fastsat for den igangværende eksportperiode, alle
rede overskredet eller kan snart blive overskredet: denne

Denne forordning træder i kraft den 2. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 292 af 15. 11 . 1996, s. 12.

I1) EFT nr. L 93 af 8. 4. 1997, s. 16.

(3) EFT nr. L 163 af 20. 6. 1997, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1563/97
af 1 . august \991
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 af 30 . juni 1992 om den fælles markedsord

i artikel 2, stk. 1 , i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden
i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 ECU/ton
fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering;
nævnte afvigelse har fundet sted; det er derfor nødvendigt
at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1 529/97 —

ning for korn ('), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 1249/96 af 28 . juni 1996 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt

angår importtold for korn (3), ændret ved forordning (EF)
nr. 641 /97 (4), særlig artikel 2, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:

Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1 529/97 (*);

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1529/97 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

C) EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 21 .
I1) EFT nr. L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.

3 EFT nr. L 161 af 29. 6. 1996, s . 125.

h) EFT nr. L 98 af 15. 4. 1997, s. 2.
n EFT nr. L 206 af 1 . 8 . 1997, s. 6.
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Nr. L 208 /23

BILAG I

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

Told ved indførsel pr. landevej,
Varebeskrivelse

KN-kode

eller Østersøen (ECU/ton)

Told ved indførsel ad luftvejene
pr. hav fra andre havne (2)
(ECU/ton)

0,00

0,00

flod eller hav fra havne

ved Middelhavet, Sortehavet

1001 10 00

Hård hvede (')

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd:

22,98

12,98

1001 90 99

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

22,98

12,98

af middelgod kvalitet

46,44

36,44

af ringe kvalitet

53,91

43,91

1002 00 00

Rug

72,39

62,39

1003 00 10

Byg, til udsæd

72,39

62,39

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

72,39

62,39

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

86,80

76,80

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

86,80

76,80

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til
84,33

74,33

udsæd

(') For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er fastsat for blød
hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en
nedsættelse af tolden på
— 3 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 ECU/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 ECU/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II

Elementer til beregning af tolden
(den 31 . juli 1997)

1 . Gennemsnit " for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen :
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)
Notering (ECU/ton)
Præmie for Golfen (ECU/ton)
Præmie for The Great Lakes ( ECU/ton)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

129,83

121,89.

123,10

96,74

200,03 (')

99,00 (')

12,79

4,54

9,95

—

18,59

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 13,19 ECU/ton; Great Lakes-Rotterdam: 22,44 ECU/ton.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 ECU/ton (HRW2)
0,00 ECU/ton (SRW2).

-

—
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Nr. L 208 /25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1564/97
af 1 . august 1997

om niende ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger
til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
3290/94 (2), særlig artikel 20, og
ud fra følgende betragtninger:

anvender bestemmelserne i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3887/92 af 23. december 1992 om gennemfø
relsesbestemmelser for det integrerede system for forvalt
ning og kontrol af visse EF-støtteordninger (*), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2015/95 (6);
støtten for ikke bedækkede søer erstatter på en vis måde
den støtte for meget unge smågrise, der ydes ved levering
af disse til myndighederne; det er derfor berettiget at

begrænse EF's udgifter til den nye støtteordning for ikke
bedækkede søer til udgifterne ved ydelse af støtte for leve
ring af meget unge smågrise;

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

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse pro
duktionsområder i Nederlandene blev der ved Kommis

sionens forordning (EF) nr. 413/97 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/97 (4), fastsat undtagelsesbestem
melser til støtte for markedet for svinekød i denne
medlemsstat;
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

det er givet, at de veterinære og handelsmæssige restrik
tioner samt de støtteforanstaltninger, der er fastsat ved
forordning (EF) nr. 413/97, skal fortsætte i adskillige

Artikel 1

måneder endnu; det er derfor rimeligt og berettiget at

indstille produktionen af smågrise ved et forbud mod
inseminering af søer for således at undgå, at smågrise skal
slagtes om nogle måneder og opnå en formindskelse af
belægningsgraden og dermed af risikoen for en fremtidig
spredning af sygdommen;
de nederlandske myndigheder indførte den 3 . juni 1997
et sådant forbud mod inseminering i områder med høj
belægningsgrad; producenterne skal holde de ikke bedæk

kede søer på deres bedrift, indtil forbuddet hæves, og de
kan genoptage produktionen af smågrise, det er derfor
berettiget at kompensere for de omkostninger, der er
forbundet med tilbageholdelsen af søerne, i form af en
støtte, der ydes pr. måned i den periode, i hvilken insemi
neringsforbuddet gælder;
det er nødvendigt, at de nederlandske myndigheder
vedtager de fornødne bestemmelser for at muliggøre
denne støtte, idet de med hensyn til indgivelse af ansøg
ninger, kontrolforanstaltninger og sanktioner analogt

I forordning (EF) nr. 413/97 indsættes som artikel 4a:
»Artikel 4a

1 . Producenterne kan efter ansøgning opnå støtte
fra de nederlandske myndigheder for søer på deres
bedrift, der er underlagt det insemineringsforbud, der
den 3 . juni 1997 blev vedtaget ved den nederlandske
forordning om forbud mod reproduktion af grise i
1997 — Regeling fokverbod varkens 1997.

2. Støtten fastsættes til 32 ECU pr. so pr. måned.
Den ydes for støtteberettigede søer, der holdes på
ansøgerens bedrift i hele perioden for inseminerings
forbuddet, og som insemineres senest fire måneder
efter forbuddets ophævelse. Hver so skal forblive
ubedækket i en periode, der mindst svarer til varig
heden af insemineringsforbuddet. Det antal måneder,
som støtten ydes for, er lig med varigheden af insemi
neringsforbuddet. Støtten kan tidligst udbetales seks
måneder efter ikrafttrædelsen af insemineringsforbud
det.

(') EFT nr. L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT nr. L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
(3) EFT nr. L 62 af 4. 3. 1997, s. 26.
4 EFT nr. L 202 af 30 . 7. 1997, s . 40 .

O EFT nr. L 391 af 31 . 12. 1992, s. 36.
6 EFT nr. L 197 af 22. 8 . 1995, s . 2.

Nr. L 208/26
3.

HDA !

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De nederlandske myndigheder vedtager alle de

fornødne bestemmelser for den i stk . 1 omhandlede

støtte, bl.a. bestemmelser om definition af støtteberet

tigede dyr og identifikation af disse.
Med hensyn til indgivelse af ansøgninger, kontrol
foranstaltninger og sanktioner finder artikel 5, artikel
6, stk. 1 , 3, 4 og stk. 5, første afsnit, artikel 8, artikel
10, stk. 2 og 5, artikel 11 , 12, 13 og 14 i Kommissio
nens forordning (EØF) nr. 3887/92 (") om gennemfø
relsesbestemmelser for det integrerede system for
forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger
tilsvarende anvendelse .

4.

De nederlandske myndigheder meddeler senest
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5. 70 % af udgifterne til denne støtte dækkes af
Fællesskabets budget for højst 220 000 søer.

Fællesskabets medfinansiering må dog ikke overstige
de fællesskabsudgifter, der ville være påløbet ved
ydelse af den i artikel 1 , stk. 4, omhandlede støtte for
levering af meget unge smågrise fra et lignende antal
søer i en periode, der svarer til varigheden af insemi
neringsforbuddet, nedsat med 116 dage .
Beløb, der er udbetalt i form af forskud, og som over
stiger det beløb, der definitivt er refusionsberettiget
efter foregående afsnit beregnet efter ophævelsen af
insemineringsforbuddet, betales tilbage til EUGFL i
måneden efter beslutningen om fastsættelse af det
refusionsberettigede beløb.
O EFT nr. L 391 af 31 . 12. 1992, s. 36.«

tredive dage efter vedtagelsen af nærværende forord
ning Kommissionen de bestemmelser, de har vedta
get. De underretter regelmæssigt Kommissionen om
gennemførelsen af den støtteordning, der indføres ved

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø

nærværende artikel .

relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.

På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen
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Nr. L 208 /27

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1565/97
af 1 . august 1997
om tilladelse til at forarbejde spisedruer, der tilbagekøbes i produktionsåret
1997/98 , til alkohol
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

medlemsstaterne skal give alle interesserede erhvervsdri
vende lige adgang til passende procedurer som licitation
og offentlig auktion; de skal også forhindre enhver
fordrejning af markedet for vin og alkohol; de skal endvi
dere føre kontrol med alkoholens fremstillingsproces;

Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager
har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fast

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96
af 28 . oktober 1996 om den fælles markedsordning for
frugt og grøntsager ('), særlig artikel 23, 30 og 57, og

satte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts
1987 om den fælles markedsordning for vin (2), som
ændret ved forordning (EF) nr. 1417/97 (3), er det fra den
1 . august 1997 forbudt at fremstille vin af druer, der er
klassificeret som spisedruer; afskaffelsen af denne
mulighed for alternativ anvendelse af spisedruer har
medført betydelige vanskeligheder på markedet for frisk
frugt i visse områder af Fællesskabet, hvor store mængder
spisedruer blev anvendt til vinfremstilling og siden destil
leret; disse vanskeligheder vil kunne medføre en kraftig
forhøjelse af tilbagekøbte mængder, som producentorga
nisationerne ikke har mulighed for at afsætte; i de områ

Artikel 1

For produktionsåret 1997/98 kan spisedruer, der er tilba
gekøbt i henhold til artikel 23, stk. 1 , i forordning (EF) nr.
2200/96, forarbejdes til alkohol med en styrke på over
80 % vol ved direkte destillation af produktet på de i
denne forordning fastsatte betingelser.

Artikel 2

der, hvor nævnte vanskeligheder gør sig gældende, bør
der derfor iværksættes en overgangsforanstaltning som led
i den fælles markedsordning;

Spisedruer, der er tilbagekøbt og bestemt til forarbejdning
til alkohol, skal være destilleret inden udgangen af
produktionsåret 1997/98 .

i en overgangsperiode bør medlemsstaterne kunne tillade
destillation af spisedruer, der er tilbagekøbt; destillationen
skal foretages af godkendte destillerier, der frembyder de
nødvendige garantier med hensyn til teknisk materiel og

Artikel 3

kontrol;

1 . De i artikel 1 nævnte spisedruer leveres til
godkendte destillerier. Medlemsstaterne
meddeler
Kommissionen en liste over godkendte destillerier.

der bør fastsættes effektive kontrolforanstaltninger for at

2. Godkendte destillerier gennemfører destillationen af
de i henhold til artikel 4 modtagne spisedruer til alkohol

undgå, at disse druer anvendes til vinfremstilling eller
som gæret produkt i vinsektoren; foranstaltningerne

under officiel kontrol .

omfatter krav om, at transport af disse druer begrænses til

transporten til destillerierne, og at druerne tilsættes et
sporstof, så at de kan identificeres, og det derved forhind
res, at de anvendes i vinsektoren; det bør også fastsættes,
at alkohol, der er fremstillet ved destillation af disse druer,
skal denatureres, og denne alkohol må ikke kunne
afsættes i landbrugssektoren eller til fremstilling af spiri

Artikel 4

1 . Spisedruer, der er tilbagekøbt og bestemt til destilla
tion, må kun transporteres til et godkendt destilleri.

tus;

(') EFT nr. L 297 af 21 . 11 . 1996, s. 1 .
(2) EFT nr. L 84 af 27. 3. 1987, s. 1 .

M EFT nr. L 196 af 24. 7. 1997, s. 10.

2. Spisedruer, der er tilbagekøbt, tilsættes et af
medlemsstaternes myndigheder godkendt sporstof, så at
druerne på ethvert tidspunkt kan identificeres og det
forhindres, at de anvendes i vinsektoren .

Nr. L 208/28
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Artikel 5

1 . Alkohol, der er fremstillet ved destillation af spise
druer, denatureres straks efter fremstillingen med de

denatureringsmidler, der er omhandlet i forordning (EF)
nr. 3199/93 (•).
2.

Alkohol, der er fremstillet ved denne destillation, må

ikke anvendes til konsum eller til fremstilling af spiritus.

Artikel 6

EF finansierer under ingen omstændigheder udgifter til
forarbejdning af druer, der er tilbagekøbt, til alkohol.
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Artikel 7

1.

Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstalt

ninger for at:
— sikre de erhvervsdrivende lige adgang til de foranstalt
ninger, der er fastsat i denne forordning; de kan i den
forbindelse afholde licitation eller offentlig auktion
— undgå fordrejninger på markedet for vin og alkohol.

2. Medlemsstaterne fører kontrol med forarbejdningen
af spisedruer, der er tilbagekøbt, til alkohol.
Artikel 8

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.

På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 288 af 23. 11 . 1993, s. 12.
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Nr. L 208 /29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1566/97

af 1 . august 1997
om fravigelse fra forordning (EF) nr. 762/94 om gennemførelsesbestemmelser til

Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 for så vidt angår jordudtagning
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

det er derfor nødvendigt at fravige fra forordning (EF) nr.
762/94 med virkning fra den 23 . juli 1997;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn, Fedtstoffer og Tørret Foder —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1765/92
af 30. juni 1992 om indførelse af en støtteordning for
producenter af visse markafgrøder ('), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1422/97 (2), særlig artikel 12, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 762/94 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2930/95 (4), fastsattes

gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr.
1765/92 for så vidt angår jordudtagning, og det fastsattes
bl.a., at de udtagne arealer skal forblive udtaget indtil
mindst den 31 . august;

visse regioner i Fællesskabet blev i løbet af juli 1997 ramt
af usædvanlige oversvømmelser, dette vanskeliggør græs
ning af kvæget på de sædvanlige steder; det er derfor
ønskeligt at finde midlertidige alternativer til kvægets
anbringelse og fodring; anvendelse af arealer, der er
udtaget i henhold til markafgrødeordningen, vil kunne
lette denne situation; det er dog hensigtsmæssigt at fast
sætte foranstaltninger, der skal sikre, at disse arealer ikke
anvendes for vindings skyld;

Artikel 1

For produktionsåret 1997/98 rykkes fristen den 31 . august
som fravigelse fra artikel 3, stk. 3 og 4, andet led, i forord
ning (EF) nr. 762/94 frem til den 22. juli 1997 i de i
bilaget til nærværende forordning omhandlede regioner.
Artikel 2

De pågældende medlemsstater træffer alle nødvendige
foranstaltninger for at sikre, at den mulighed, kvægavlerne
i de pågældende regioner får for at anvende de udtagne
arealer til græsning, ikke anvendes for vindings skyld.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 23 . juli 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(>) EFT nr. L 181 af 1 . 7. 1992, s. 12.
(2) EFT nr. L 196 af 24. 7. 1997, s. 18.

b) EFT nr. L 90 af 7. 4. 1994, s. 8 .

n EFT nr. L 307 af 20 . 12. 1995, s. 8 .

Nr. L 208/30
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BILAG

1 . ØSTRIG :

2. TYSKLAND

Niederdsterreich

Brandenburg

Verwaltungsbezirke:

Landkreise:

— Gänserndorf

— Uckermark

— Bruck/ Leitha

— Barnim

— Baden

— Märkisch-Oderland

— Mödling

— Oder-Spree

— Wiener Neustadt

— Oberhavel

— Neunkirchen

— Dahme-Spreewald

— Lilienfeld

— Spree-Neiße

— St. Polten
— Tulln

— Wien-Umgebung
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Nr. L 208 /31

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1567/97
af 1 . august 1997
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndtasker af læder
med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrø
rende importen af håndtasker af plast og tekstilmaterialer med oprindelse i
Folkerepublikken Kina
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

dige foranstaltninger, accepterede Kommissionen
undtagelsesvis at lade disse parter indgå i undersø
gelsen af Fællesskabets interesser.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 9, stk. 2 og 4, og artikel 10,

(4)

På anmodning underrettedes parterne skriftligt om
de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke det for så vidt angår håndtasker
af læder påtænktes at anbefale indførelse af endelig
told og endelig opkrævning af de beløb, for hvilke
der er stillet sikkerhed i form af midlertidig told, og
endvidere at afslutte proceduren vedrørende hånd
tasker af plast og tekstilmaterialer.

(5)

Kommissionen tog stilling til parternes mundtlige
og skriftlige bemærkninger, og efter omstændighe

stk . 2,

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

derne

ændredes

resultaterne

af Kommissionens

undersøgelse for at tage hensyn hertil .
A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1 )

Ved

forordning (EF)

nr.

209/97 (2) indførte

C. TILSLUTNING TIL KLAGEN

Kommissionen en midlertidig antidumpingtold på

importen til Fællesskabet af visse typer håndtasker
med oprindelse i Folkerepublikken Kina og
henhørende under KN-kode 4202 21 00 (læder),
4202 22 10 (plast) og 4202 22 90 (tekstilmaterialer).

(6)

Nogle interesserede parter havde gjort gældende, at
klagen ikke havde tilslutning fra en betydelig del af
den samlede produktion i Fællesskabet, idet der
ikke forelå beviser for, at individuelle producenter,
som tilsammen tegner sig for en betydelig del af
produktionen, tilsluttede sig klagen . De påpegede
desuden, at flere nationale foreningers opposition
mod klagen påvirker klagens repræsentativitet.

(7)

Efter en undersøgelse forud for indledningen af
proceduren konstateredes det, at de nationale fore
ninger i Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien,

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(2)

Efter indførelsen af den midlertidige antidumping
told

fik

interesserede

parter

på

anmodning

lejlighed til at blive hørt af Kommissionen. Flere af
disse parter tilkendegav også skriftligt deres
synspunkter vedrørende resultaterne af undersøgel

Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige gav
deres tilslutning til klagen . De tilsluttede medlem

sen .

(3)

mers produktion udgør en betydelig del (ca. 70 %)
af den samlede produktion i Fællesskabet, jf.

Kommissionens tjenestegrene undersøgte spørgs
målet om Fællesskabets interesser yderligere og

bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, i Rådets forord

indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som
ansås for nødvendige for at træffe endelig afgørelse

ning (EF) nr. 384/96, i det følgende benævnt
»grundforordningen «.

i sagen. Som følge af det store antal parter, der gav
sig til kende nogen tid efter udløbet af den fastsatte
frist, og de bemærkninger, som interesserede parter
fremførte på et meget sent tidspunkt i undersø
gelsen og umiddelbart efter indførelsen af midlerti
(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .

2 EFT nr. L 33 af 4. 2. 1997, s . 11 .

(8)

Tilslutningen fra medlemmerne af de nationale
foreninger (dvs. de enkelte selskaber) opnåedes af
Det Europæiske Udvalg for Nationale Foreninger
inden for Lædervarer, Rejseartikler og Lignende
Industrier (CEDIM) gennem ovennævnte nationale
foreninger, som i kraft af deres rets- og handleevne
kan repræsentere medlemmerne .

Nr. L 208/32

(9)

TOTI
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Der registreredes ingen opposition forud for

runger saledes fik lov til forud at vælge udeluk

indledningen af undersøgelsen, eftersom tre andre
nationale foreninger, som er medlemmer af

kende EF-producenter, der tilsluttede sig klagen,
hvis finansielle indikatorer gjorde det lettere at

CEDIM (Østrig, Tyskland og Nederlandene) i
CEDIM erklærede sig indforstået med ikke at
modsætte sig klagen. Endelig skal det anføres, at
ingen selskaber eller nationale foreninger i de
øvrige fem medlemsstater (Danmark, Finland,

Irland, Luxembourg og Sverige) gav udtryk for

konstatere, at der forvoldtes skade, eller der var rede

til at samarbejde.

(14)

Efter indledningen af proceduren besluttede den
britiske forening at trække sin tilslutning til klagen
tilbage . Den østrigske, tyske og nederlandske fore
ning, der oprindelig undlod at modsætte sig klagen,
besluttede også at opponere mod proceduren .
Denne holdningsændring kan ikke med tilbagevir
kende kraft så tvivl om gyldigheden af
indledningen af proceduren . I betragtning af den
beskedne produktion i de pågældende lande
(mindre end 7 % af den samlede produktion i
Fællesskabet) kan en sådan opposition ikke give
anledning til, at der sås tvivl om, at de parter, der
tilslutter sig klagen, tegner sig for en betydelig del

derfor opfattelsen, at der ikke kunne udvælges en
gyldig stikprøve på grundlag af de medlemslister,
som de nationale foreninger fremlagde som
grundlag for klagen .

(15)

Det skal således påpeges, at de generelle data
vedrørende produktion, salg, forbrug og beskæfti
gelse er blevet fastlagt på grundlag af den samlede
EF-erhvervsgren, hvor det ikke er muligt at foretage
en forhåndsudvælgelse. Hvad angår oplysningerne
vedrørende de EF-producenter, der indgår i stik
prøven, er der tale om så detaljerede og fortrolige

Endelig er næsten alle de selskaber, der gav udtryk
for opposition mod proceduren, importører og

oplysninger, at disse ikke normalt meddeles de

detailhandlere af håndtasker, som ikke fremstiller

nationale foreninger, som derfor ikke havde nogen
mulighed for af foretage en forhåndsudvælgelse.
Denne påstand må følgelig også afvises.

den pågældende vare . Deres opposition er derfor
irrelevant for vurderingen af, om klagen er repræ
sentativ.

( 12)

Det kan derfor konkluderes, at Kommissionen
forud for indledningen af proceduren anmodede
om og modtog beviser fra den klagende part, hvor
efter betingelserne i artikel 5, stk. 4, i grundforord
ningen med hensyn til repræsentativitet var opfyldt,
og at den krævede tilslutning blev opretholdt under
hele proceduren.

Pastanden om, at de nationale foreninger kunne
have foretaget en forhåndsudvælgelse af EF-produ
center, hvis indikatorer gjorde det lettere at konsta
tere, at der forvoldtes skade, er heller ikke korrekt.

af den samlede produktion i Fællesskabet.

( 11 )

Stikprøven af EF-producenter blev udvalgt på
grundlag af detaljerede oplysninger, som de natio
nale foreninger ikke tidligere var i besiddelse af i så
detaljeret form for den pågældende periode. Det er

opposition mod klagen .

( 10)
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(16)

Nogle parter gjorde også gældende, at eftersom
identiteten af de EF-producenter, der indgår i stik
prøven, ikke er afsløret, er de blevet frataget mulig
heden for at varetage deres forsvar.

(17)

Truslen om kommercielle modforanstaltninger
anses for så alvorlig, at det berettiger, at EF-produ
centernes identitet ikke afsløres . Desuden anses det

manglende kendskab til identiteten af de EF
producenter, der indgår i stikprøven, ikke for at

indebære, at interesserede parters mulighed for at
varetage deres forsvar begrænses, idet de har adgang
til de ikke fortrolige udgaver af svarene på de spør
geskemaer, som andre interesserede parter har

D. UNDERSØGELSE

indgivet under proceduren .

( 13)

Nogle interesserede parter gjorde gældende, at den
stikprøve af EF-producenter, der er beskrevet i
betragtning 5 i forordning (EF) nr. 209/97, hverken
er repræsentativ eller statistisk gyldig, fordi de
selskaber, der indgår i stikprøven, blev udvalgt fra
en særskilt liste, som de respektive nationale fore
ninger havde indgivet, og ikke fra de medlemslister,
der var benyttet til at vurdere, om klagen var repræ
sentativ. Disse parter påstår, at de nationale fore

( 18)

En interesseret part gjorde gældende, at stikprøven
af uafhængige importører er fordrejet, fordi der kun
er udtaget store uafhængige importører til stikprø
ven . Som følge af disse importørers stærkere
forhandlingsposition er der en tendens til, at de
opnår lavere importpriser, hvilket har resulteret i en

fordrejning af de beregnede dumpingmargener.
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( 19)
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Denne pastand er ubegrundet. De uafhængige
importører blev udtaget til stikprøven på grundlag
af omfanget af deres import og beskæftigelse som
et udtryk for store, mellemstore og små importører.

Nr. L 208 /33

Nogle parter gjorde

også gældende, at der

endvidere burde sondres mellem håndtasker af

læder, læderlapper og polyurethanbelagt flettet
læder i betragtning af de påståede forskelle i stil,

kvalitet, forarbejdning, anvendelsesformål, pris og
Navnene på de uafhængige importører i Frankrig,
der indgår i stikprøven, og som er anført i betragt
ning 10 i forordning (EF) nr. 209/97, skal ændres
som følger: i stedet for »Dané & Galiay (Paris)«
læses »Pollyconcept SA«. Dette ændrer ikke gyldig
heden af Kommissionens undersøgelsesresultater,
eftersom den konsekvent har benyttet oplysnin
gerne vedrørende sidstnævnte.

(20)

(21 )

Efter indførelsen af de midlertidige antidumping
foranstaltninger fik en producent/eksportør (Gebr.
Picard International Ltd) på anmodning tilsendt et
spørgeskema for eksportører, og den pågældende
indgav en fuldstændig besvarelse heraf. Denne
producent/eksportør var ikke blevet undersøgt
forud for udstedelsen af forordning (EF) nr. 209/97,
da det pågældende firma tidligere havde lagt
hovedvægten på sin rolle som importør og ikke
som forbunden eksportør, selv om firmaet havde
givet sig til kende i denne egenskab inden for den
frist, der var fastsat i punkt 7 i meddelelsen om
indledning af proceduren .

Umiddelbart før eller efter offentliggørelsen af
forordning (EF) nr. 209/97, dvs. nogen tid efter
udløbet af den frist, der var fastsat i punkt 7 i
meddelelsen om indledning af proceduren, gav et
stort antal producenter/eksportører sig til kende og
tilbød at samarbejde . Disse selskaber er følgelig
ikke blevet betragtet som interesserede parter i
proceduren, og deres anmodninger om individuel
behandling er derfor blevet afvist.

forbrugernes opfattelse af varen.
(24)

Det skal påpeges, at det er Kommissionens faste
praksis, som bekræftet af EF-Domstolen, at

definere den af undersøgelsen omfattede vare på
grundlag af dens grundlæggende fysiske genskaber,
anvendelsesformål, indbydes ombyttelighed og
forbrugernes opfattelse af varen .

(25)

Hvad dette angår fremgår det af undersøgelsen, at
de forskellige typer råmaterialer, der benyttes til
fremstilling af håndtasker af læder og af syntetiske
materialer, tydeligt giver varen forskellige fysiske
genskaber.
Medens der generelt er tale om samme anvendel

sesformål, er det nu fastslået, at forbrugeren ganske
klart har en forskellig opfattelse af håndtasker af
henholdsvis læder og syntetiske materialer, idet det
råmateriale, der er benyttet til yderside på håndta
skerne, er det mest afgørende for forbrugerens valg.

(26)

Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at der på
markedet for håndtasker foreligger faste forbruger
præferencer. De to typer håndtasker kan derfor
stort set ikke erstatte hinanden, bortset fra få

tilfælde, hvor der er tale om håndtasker af læderlig
nende plast. Dette har muliggjort en betydelig pris
forskel mellem håndtasker af læder og håndtasker
af syntetiske materialer med det resultat, at der
findes to forskellige markedssegmenter med klare
skillelinjer imellem omfattende varer, der ikke
anses for i væsentlig grad at kunne erstatte hinan
den .

E. DEN

AF

UNDERSØGELSEN

OMFATTEDE

VARE OG SAMME VARE

(27)

Handtasker af læder og håndtasker af syntetiske
materialer skal derfor og i overensstemmelse med
institutionernes veletablerede praksis med hensyn
til varedefinition betragtes som forskellige varer.

1 . Den af undersøgelsen omfattede vare

(22)

aler som en og samme vare i betragtning af, at de
ansås for at have de samme egenskaber og anven
delsesformål .

(23)

2. Samme vare

I den foreløbige undersøgelse betragtede Kommis
sionen håndtasker af læder, plast og tekstilmateri
(28)

Flere parter gjorde gældende, at de handtasker, der
fremstilles i Fællesskabet, og de, der importeres fra
Folkerepublikken Kina, ikke er samme vare, jf.
definitionen i artikel 1 , stk. 4, i grundforordningen,
som følge af forskelle i kvalitet, design og anven

Efter indførelsen af midlertidige foranstaltninger
gjorde flere interesserede parter gældende, at der
burde sondres mellem på den ene side håndtasker
af læder og på den anden side håndtasker af synte

delsesformål . Det er også gjort gældende, at der er
tale om så store kvalitetsforskelle mellem importe
rede og i Fællesskabet fremstillede håndtasker, at

tiske materialer (plast/tekstilmaterialer).

de to varer ikke konkurrerer med hinanden .

Nr. L 208/34
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Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at inden
for hver af de to varer, der er omfattet af undersø

(33)

melse med artikel 2, stk. 7, i grundforordningen
særskilte normale værdier for de to varer fra de

konkurrerer således direkte med hele sortimentet af
håndtasker fremstillet i Fællesskabet. Disse under

pågældende to samarbejdsvillige indonesiske
producenter, og der blev hertil lagt et rimeligt
beløb til dækning af salgs- og administrationsom
kostninger og andre generalomkostninger (SA&G)
og fortjeneste. Undersøgelsesresultaterne i betragt
ning 28 (fjerde afsnit) i forordning (EF) nr. 209/97
om, hvorvidt de to indonesiske producenter er
repræsentative, bekræftes for begge varer.

søgelsesresultater understøttes af oplysninger, som
flere samarbejdsvillige importerende EF-produ
center har indgivet om dette spørgsmål, og som
viser, at der ikke er kvalitetsforskelle mellem hånd

(30)

I betragtning af, at håndtasker af læder og håndta
sker af syntetiske materialer nu anses for at være
forskellige varer, beregnedes der i overensstem

gelsen (håndtasker af læder/håndtasker af syntetiske
materialer), omfatter de importerede håndtasker alle
typer fra højeste til laveste kvalitetsniveau, og de

tasker fremstillet i Fællesskabet og håndtasker
importeret fra Folkerepublikken Kina, begge varer
tilhører samme kollektioner og sælges til de samme
kunder. Der er derfor for varesortimentet generelt
ikke tale om kvalitetsforskelle mellem sammenlig
nelige modeller.
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(34)

Hvad angår forskelle i design, kan det ikke konklu
deres, at de er så omfattende, at der bliver tale om

Det er gjort gældende, at de samarbejdsvillige indo
nesiske producenters produktionsomkostninger bør
justeres for at tage hensyn til, at de kinesiske
eksportører fortrinsvis importerer råmaterialer i
henhold til en procedure for aktiv forædling. Det
skal i den forbindelse anføres, at det er fastslået, at

en anden vare. Nogle importører har i så
henseende endog erkendt, at de designer deres
håndtasker i Fællesskabet under hensyntagen til
sæsonens mode, som det også er tilfældet med
EF-producenterne.

de råvarer, som de samarbejdsvillige indonesiske
producenter anvender til fremstilling af begge
ovennævnte varer, ikke er af indonesisk oprindelse ,
og at de indføres toldfrit i Indonesien i henhold til
en procedure for aktiv forædling. Det følger heraf,
at der er tale om samme indkøbsmønster i Indone

sien og Kina, og at det derfor ikke er påkrævet at
foretage nogen justering.

F. DUMPING

(35)

1 . Normal værdi

(31 )

Med hensyn til valget af referenceland påstod en
importør, at hverken forordning (EF) nr. 209/97
eller dokumenterne med oplysning om undersøgel

En eksportør gjorde gældende, at den procentsats,
som Kommissionen benyttede til beregning af
SA&G, ikke var repræsentativ for de SA&G, der
påløb hos de kinesiske eksportører. På baggrund af
denne påstand undersøgtes de pågældende SA&G
på ny på grundlag af de efterprøvede, faktiske
SA&G, der påløb hos de indonesiske eksportører af
håndtasker, og det konstateredes, at der var tale om
samme handelsled som de kinesiske eksportørers
salg.

sesresultaterne indeholdt en tilstrækkelig forklaring

på, at Indien eller Taiwan ikke udvalgtes som refe
renceland. Rådet finder imidlertid, at betragtning
24, 25 og 26 i forordning (EF) nr. 209/97 er
tilstrækkelig klar i så henseende.

(32)

Flere interesserede parter anmodede om, at
navnene på de to samarbejdsvillige indonesiske
selskaber blev oplyst, da dette var nødvendigt for at
de effektivt kunne varetage deres forsvar. Rådet

2. Eksportpris

(36)

anser det imidlertid ikke for muligt at afsløre
navnene på disse selskaber, da de kun var rede til at
samarbejde, hvis Kommissionen garanterede, at
selskabernes oplysninger, herunder deres identitet,
behandledes som fortrolige . Desuden vil
afsløringen af de pågældende selskabers navne ikke

øge nævnte interesserede parters muligheder for at
varetage deres forsvar. De væsentligste økonomiske
forhold, der kendetegner disse to eksportørers situa
tion, er på fyldestgørende måde beskrevet i betragt

ning 28 og 29 i forordning (EF) nr. 209/97.

I betragtning af de meget få kinesiske eksportører,
der var rede til at samarbejde (herunder også Gebr.
Picard International Ltd) i den foreliggende proce
dure, nemlig svarende til kun 1,58 % af al eksport
fra Folkerepublikken Kina, kunne de samarbejds
villige eksportørers eksportpriser ikke anses for
repræsentative for ikke-samarbejdsvillige eksportø
rers priser.

(37)

Med henblik pa den endelige fastlæggelse af de
faktiske omstændigheder blev eksportpriserne for
de samarbejdsvillige selskaber, Shilton og Lee &
Man, med hensyn til samme varer fastsat ved
anvendelse af samme metode, som benyttedes i den
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oprindelige undersøgelse. De undersøgelsesresulta
ter, der er omhandlet i betragtning 33 og 34 i
forordning (EF) nr. 209/97, bekræftes.
(38)

Det konstateredes, at den tredje samarbejdsvillige
eksportør (Gebr. Picard International Ltd), der ikke
behandledes individuelt i forordning (EF) nr.
209/97, eksporterede alle varer til Fællesskabet via
et

forbundet

selskab

etableret

i

Fællesskabet.

Selskabets eksportpriser beregnedes derfor i over
ensstemmelse med artikel 2, stk. 9, i grundforord
ningen ved fra den forbundne importørs priser ved
salg til første uafhængige kunde at fradrage impor
tørens SA&G og en fortjenstmargen, der fastsattes
på grundlag af gennemsnitsfortjenesten for uafhæn
gige importører.
(39)

handtasker af læder og for håndtasker af syntetiske
materialer).

4. Dumpingmargener

(42)

Som anført ovenfor indgav tre samarbejdsvillige
producenter/eksportører, som alle er privatejede
selskaber med hjemsted i Hongkong og fabrikker
for fremstilling af håndtasker i Kina, antagelige
anmodninger om individuel behandling, dvs. fast
sættelse af særskilte eksportpriser og dermed indivi
duelle dumpingmargener og skadestærskler.

(43)

De undersøgelsesresultater, der er omhandlet i
betragtning 37-40 i forordning (EF) nr. 209/97 med
hensyn til de to selskaber der foreløbigt indrøm
medes individuel behandling, bekræftes.

(44)

Endvidere undersøgtes anmodningen om indivi
duel behandling af en tredje eksportør/producent

Eksportpriserne for ikke-samarbejdsvillige kinesiske
eksportører fastsattes som omhandlet i betragtning
32 i forordning (EF) nr. 209/97. Denne metode
bekræftes herved.
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(Gebr. Picard International Ltd). Det konstateredes,

at dette selskabs faktiske situation var meget lig
situationen for de to selskaber, der foreløbigt var
blevet indrømmet individuel behandling, som
beskrevet i betragtning 38 og 39 i forordning (EF)

3 . Sammenligning
(40)

Den vejede gennemsnitlige normale værdi fob
Indonesien for hver af de pågældende håndtasker af
henholdsvis læder og syntetiske materialer
sammenlignedes med den vejede gennemsnitlige
eksportpris fob Kina for hver af de pågældende to
varer. For at sikre en rimelig sammenligning
mellem den normale værdi og eksportprisen blev

nr. 209/97 .

(45)

der i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10 , i

grundforordningen foretaget behørige justeringer i
de tilfælde, hvor der stilledes krav herom, for så

vidt det på tilfredsstillende måde kunne godtgøres,
at de påståede forskelle påvirkede prisernes
sammenlignelighed.
(41 )

En eksportør gjorde gældende, at sammenligningen
mellem den normale værdi og eksportprisen burde
finde sted for hver enkelt håndtaskemodel eller

hvert katalognummer (ofte benævnt »stilnummer«)
frem for på grundlag af gennemsnit for samme
vare. Rådet finder imidlertid, at en sammenligning
på dette niveau ikke er mulig ud fra en praktisk
betragtning som følge af det meget store antal
forskellige modeller, som alle har forskellige fysiske
egenskaber og kombinationer af udstyr og tilbehør.
Desuden konstateredes der ikke at foreligge nogen
objektive kriterier, på grundlag af hvilke der kunne
sondres mellem særlige kategorier eller modeller
inden for den respektive samme vare; af samme
grunde var det ikke muligt for Kommissionen at
sammenligne den normale værdi og eksportprisen

Rådet finder, at de tre samarbejdsvillige selskaber,
der anmodede om individuel behandling, udøvede
deres virksomhed i en sådan faktisk uafhængighed
af de offentlige kinesiske myndigheder, at deres
situation kan sammenlignes med den, der ville
være gældende i et land med markedsøkonomi, og
at risikoen for, at eksporten kanaliseres via disse
selskaber med individuelle antidumpingtoldsatser,
derfor må anses for at være meget lille . Der er
følgelig fastsat særskilte eksportpriser og individu
elle dumpingmargener og skadestærskler for de
pågældende tre eksportører som en undtagelse fra
det princip, at der for lande uden markedsøkonomi
beregnes en dumpingmargen gældende for hele
landet (jf. artikel 9, stk. 5, i grundforordningen).
Der skal påpeges, at der kun indrømmes individuel
behandling med hensyn til samme vare, som
faktisk fremstilledes og eksporteredes til Fælles
skabet fra den pågældende eksportør i undersøgel
sesperioden, dvs. håndtasker af læder for så vidt
angår Shilton og Gebr. Picard International Ltd og
håndtasker af syntetiske materialer for Lee & Man .

(46)

Dumpingmargenerne for de selskaber, der er
indrømmet individuel behandling, er fastsat til:
— Shilton håndtasker af læder: nul

på grundlag af kategorier bestående af modelnumre
eller katalognumre . Det følger heraf, at den eneste
rimelige metode, som Kommissionen havde til
rådighed, var at sammenligne den normale værdi
og eksportprisen på grundlag af gennemsnit for
hver af de pågældende to varer (dvs. særskilt for

— Gebr. Picard International Ltd, håndtasker af
læder: 7,7 %

— Lee & Man, håndtasker af syntetiske materialer:
64,7 % .
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Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen for de
eksportører, der ikke er indrømmet individuel
behandling, er fastsat til :
— 83,5 % for håndtasker af læder og
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grundlæggende typer, der solgtes, alt i samme
handelsled .

(53)

— 151 % for håndtasker af syntetiske materialer

af eksportprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortol
det.

Af en sammenligning med uafhængige importørers
importpriser udtrykt i procent af EF-producen
ternes salgspriser og efter en omregning for at tage
hensyn til vægtige argumenter fra interesserede
parter efter indførelsen af midlertidige foranstalt
ninger fremgår det, at der for håndtasker af læder er
tale om underbud på 31,4 % .

4. EF -erhvervsgrenens situation

G. HÅNDTASKER AF LÆDER

a) Produktion
A. SKADE

(54)

1 . Forbrug i Fællesskabet

(48)

EF-erhvervsgrenens produktion af håndtasker af
læder steg fra anslået 26,5 mio. enheder i 1992 til
30,3 mio. enheder i undersøgelsesperioden . Opgjort
i værdi steg produktionen fra anslået 905 mio. ECU
i 1992 til 1 100 mio. ECU i undersøgelsesperioden,

Mellem 1992 og undersøgelsesperioden steg
forbruget af håndtasker af læder i Fællesskabet fra

svarende til 21 % .

ca. 51 mio. enheder til 52,3 mio. enheder, dvs. en

b) Salg

stigning på ca. 2,5 % .
(55)

Der konstateredes et fald i salget (i mængder) i
Fællesskabet af varer fremstillet af EF-erhvervs

grenen mellem 1992 og undersøgelsesperioden .
Der var således tale om en tilbagegang i salget fra

2. Importens omfang og markedsandel

(49)

(50)

ca. 21 mio. enheder i 1992 til 20 mio . enheder i

Mellem 1992 og undersøgelsesperioden steg
importen af håndtasker af læder med oprindelse i
Folkerepublikken Kina fra 8,2 mio. enheder til 10,4
mio. enheder, dvs. med 27 % . Opgjort i værdi var
der tale om en stigning på 15 % , nemlig fra 43,6

undersøgelsesperioden, dvs. et fald på omkring
5 % . Opgjort i værdi faldt salget med ca. 8 % ,
nemlig fra ca. 600 mio. ECU i 1992 til 550 mio.
ECU i undersøgelsesperioden .

mio . ECU i 1992 til 50 mio. ECU i undersøgelses
perioden .

c) Markedsandel

Markedsandelen i Fællesskabet for importen af

(56)

håndtasker af læder med oprindelse i Folkerepu

blikken Kina steg fra 16,2% i 1992 til 20% i

Beregnet på grundlag af enheder faldt EF-erhvervs
grenens andel af EF-markedet fra ca. 41 % i 1992
til ca. 39 % i undersøgelsesperioden .

undersøgelsesperioden.

d) Rentabilitet og beskæftigelse

3. Priserne på dumpingvarerne og underbud

(51 )

(57)

Som allerede nævnt i forordningen om midlertidig

på grundlag af den snævrest mulige varegruppe, for
hvilken de EF-producenter, der indgår i stikprøven,
har meddelt oplysninger, dvs. håndtasker fremstillet

told blev der som følge af manglende samarbejds

vilje fra de kinesiske eksportørers side benyttet offi
cielle statistiske data med henblik på at analysere

af både læder og syntetiske materialer.

prisudviklingen for importerede håndtasker af
læder. Den gennemsnitlige importpris, cif, for
fra 5,29 ECU pr. enhed i 1992 til 4,79 ECU pr.
enhed i undersøgelsesperioden .

Beregnet på grundlag af reviderede vejede gennem
snit faldt rentabiliteten for salget i Fællesskabet fra
5,9 % i 1992 til 1,3 % i undersøgelsesperioden .

Til beregningen af prisunderbud benyttedes samme
metode som i forordning (EF) nr. 209/97, dvs. cif

EF-erhvervsgrenen havde en gennemsnitlig fortje
neste på ca. 5 % på det samlede salg.

håndtasker af læder faldt således med 9 % , nemlig

(52)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 8, i grund
forordningen er rentabilitet og beskæftigelse i den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet beregnet

importpriserne ved salg til de uafhængige importø
rer, der indgik i stikprøven, sammenlignedes efter
en justering til prisen, leveret hos kunden, med de

salgspriser i Fællesskabet, der beregnedes for de
EF-producenter, hvis produktion omfattede de mest

(58)

På grundlag af en ekstrapolering af de beskæftigel
sestal, som EF-producenterne fremlagde som led i
undersøgelsen af Fællesskabets interesser, kan det
fastslås, at beskæftigelsen faldt fra ca. 18 600
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beskæftigede i 1992 til 14 000 i undersøgelsesperio
den, dvs. et fald på 25 % .

2. Følgevirkningerne af andre faktorer

(65)

Af de økonomiske indikatorer for EF-erhvervsgre
nen, der er undersøgt i forbindelse med konklusio
nerne vedrørende importens omfang og priserne på
dumpingvarerne, fremgår det, at EF-producenternes
situation for så vidt angår håndtasker af læder
forværredes mellem 1992 og undersøgelsesperio
den . Som påvist måtte EF-erhversgrenen som
helhed registrere nedgang i salg, markedsandel,
beskæftigelse og rentabilitet på markedet i Fælles

Der blev draget omsorg for at sikre, at følgevirk
ninger for EF-erhvervsgrenen af andre faktorer ikke
blev tilskrevet den pågældende dumpingimport.

5 . Konklusion vedrørende skade

(59)

Nr. L 208 /37

(66)

Visse interesserede parter henviste i den forbindelse
specielt til importen til Fællesskabet af håndtasker
med oprindelse i Indien .

Det fremgår af foreliggende tal fra Eurostat, at
importen af håndtasker af læder fra Indien mellem
1992 og undersøgelsesperioden holdt sig på et
uændret niveau på ca. 5 mio. enheder. Importpri
serne på disse varer steg fra ca. 8 ECU i 1992 til ca.
9,2 ECU i undersøgelsesperioden, altså en stigning

skabet.

på 15 %, hvilket er noget højere end priserne på
(60)

(61 )

kinesiske håndtasker. Markedsandelen i Fælles
skabet for håndtasker fra Indien faldt med 4 %

Hvad angår produktionen skal det yderligere anfø
res, at EF-producenternes eksport øgedes betyde
ligt.

Det er derfor Rådets opfattelse, at den situation,
som Fællesskabets industri står i, er ganske
vanskelig og tenderer mod yderligere forværring.

mellem 1992 og undersøgelsesperioden .

(67)

Importen af håndtasker fra Hongkong steg fra ca.
400 000 enheder i 1992 til ca. 750 000 enheder i

undersøgelsesperioden . Set i forhold til den
samlede import til Fællesskabet af håndtasker (målt
i mængde) øgede Hongkong sin andel fra 1,9 % i

1992 til 3,3 % i undersøgelsesperioden . Importen
af håndtasker med oprindelse i Hongkong har

B. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

imidlertid konstant tegnet sig for en forholdsvis
lille markedsandel i Fællesskabet, nemlig en andel,
der øgedes fra 0,6 % i 1992 til 1,4 % i undersøgel
sesperioden .

1 . Følgevirkningerne af dumpingimporten

(62)

Stigningen i importen til Fællesskabet af håndtas
ker af læder fra Folkerepublikken Kina til
dumpingpriser, som var væsentligt lavere end EF
producenternes priser, faldt sammen med en
nedgang i EF-erhvervsgrenens markedsandel og en
forringelse af dens finansielle situation . Det
fremgik af undersøgelsen , at de stigende mængder

(68)

håndtasker, der importeredes til lave dumpingpri
ser, medførte, at mange EF-producenter ikke
længere var i stand til at konkurrere med denne
dumpingimport.

(63)

(64)

Det skal bemærkes, at markedsandelen i Fælles

skabet for importen fra alle tredjelande med undta
gelse af Folkerepublikken Kina har holdt sig på et
uændret niveau mellem 1992 og undersøgelsespe
rioden, nemlig 23 % målt i enheder.

Hertil kommer, at eftersom konkurrencen finder
sted generelt og der benyttes samme distributions
system til varer fremstillet i Fællesskabet og varer
importeret fra Folkerepublikken Kina, er den store
prisforskel, som kommer til udtryk i betydelige
underbud, en direkte årsag til den vanskelige situa
tion, som EF-erhvervsgrenen befinder sig i .

Dumpingimporten fra Folkerepublikken Kina
anses følgelig for at være steget væsentligt og
indføres til priser, der gør det umuligt at foretage
prisforhøjelser.

Hvad angar import fra andre tredjelande er denne
imports andel af den samlede import faldet fra
32 % i 1992 til 30 % i undersøgelsesperioden .
Denne imports andel af EF-markedet faldt mæng
demæssigt fra 12 % i 1992 til 11 % i undersøgel
sesperioden .

3 . Konklusion vedrørende årsagssammenhæng

(69)

Selv om visse andre faktorer kan have bidraget til
den vanskelige situation, som EF-erhvervsgrenen
befinder sig i, truer den betydelige dumpingimport
fra Folkerepublikken Kina med at forvolde
væsentlig skade for den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet. Denne konklusion bygger på de
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forskellige faktorer, der er omhandlet i det foregå
ende, og især de betydelige underbud, den mar
kedsandel, importen af håndtasker fra dette land
har opnået i Fællesskabet på bekostning af EF
erhvervsgrenen, og forringelsen af EF-producen
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salgsfremmende virkninger af anvendelsen af vare

mærker for håndtasker »made in Europe«. EF
erhvervsgrenens eksport af håndtasker af læder er
steget fra ca. 6 mio. enheder i 1992 til ca. 10 mio.
enheder i undersøgelsesperioden .

ternes rentabilitet.

b) Følgevirkningerne af at indføre/ikke indføre
fo ranstaItninger
C. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(75)

Indføres der ikke antidumpingforanstaltninger, er
der intet der peger i retning af, at EF-erhvervs
grenen ikke fortsat vil befinde sig i en negativ situ
ation til skade for en erhvervsgren, som grundlæg
gende er både levedygtig og konkurrencedygtig.

(76)

Den situation, som importerende producenter i
Fællesskabet befinder sig i, er blevet undersøgt
nærmere, og det er fastslået, at hovedparten af disse

1 . Generelle bemærkninger
(70)

Der henvises til betragtning 76 ff. i forordning (EF)
nr. 209/97, hvorefter der er foretaget en vurdering
af de forskellige involverede parters interesser,
herunder EF-erhvervsgrenens, importørernes og
forhandlernes interesser, og til, at Kommissionen
foreløbigt konkluderede, at der ikke var nogen tvin
gende grunde til ikke at gribe ind over for den
pågældende import. Kommissionen påtog sig at
foretage en undersøgelse af visse spørgsmål i
tilknytning til Fællesskabets interesser, som ikke
var blevet tilstrækkeligt underbygget, da der blev
truffet foreløbig afgørelse i sagen .

selskaber fremstiller håndtasker af læder i Fælles

skabet og importerer håndtasker af syntetiske mate
rialer fra Folkerepublikken Kina. I de tilfælde, hvor

de importerende producenter også importerer
håndtasker af læder, er der almindeligvis blot tale
om et supplement til egen produktion .

3 . Indvirkning pa importører/handlende

2. Indvirkning pa EF-erhvervsgrenen

a) EF-erhvervsgrenens nuværende situation
(71 )

(77)

Det fremgår af yderligere undersøgelser, at det
fulde beløb af den midlertidige antidumpingtold
(39,2 % ) almindeligvis fordeles ligeligt mellem de
forskellige trin i distributionskæden, navnlig
mellem importør, detailhandler og i sidste led
forbrugeren . Dette synes at være muligt som følge
af den gennemsnitlige bruttofortjeneste for
henholdsvis importører og detailhandlere på ca.
70 % på cif-prisen, indbefattet en fortjeneste på
14 % omsætningen .

(78)

Følgevirkningerne af eventuelle endelige foranstalt
ninger for importører og handlende skal ses på
baggrund af undersøgelsesresultaterne vedrørende
den pågældende vare . En begrænsning af anvendel
sesområdet for foranstaltningerne til kun at omfatte
håndtasker af læder (jf. betragtning 118 ff.) vil
således mindske foranstaltningers følgevirkninger

Det fremgår af de oplysninger, der er modtaget fra
de 50 EF-producenter, som besvarede det spørge
skema vedrørende

Fællesskabets interesser, der

tilsendtes interesserede parter, og som repræsen
terer ca. 20 % af den samlede produktion i Fælles
skabet af håndtasker, at en betydelig del af produk
tionen

i

Fællesskabet er håndtasker af læder.

Opgjort i værdi er 93 % af den samlede produktion
i Fællesskabet håndtasker af læder.

(72)

De i Fællesskabet fremstillede varer tilføres en
betydelig merværdi i form af design, innovation og
kvalitet. EF-producenterne råder over særlig
knowhow med hensyn til læderforarbejdning som
et resultatet af en mangeårig tradition inden for
denne sektor i Fællesskabet.

(73)

(74)

EF-erhvervsgrenen havde i undersøgelsesperioden
en andel af EF-markedet for håndtasker af læder på
39 % , hvilket er et tegn på dens økonomiske
betydning.
EF-erhvervsgrenens levedygtighed fremgår også
klart af de resultater, den har opnået på eksport
markederne, hvor salget er stigende som følge af de

for disse parter.

(79)

Nogle importører gjorde gældende, at de havde
måttet indstille deres virksomhed eller havde finan

sielle vanskeligheder. Eftersom importørerne
normalt foretager indkøb i US-dollars, lider de i
øjeblikket under virkningerne af US-dollars styrke
over for de europæiske valutaer. Det konkluderes, at
visse importørers/handlendes vanskelige finansielle
situation også kan tilskrives valutakurssvingninger.
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Hvad angår pastanden om, at indførelsen af anti
dumpingtold ikke vil medføre en forøgelse af
EF-producenternes salg, men vil foranledige
importørerne til at købe fra andre tredjelande, skal

Nr. L 208 /39

Fællesskabet fra 73 mio. enheder til 96 mio . enhe

der, dvs. en stigning på ca. 31 % .

det anføres, at det ikke er formålet med antidum

pingforanstaltninger at begrænse import fra tredje
lande, som ikke finder sted til dumpingpriser.
Desuden bekræftes det af undersøgelsesresultaterne,
at det ikke er sandsynligt, at det store flertal af
importørerne vil købe håndtasker af læder fra andre
tredjelande på grund af den faglærte arbejdskraft og
den knowhow, der er nødvendig for at fremstille
håndtasker af læder, og som Folkerepublikken
Kina i øjeblikket råder over.
(81 )

I betragtning af ovenstående er det ikke sandsyn
ligt, at indførelsen af foranstaltninger vedrørende
importen af håndtasker af læder vil bringe distribu
tionskædens forretningsaktiviteter i fare .

2. Importens omfang og markedsandel

(87)

Mellem 1992 og undersøgelsesperioden steg
importen af håndtasker af syntetiske materialer
med oprindelse i Folkerepublikken Kina fra 53
mio. enheder til 78 mio. enheder, dvs. med 47 % .

Opgjort i værdi var der tale om en stigning på
31 % , nemlig fra 152 mio. ECU i 1992 til 199 mio.
ECU i undersøgelsesperioden .

(88)

Markedsandelen i Fællesskabet for importen af
håndtasker af syntetiske materialer med oprindelse
i Folkerepublikken Kina steg fra 73 % i 1992 til
81 % i undersøgelsesperioden .

4. Indvirkning på forbrugerne
(82)

(83)

(84)

Som nævnt ovenfor fordeles tolden i øjeblikket
mellem de forskellige trin i distributionskæden.
Det er derfor ikke sandsynligt, at tolden for forbru
gerne vil medføre en prisstigning på over 9 % .
Da håndtasker af læder desuden er en modevare,
som ikke købes regelmæssigt, bør en moderat stig
ning i forbrugerpriserne ses på den baggrund, at
der ikke foreligger en klar opfattelse af, hvad der er
den rigtige forbrugerpris for en håndtaske, og det er
derfor ikke sandsynligt, at efterspørgslen påvirkes
væsentligt i det lange løb .

3 . Priserne pa dumpingvarerne og underbud
(89)

Den gennemsnitlige importpris, cif, for håndtasker
af syntetiske materialer ifølge Eurostat faldt med
10 % , nemlig fra 2,8 ECU pr. enhed i 1992 til 2,5
ECU pr. enhed i undersøgelsesperioden .

(90)

Underbudsmargenen for håndtasker af syntetiske
materialer udgør 27,8 % .

I betragtning af ovenstående forventes det derfor
ikke, at indførelsen af endelige foranstaltninger
vedrørende importen af håndtasker af læder vil få
væsentlige følger for forbrugerne .

4. EF-erhvervsgrenens situation

a) Produktion
5. Konklusion vedrørende Fællesskabets inte
resser

(85)

(91 )

På baggrund af ovenstående er det opfattelsen, at
Kommissionens konklusioner i forordning (EF) nr.

EF-erhvervsgrenens produktion af håndtasker af
syntetiske materialer har konstant ligget på ca. 14
mio. enheder mellem 1992 og undersøgelsesperio

209/97 vedrørende Fællesskabets interesser bør

den .

bekræftes for så vidt angår håndtasker af læder. Der
er ikke nogen tvingende grunde til at antage, at det
ikke vil være i Fællesskabets interesse at vedtage
endelige foranstaltninger.

b) Salg
(92)

Der konstateredes et fald i salget (i mængder) i
Fællesskabet

af

håndtasker

fremstillet

af

EF

erhvervsgrenen på ca. 70 % mellem 1992 og
undersøgelsesperioden . Der var således tale om en
tilbagegang i salget fra ca. 6 mio. enheder i 1992 til
2 mio. enheder i undersøgelsesperioden .

H. HÅNDTASKER AF SYNTETISKE MATERI
ALER

A. SKADE

c) Markedsandel
1 . Forbrug i Fællesskabet

(86)

Mellem 1992 og undersøgelsesperioden steg
forbruget af håndtasker af syntetiske materialer i

(93)

Beregnet på grundlag af enheder faldt EF-erhvervs
grenens andel af EF-markedet fra ca. 9 % i 1992 til
ca. 3 % i undersøgelsesperioden .

Nr. L 208 /40
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d) Rentabilitet og beskæftigelse
(94)

(95)
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undersøgelsesperioden, steg denne imports andel af
den samlede import af håndtasker af syntetiske

EF-producenternes samlede rentabilitet faldt
gradvis fra 5,9 % i 1992 til 1,3 % i undersøgelses
perioden .
Beskæftigelsen i sektoren for håndtasker faldt fra
ca. 18 600 beskæftigede i 1992 til 14 000 i undersø
gelsesperioden, dvs. et fald på 25 % .

materialer til Fællesskabet kun fra 2,6 % i 1992 til

3,6 % i undersøgelsesperioden. Markedsandelen i
Fællesskabet for disse håndtasker af syntetiske
materialer har konstant ligget på et lavt niveau og
udgjorde 3,5 % i undersøgelsesperioden.
( 102) Importen af håndtasker af syntetiske materialer fra
Hongkong steg fra 1,5 mio. enheder i 1992 til 6,5
mio. enheder i undersøgelsesperioden. Importen af

5 . Konklusion vedrørende skade

disse håndtasker har imidlertid konstant tegnet sig

(96)

Det fastslås, at den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet, som fremstiller håndtasker af synte
tiske materialer, har lidt væsentlig skade som
omhandlet i artikel 3 i grundforordningen .

tasker af syntetiske materialer i Fællesskabet,
nemlig en andel, der øgedes fra 2 % i 1992 til 7 %
i undersøgelsesperioden .

(97)

Baggrunden herfor er forværringen i de økono
miske indikatorer for denne erhvervsgren mellem
1992 og undersøgelsesperioden, hvor der har været
tale om nedgang i salg, markedsandel, beskæftigelse
og rentabilitet, og denne udvikling skal ses i lyset af
stigningen i importen af håndtasker af syntetiske
materialer fra Folkerepublikken Kina og priserne
på disse håndtasker.

for en forholdsvis lille andel af markedet for hånd

( 103) Hvad angår import fra andre tredjelande er denne
imports andel af den samlede import af håndtasker
af syntetiske materialer til Fællesskabet faldet fra

11 % i 1992 til 5,5% i undersøgelsesperioden.
Denne imports andel af EF-markedet for håndtas
ker af syntetiske materialer faldt fra 9,7 % i 1 992 til
5 % i undersøgelsesperioden .

3 . Konklusion

vedrørende

årsagssammen

hæng
B. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1 . Følgevirkningerne af dumpingimporten

(98)

På baggrund af ovenstående undersøgelsesresultater
anses importen af håndtasker af syntetiske materi
aler fra Folkerepublikken Kina for særskilt
betragtet at have haft væsentlig indvirkning på
EF-erhvervsgrenens situation .

(99)

I betragtning af, at der generelt er konkurrence
mellem håndtasker af syntetiske materialer frem
stillet i Fællesskabet og sådanne håndtasker, som

( 104) Det fremgår af ovenstående analyse, at selv om
visse andre faktorer kan have bidraget til den skade,
som EF-erhvervsgrenen har lidt, må de betydelige
mængder af håndtasker af syntetiske materialer, der
er importeret fra Folkerepublikken Kina til
dumpingpriser, særskilt betragtet anses for at have
forvoldt væsentlig skade for den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet.

C. FÆLLESSKABETS INTERESSER

importeres fra Folkerepublikken Kina, og at de to
varer afsættes gennem det samme distributionssy
stem, viser de underbud, der er konstateret, at

importen af håndtasker af syntetiske materialer fra
Folkerepublikken Kina særskilt betragtet har
forvoldt væsentlig skade for den pågældende
erhvervsgren i Fællesskabet.

2. Følgevirkningerne

af

andre

faktorer:

import fra tredjelande

(100) Kommissionen undersøgte, om andre faktorer end
importen af håndtasker af syntetiske materialer fra
Folkerepublikken Kina, nemlig anden import fra
tredjelande, har indvirket på EF-erhvervsgrenen .

1 . EF-erhvervsgrenen

(105) Det fremgår af ovenstående indikatorer for den
pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, som frem
stiller håndtasker af syntetiske materialer, at det
ikke er sandsynligt, at denne erhvervsgren vil
kunne drage fordel af indførelsen af antidumping
foranstaltninger. Indførelsen af foranstaltninger vil
ikke medføre en forøgelse af EF-producenternes
salg af håndtasker af syntetiske materialer, i betragt
ning af at sådanne håndtasker formentlig på
mellemlang sigt vil blive indkøbt i andre tredje
lande . Det er således konstateret, at produktions
processen i den pågældende sektor for fremstilling
af håndtasker af syntetiske materialer er karakteri

(101 ) Hvad angår Indien fremgår det af foreliggende tal

seret ved, at den inden for en forholdsvis kort frist

fra Eurostat, at selv om importen fra Indien steg fra

vil kunne overflyttes til et andet tredjeland. Nogle
interesserede parter har i den forbindelse fremlagt

1,6 mio. enheder i 1992 til 3,4 mio. enheder i
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dokumentation for, at en sådan flytning allerede
har fundet sted i visse tilfælde. Der er derfor god
grund til at forvente, at de fleste af de mængde- og
prismæssige fordele, der måtte være en følge af
indførelsen af antidumpingforanstaltninger, ikke vil
komme EF-erhvervsgrenen til gode, men begun
stige importen fra andre tredjelande.

Nr. L 208 /41

tionssystemet. Pa den anden side ventes det ikke, at

beskæftigelsesniveauet hos producenterne af hånd

tasker af syntetiske materialer vil falde væsentligt, i
betragtning af at EF-erhvervsgrenen koncentrerer
sig om eksportmarkederne .

3. Indvirkning pa forbrugerne
(106) Indføres der ikke foranstaltninger, vil følgerne heraf
for beskæftigelsen hos de producenter i Fællesska
bet, der fremstiller håndtasker af syntetiske materia
ler, desuden være forholdsvis begrænset i betragt
ning af de beskedne mængder, der sælges i Fælles
skabet af EF-fremstillede håndtasker af syntetiske
materialer og det samlede antal beskæftigede på
dette område, som anslås til ca. 500 . Medens disse

arbejdspladser således nok kan blive berørt af
konkurrencen fra dumpingimporten af håndtasker
fra Folkerepublikken Kina, skal dette tal ses i
sammenhæng med den samlede beskæftigelse på

( 110) Det skal i den forbindelse anføres, at hvis der

indføres endelig told, vil der opstå knaphed, i det
mindste på kort sigt, således at forbrugernes valg
muligheder begrænses .

Følgevirkningerne for forbrugeren i form af en vis
prisstigning skal også ses på baggrund af, at EF

producenterne formentlig ikke vil opnå nogen
fordele, og at virkningerne i distributionskæden vil
være negative.

ca . 14 000 i hele Fællesskabets håndtaskesektor.

Det forventes i den forbindelse, at en stigning i
EF-producenternes salg af håndtasker af læder kan
have den virkning, at denne eventuelle negative

4. Konklusion vedrørende Fællesskabets inte
resser

virkning opvejes.

2. Indvirkning pa importører/handlende

( 107) I betragtning af den meget store andel af EF
markedet for håndtasker af syntetiske materialer,
som importen fra Folkerepublikken Kina tegner sig
for, vil det kunne forventes, at indførelsen af ende

lige antidumpingforanstaltninger til afløsning af
den midlertidige told vil have væsentlige følgevirk
ninger for importører og handlende i Fællesskabet.
( 108) En sammenligning af den markedsandel, der opret
holdes af henholdsvis EF-erhvervsgrenen (ca. 2 % i
undersøgelsesperioden) og importen fra Folkerepu
blikken Kina (ca. 80 % i undersøgelsesperioden),
lader formode, at de negative virkninger af indfø
relsen af antidumpingforanstaltninger for impor
tører og handlende ganske klart vil stå i et urime
ligt forhold til de eventuelle fordele, som den

pågældende erhvervsgren i Fællesskabet ville kunne
opnå på kort sigt som følge af sådanne antidum
pingforanstaltninger.

(109) Det anslås, at der i distributionskæden for håndtas
ker af syntetiske materialer er ca. 4 100 beskæf
tigede. Indførelsen af antidumpingforanstaltninger
på importen af håndtasker af syntetiske materialer
forventes at få negative følger for denne beskæf
tigelse, i det mindste på mellemlang sigt. Da den
forventede overgang til indkøb af forsyninger i
andre tredjelande imidlertid vil finde sted på
mellemlang sigt, forventes det, at der i mellemtiden
alligvel vil være risiko for en række job i distribu

(111 ) I betragtning af ovenstående faktiske omstændig
heder og udviklingstendenser, som afviger betyde
ligt fra den situation, der er fastlagt for håndtasker
af læder, må der anses for at være tvingende grunde
til at fastslå, at det ikke er i Fællesskabets interesse

at indføre endelige antidumpingforanstaltninger for
importen af håndtasker af syntetiske materialer.
Sådanne endelige foranstaltningers negative virk
ninger for importen af håndtasker af syntetiske
materialer fra Folkerepublikken Kina vil ikke stå i
et rimeligt forhold til EF-erhvervsgrenens faktiske
fordele .

I. TOLD

1 . Handtasker af læder

( 112) Nogle interesserede parter gjorde gældende, at der
bør indføres told i form af en variabel told . I

betragtning af det store antal forskellige håndtasker
af læder og den kendsgerning, at konkurrencen
anses for at finde sted generelt for håndtasker af
læder og ikke blot for håndtasker i de lavere pris
klasser, er det opfattelsen, at der bør indføres told i
form af en værditold .

De foreløbige konklusioner vedrørende den form
for told, der skal indføres, bekræftes derfor.

( 113) For så vidt
dvs. salg til
metode, der
(betragtning

angår beregningen af skadestærsklen,
underbudspriser, bekræfter Rådet den
er fulgt i forordning (EF) nr. 209/97
103, 104 og 105). Der blev således
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foretaget en sammenlægning af den konstaterede
underbudsprocent og den vejede gennemsnitlige
manglende fortjeneste i undersøgelsesperioden for

EF-producenterne i stikprøven. På grundlag heraf
udgør den vejede gennemsnitlige skadestærskel for
håndtasker af læder udtrykt i procent af prisen, frit
Fællesskabets grænse, 38 % .
( 114) For de selskaber, der anmodede om og indrøm
medes individuel behandling, udgør skadestær
skelen udtrykt i procent af prisen, frit Fællesskabets
grænse, følgende :

2. 8 . 97

forordning (EF) nr. 209/97 er stillet sikkerhed i

form af midlertidig antidumpingtold på håndtasker
af læder.

( 119) De beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form
af midlertidig told på håndtasker af plast og tekstil
materialer, bør også frigives —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— for Shilton ansås det i overensstemmelse med

artikel 7, stk. 2, i grundforordningen ikke for

påkrævet at beregne en individuel skadestær

Artikel 1

skel, da den konstaterede dumpingmargen er
nul

— for Picard er skadestærskelen 32,7 % .

(115) Da skadestærsklen er lavere end den fastlagte
dumpingmargen, bør antidumpingtolden beregnet
på grundlag af prisen, frit Fællesskabets grænse, i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i grundfor

ordningen fastsættes til 38 % .

(116) For de selskaber, der anmodede om og indrøm
medes individuel behandling, bør antidumping
tolden fastsættes til følgende:
— for Shilton : nul

— for Picard: 7,7 % , som er lig med den

dumpingmargen, der er fastsat for dette selskab.

1 . Der indføres en endelig antidumpingtold på
importen af håndtasker med yderside af læder, kunstlæder
eller laklæder, henhørende under KN-kode 4202 21 00 og
med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2. I denne forordning forstås ved håndtasker af læder
også håndtasker med skulderrem, herunder håndtasker
uden hank, med yderside af læder, kunstlæder eller laklæ
der, hovedsagelig beregnet til opbevaring af små
genstande til personlig brug, såsom nøgler, punge,
makeup og cigaretter, uanset størrelse og form.
3 . Tolden fastsættes til 38 % af nettoprisen, frit Fælles
skabets grænse, ufortoldet (Taric-kode : 8900), med undta
gelse af import af håndtasker af læder, der fremstilles af
følgende selskaber, for hvilke tolden fastsættes til neden
nævnte statser:

— Jane Shilton (Pacific) Ltd: 0,0 % (Taric-tillægskode :
8961 )

2. Håndtasker af syntetiske materialer

(117) I betragtning af, at der anses for at være tvingende
grunde til ikke at vedtage antidumpingforanstalt
ninger vedrørende håndtasker af syntetiske materia
ler, bør proceduren vedrørende importen af hånd
tasker af plast (KN-kode 4202 22 10) og håndtasker
af tekstilmaterialer (KN-kode 4202 22 90) afsluttes.

— Gebr. Picard International Ltd: 7,7 % (Taric-tillæg
skode: 8087).

Artikel 2

1 . Antidumpingproceduren vedrørende importen af
håndtasker med yderside af plader eller folier af plast eller
af

tekstilmaterialer,

henhørende

under

KN-kode

4202 22 10 og 4202 22 90, afsluttes.
2.

J. OPKRÆVNING AF MIDLERTIDIG TOLD

(118) Eftersom EF-erhvervsgrenen trues med væsentlig

De beløb, for hvilke der i henhold til Kommissio

nens forordning (EF) nr. 209/97 er stillet sikkerhed i form
af midlertidig antidumpingtold, frigives.

Artikel 3

skade finder Rådet, at det i overensstemmelse med

artikel 10, stk. 2, i grundforordningen er påkrævet

at frigive de beløb, for hvilke der i henhold til

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 1 . august 1997.

På Rådets vegne
J. POOS
Formand
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 1997
om en fælles teknisk forskrift med generelle tilslutningskrav til terminaludstyr
til analoge faste totrådskredsløb i ONP-systemet
(EØS-relevant tekst)

(97/48 6/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91 /263/EØF af 29 .

april 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerken
delse af udstyrets overensstemmelse ('), ændret ved
direktiv 93/68/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 2, andet led,
°g

1 . Denne beslutning finder anvendelse på terminalud
styr, der er bestemt til at tilsluttes et termineringspunkt på
det offentlige telenet i forbindelse med analoge faste
totrådskredsløb i ONP-systemet med båndbredde til
almindelig eller særlig talekvalitet, og som er omfattet af
den harmoniserede standard, der henvises til i artikel 2,
stk . 1 .

2. I denne beslutning fastlægges en fælles teknisk
forskrift med de generelle tilslutningskrav til den type
terminaludstyr, der er beskrevet i stk. 1 .

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 2

Kommissionen har vedtaget bestemmelserne til klarlæg

gelse af, hvilken type terminaludstyr der skal omfattes af
denne fælles tekniske forskrift samt den dertil hørende

erklæring om anvendelsesområdet;

1.

Den fælles tekniske forskrift omfatter den harmoni

serede standard, der er udarbejdet af det relevante standar
diseringsorgan til gennemførelse, for så vidt det er rele
vant, af de væsentlige krav i artikel 4, litra c), d) og f), i
direktiv 91 /263 / EØF. Denne standards reference er anført

de tilsvarende harmoniserede standarder eller dele deraf

til gennemførelse af de væsentlige krav, som skal ændres
til fælles tekniske forskrifter, bør vedtages;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra ACTE —

(') EFT nr. L 128 af 23. 5. 1991 , s. 1 .
(2 EFT nr. L 220 af 31 . 8 . 1993, s. 1 .

i bilaget.

2. Terminaludstyr, som er omfattet af denne beslut
ning, skal opfylde den fælles tekniske forskrift, der er
anført i stk. 1 , de væsentlige krav i artikel 4, litra a) og b), i
direktiv 91 /263/EØF og kravene i andre direktiver, der
gælder for udstyret, herunder navnlig Rådets direktiv
73/23/EØF (3) og 89/336/EØF (4).
(3) EFT nr. L 77 af 26. 3. 1973, s. 29.
4 EFT nr. L 139 af 23 . 5. 1989, s . 19.
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Artikel 3

Nr. L 208 /45
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .
Bemyndigede organer, der er udpeget med henblik pa at
gennemføre procedurerne i artikel 9 i direktiv 91 /263/
EØF, sikrer, at den harmoniserede standard, der henvises

til i artikel 2, stk. 1 , anvendes for terminaludstyr, der er
omfattet af artikel 1 , stk. 1 , senest et år efter meddelelsen

af nærværende beslutning.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 1997.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

Nr. L 208 /46
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BILAG

Henvisning til den harmoniserede standard, der finder anvendelse
Den harmoniserede standard, der henvises til i beslutningens artikel 2, er:
Business TeleCommunications (BTC)

Open Network Provision (ONP) technical requirements
Ordinary and Special Quality Voice Bandwidth 2 wire analogue leased lines (A20 and A2S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Det Europæiske Institut for Telestandarder
Sekretariatet

TBR 15 — januar 1997

(eksklusive forordet)
Supplerende oplysninger

Det Europæiske Institut for Telestandarder er anerkendt i henhold til Rådets direktiv 83/ 189/EØF (').
Ovenstående harmoniserede standard er udarbejdet i henhold til et mandat udstedt efter de relevante proce
durer i direktiv 83/ 189/EØF.

Den fulde ordlyd af ovennævnte harmoniserede standard kan fås ved henvendelse til:
Det Europæiske Institut for Telestandarder
650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(') EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8 .

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
GD XIII/A/2 — (BU 31 1 /7)
Rue de la Loi 200/wetstraat 200
B - 1 049 Bruxelles/ Brussel
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KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. juli 1997

om en fælles teknisk forskrift med generelle tilslutningskrav til terminaludstyr
til analoge faste firtrådskredsløb i ONP-systemet
(EØS-relevant tekst)

(97/487/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91 /263/EØF af 29 .
april 1991 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om teleterminaludstyr samt gensidig anerken
delse af udstyrets overensstemmelse ('), ændret ved
direktiv 93/68/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 2, andet led,

2.

I denne beslutning fastlægges en fælles teknisk

forskrift med de generelle tilslutningskrav til den type
terminaludstyr, der er beskrevet i stk. 1 .
Artikel 2

1.

Den fælles tekniske forskrift omfatter den harmoni

serede standard, der er udarbejdet af det relevante standar
diseringsorgan til gennemførelse, for så vidt det er rele

vant, af de væsentlige krav i artikel 4, litra c), d) og f), i
direktiv 91 /263 / EØF. Denne standards reference er anført

og

i bilaget.

ud fra følgende betragtninger:

2. Terminaludstyr, som er omfattet af denne beslut
ning, skal opfylde den fælles tekniske forskrift, der er

Kommissionen har vedtaget bestemmelserne til klarlæg
gelse af, hvilken type terminaludstyr der skal omfattes af
denne fælles tekniske forskrift, samt den dertil hørende

erklæring om anvendelsesområdet;
de tilsvarende harmoniserede standarder eller dele deraf

til gennemførelse af de væsentlige krav, som skal ændres
til fælles tekniske forskrifter, bør vedtages;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra ACTE —

anført i stk. 1 , de væsentlige krav i artikel 4, litra a) og b), i
direktiv 91 /263/EØF og kravene i andre direktiver, der
gælder for udstyret, herunder navnlig Rådets direktiv
73/23/EØF (3) og 89/336/EØF (4).
Artikel 3

Bemyndigede organer, der er udpeget med henblik på at
gennemføre procedurerne i artikel 9 i direktiv 91 /263/
EØF, sikrer, at den harmoniserede standard, der henvises
til i artikel 2, stk. 1 , anvendes for terminaludstyr, der er
omfattet af artikel 1 , stk. 1 , senest et år efter meddelelsen

af nærværende beslutning.
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 4
Artikel 1

1 . Denne beslutning finder anvendelse på terminalud
styr, der er bestemt til at tilsluttes et termineringspunkt på
det offentlige telenet i forbindelse med analoge faste
firtrådskredsløb i ONP-systemet med båndbredde til

almindelig eller særlig talekvalitet, og som er omfattet af
den harmoniserede standard, der henvises til i artikel 2,
stk . 1 .

(') EFT nr. L 128 af 23. 5. 1991 , s. 1 .
2) EFT nr. L 220 af 31 . 8 . 1993, s. 1 .

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 1997.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(3) EFT nr. L 77 af 26. 3. 1973, s. 29.
4 EFT nr. L 139 af 23 . 5. 1989, s. 19 .
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BILAG

Henvisning til den harmoniserede standard, der finder anvendelse
Den harmoniserede standard, der henvises til i beslutningens artikel 2, er:
Business TeleCommunications (BTC)

Open Network Provision (ONP) technical requirements
Ordinary and Special Quality Voice Bandwidth 4 wire analogue leased lines (A40 and A4S)
Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Det Europæiske Institut for Telestandarder
Sekretariatet

TBR 17 — januar 1997
(eksklusive forordet)

Supplerende oplysninger

Det Europæiske Institut for Telestandarder er anerkendt i henhold til Rådets direktiv 83/ 189/EØF (').

Ovenstående harmoniserede standard er udarbejdet i henhold til et mandat udstedt efter de relevante proce
durer i direktiv 83/ 189/EØF.

Den fulde ordlyd af ovennævnte harmoniserede standard kan fås ved henvendelse til:
Det Europæiske Institut for Telestandarder
650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(') EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8 .

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
GD XIII/A/2 — (BU 31 1 /7)
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles/Brussel
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Nr. L 208 /49

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28 . juli 1997

om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse
bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for jordbærplanter (Fragaria L.) til
udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Den Sydafrikanske Republik
(97/488 /EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

nødvendige for at vurdere sundhedstilstanden for jordbær
planter, som produceres i Den Sydafrikanske Republik;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

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 Kommissionens direktiv 97/ 14/EF (2),
særlig artikel 14, stk. 1 ,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

under henvisning til anmodning fra Det Forenede
Kongerige, og

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge direktiv 77/93/EØF må jordbærplanter (Fragaria L.)
til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-euro
pæiske lande bortset fra Middelhavslandene, Australien,
New Zealand, Canada og de kontinentale stater i USA i
princippet ikke føres ind i Fællesskabet;
der er interesse for, at medlemsstaterne får mulighed for
at levere planter af Fragaria L. til udplantning, dog ikke
frø, til dyrkning i Den Sydafrikanske Republik for at
forlænge planternes vækstperiode; disse planter kan
derefter genudføres til Fællesskabet, hvor de udplantes
med henblik på frugtproduktion;

med hensyn til nævnte indførsel til Fællesskabet af de
omtalte planter fremgår det af oplysningerne fra den rele
vante medlemsstat, at de pågældende jordbærplanter kan
dyrkes under tilfredsstillende sundhedsvilkår i Elliot
distriktet i North Eastern Cape Region i Den Sydafri
kanske Republik;
ud fra de for øjeblikket foreliggende oplysninger er der
under disse omstændigheder ingen fare for spredning af
skadegørere, som kan skade jordbærplanter (Fragaria L.),
forudsat at en række tekniske betingelser er opfyldt;
Kommissionen tilser, at Den Sydafrikanske Republik
fortsat fremlægger alle tekniske oplysninger, der er
(') EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 20 .
(2 EFT nr. L 87 af 2. 4. 1997, s. 17.

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne bemyndiges til på de i stk. 2 fast
satte betingelser at indrømme undtagelser fra artikel 4,

stk. 1 , i direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår kravene i
bilag III, del A, nr. 18, for jordbærplanter (Fragaria L.) til
udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Den Sydafri
kanske Republik.

2. Ud over de i del A i bilag I, II og IV til direktiv
77/93/EØF gældende krav for jordbærplanter skal
følgende betingelser være opfyldt:
a) Planterne skal være bestemt til frugtproduktion i
Fællesskabet og

i) må kun være produceret af moderplanter, der er
certificeret under en certificeringsordning, som er
godkendt i en medlemsstat, og disse moderplanter
skal være indført fra en medlemsstat

ii) skal være dyrket på et areal, som

— ligger i Elliot distriktet i North Eastern Cape
Region

— ligger i et område, der er isoleret fra kommer
ciel jordbærproduktion

— ligger mindst 1 km fra den nærmeste afgrøde af
jordbærplanter, som er bestemt til frugtproduk
tion eller produktion af udløbere, og som ikke
opfylder betingelserne i denne beslutning
— ligger mindst 200 m fra alle andre planter af
slægten Fragaria, som ikke opfylder betingel
serne i denne beslutning, og
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— inden udplantning og i perioden efter fjernelsen
af den forrige afgrøde er blevet undersøgt efter
passende metoder eller behandlet for at sikre
frihed for jordbårne skadegørere, herunder
Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera
rostochiensis (Wollenwerber) Behrens, og

— under »Supplerende erklæring« angivelsen »Denne
sending opfylder betingelserne i beslutning 97/488/
EF« og navnet på sorten og den certificeringsord

iii) skal mindst tre gange i løbet af vækstperioden og
inden udførsel være officielt undersøgt af Den
Sydafrikanske Republiks plantebeskyttelsesmyn
dighed for forekomst af både de i del A i bilag I og
II til direktiv 77/93/EØF nævnte skadegørere,
navnlig

c) Planterne skal indføres via indgangssteder, der er belig
gende i den medlemsstat, som gør brug af denne
undtagelse, og udpeget af den pågældende medlemsstat
med henblik på undtagelsen .

— Aphelenchoides besseyi Christie
— Arabis mosaic virus

ning i medlemsstaten, i henhold til hvilken moder
planterne er blevet certificeret.

d) Forud for indførsel til en medlemsstat skal importøren
give de officielle organer i indførselsmedlemsstaten
meddelelse om indførslen ti dage forinden, og denne
medlemsstat oplyser derpå Kommissionen om
indholdet af meddelelsen med angivelse af:

— Collectotrichum acutatum Simmonds

— materialetype

— Globodera pallida (Stone) Behrens
— mængde
— Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

— den oplyste importdato og bekræftelse af indgangs
— Strawberry crinkle virus

— Strawberry mild yellow edge virus

— Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ikke
europæiske populationer)

og følgende skadegørere, som ikke vides at fore
komme i Fællesskabet:

— Eremnus setulosus (Boheman)

— Graphognathus leucoloma (Boheman)
— Heteronychus arator (Fabricius)

iv) skal under de i nr. iii) nævnte undersøgelser være
fundet fri for de i nr. iii) nævnte skadegørere

v) skal forud for udførsel:
— rystes fri for jord eller andet vækstmedium
— renses (dvs. befries for planteaffald) og være fri
for blomster og frugter.

b) Planterne, der er bestemt for Fællesskabet, skal være
ledsaget af et plantesundhedscertifikat, som er udstedt i
Den Sydafrikanske Republik i henhold til artikel 7 og
12 i direktiv 77/93/EØF på grundlag af den deri fast
satte undersøgelse, især med hensyn til frihed for de i
litra a), nr. iii), nævnte skadegørere og de i litra a), nr. i,
ii), iv) og v), nævnte krav.
Certifikatet skal indeholde :

— i rubrikken »Frigørelse for skadegørere og/eller
desinfektionsbehandling« nærmere oplysninger om
den/de seneste behandling(er), der er blevet fore
taget inden udførsel

stedet

— navn og adresse på de virksomheder, der er nævnt i
litra f), og hvor planterne skal udplantes.

På indførselstidspunktet skal importøren bekræfte
oplysningerne i ovennævnte forudgående meddelelse .
Importøren skal underrettes officielt om betingelserne
i litra a), b), c), d), e) og f) forud for indførslen .
e) Undersøgelserne, herunder prøver, hvis det er relevant,
i henhold til artikel 12 i direktiv 77/93 /EØF skal fore

tages af de i direktivet nævnte officielle ansvarlige
organer i de medlemsstater, der gør brug af denne
undtagelse, og, hvis det er relevant, i samarbejde med
de pågældende organer i den medlemsstat, hvor plan
terne skal udplantes. Uden at kontrollen i henhold til
artikel 19a, stk. 3, andet led, første valgmulighed,
derved tilsidesættes, skal Kommissionen træffe beslut

ning om, i hvilket omfang kontrollen i henhold til
direktivets artikel 19a, stk. 3, andet led, anden valgmu
lighed, skal integreres i kontrolprogrammet i henhold
til direktivets artikel 19a, stk. 5, litra c).

f) Planterne må kun udplantes i virksomheder, hvis
adresse og ejers navn er blevet meddelt de officielle
ansvarlige organer i den medlemsstat, hvor virksomhe
derne er beliggende, af den person, som har til hensigt
at udplante de planter, der er blevet indført i henhold
til denne beslutning. I de tilfælde, hvor udplantnings
stedet er beliggende i en anden medlemsstat end den
medlemsstat, der gør brug af denne undtagelse, skal de
officielle ansvarlige organer i den medlemsstat, der gør
brug af denne undtagelse, ved modtagelsen af den
ovennævnte forudgående meddelelse fra importøren,
underrette de officielle ansvarlige organer i den
medlemsstat, hvor planterne skal udplantes, med angi
velse af navn og adresse på de virksomheder, hvor
planterne skal udplantes.
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g) I vækstperioden efter indførslen skal en passende del af
planterne på de rette tidspunkter undersøges af de
nævnte officielle ansvarlige organer i den medlemsstat,
hvor planterne udplantes, i de i litra f) nævnte virksom
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den officielle undersøgelse, der er nævnt i artikel 1 , stk. 2,
litra g), inden den 1 . marts i året efter indførselsåret.
Artikel 3

heder.

Bemyndigelsen i artikel 1 gælder i perioden 1 . til 31 .
august 1997. Den tilbagekaldes, hvis det konstateres, at de
Artikel 2

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen, hvis de gør brug af den i artikel 1
omhandlede bemyndigelse . Inden den 1 . november 1997
tilsender de Kommissionen og de øvrige medlemsstater
oplysninger om de mængder, der er indført i medfør af
denne beslutning, sammen med en udførlig teknisk
rapport om den officielle undersøgelse, der er nævnt i
artikel 1 , stk. 2, litra e). Desuden tilsender alle medlems

stater, hvor planterne udplantes, Kommissionen og de
øvrige medlemsstater en detaljeret teknisk rapport om

i artikel 1 , stk. 2, fastsatte betingelser ikke er tilstrækkelige
til at hindre indslæbning af skadegørere eller ikke er
blevet overholdt.
Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .
Udfærdiget i Bruxelles, den 28 . juli 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 30. juli 1997

om transaktioner med elektroniske betalingsmidler, især forholdet mellem udsteder
og indehaver
(EØS-relevant tekst)

(97/489/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 1 55, andet
led, og som tager følgende i betragtning:

1 ) Et af Fællesskabets vigtigste mål er at sikre et fuldt fungerende indre marked, hvoraf beta
lingssystemer udgør en væsentlig del; transaktioner med elektroniske betalingsmidler tegner
sig mængde- og værdimæssigt for en stadig større del af både de nationale og de grænse
overskridende betalinger; i betragtning af den nuværende situation med kraftig innovation
og hastig teknologisk udvikling, forventes denne tendens at blive mere udpræget, især på
grund af det store antal innovative virksomheder, markeder og handelsgrupper, som den
elektroniske handel medfører;

2) det er af stor betydning for privatpersoner og virksomheder, at de kan anvende elektroniske
betalingsmidler overalt i Fællesskabet; denne henstilling har til formål at fortsætte fremskrid
tene hen imod etableringen af det indre marked, navnlig på baggrund af liberaliseringen af
kapitalbevægelserne, og at bidrage til gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære
Union ;

3) denne henstilling omfatter transaktioner med elektroniske betalingsmidler; elektroniske
betalingsmidler i denne henstilling omfatter betalingsmidler, der giver (fjern)adgang til en
kundes konto, især betalingskort, telefonbankforretninger og home-banking; transaktioner
med et betalingskort omfatter elektroniske og ikke-elektroniske betalinger med et betalings
kort, herunder processer, hvor der kræves underskrift, og hvor der udstedes kvittering; i
denne henstilling omfatter betalingsmidler også genopladelige elektroniske pengeinstru
menter i form af forudbetalte kort og elektroniske værdienheder lagret i netværkscomputere;

genopladelige elektroniske pengeinstrumenter er på grund af deres karakteristika, nemlig
den mulige forbindelse til kontoindehaverens konto, det område, hvor behovet for forbruger
beskyttelse er størst; denne henstilling omfatter, for så vidt angår elektroniske pengeinstru
menter, derfor kun genopladelige pengeinstrumenter;

4) denne henstilling tager sigte på at bidrage til indførelsen af informationssamfundet og især
elektronisk handel, ved at fremme forbrugernes tillid til og detailhandlernes accept af disse

betalingsmidler; Kommissionen vil derfor også overveje muligheden af at modernisere og
ajourføre Kommissionens henstilling 87/598/EØF (') med henblik på at fastlægge klare
regler for forholdet mellem indehavere af elektroniske betalingsmidler og betalingsmodta
gerne; i overensstemmelse med ovennævnte mål indeholder den foreliggende henstilling en
række minimumsinformationskrav, som skal indgå i de vilkår, der anvendes på transaktioner
med elektroniske betalingsmidler, samt de pågældende parters minimumsforpligtelser og
(') EFT nr. L 365 af 24. 12. 1987, s. 72.
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-ansvar; disse vilkar skal foreligge skriftligt, eventuelt elektronisk, og sikre en rimelig balance
mellem de berørte parters interesser; i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/ 13/EØF af

5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (') skal disse vilkår foreligge i en
klar og forståelig form;

5) af hensyn til gennemsigtigheden indeholder denne henstilling en række minimumskrav, der
er nødvendige for at sikre en tilstrækkelig kundeinformation ved indgåelsen af en kontrakt

og efter transaktioner, der er foretaget med et betalingsmiddel, herunder oplysninger om
gebyrer, valutakurser og rentesatser; med hensyn til underretning af indehaveren om, hvor
ledes rentesatsen beregnes, henvises til Rådets direktiv 87/ 102/EØF af 22. december 1996
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om
forbrugerkredit (2), ændret ved direktiv 90/88/EØF (3);

6) denne henstilling indeholder minimumskrav med hensyn til de berørte parters forpligtelser
og ansvar; information til indehaveren bør omfatte en klar redegørelse for kundens forplig
telser som indehaver af et elektronisk betalingsmiddel, der giver den pågældende mulighed
for at foretage betalinger til tredjemand og at gennemføre visse finansielle transaktioner til
fordel for sig selv;

7) for at forbedre kundernes klagemuligheder indeholder henstillingen en bestemmelse om, at
medlemsstaterne skal sørge for, at der findes fyldestgørende og effektive midler til bilæggelse
af tvister mellem en indehaver og en udsteder, den 14. februar 1996 offentliggjorde
Kommissionen en handlingsplan for forbrugernes klagemuligheder og bilæggelse af tvister
på forbrugerområdet inden for det indre marked; handlingsplanen omfatter særlige initia
tiver til fremme af udenretslige procedurer; der foreslås objektive kriterier (bilag II) for at
sikre, at disse procedurer er pålidelige, og der foreslås anvendt standardiserede klageformu
larer (bilag III);

8) formålet med denne henstilling er at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau inden for
elektroniske betalingsmidler;

9) det er vigtigt, at der føres fortegnelser over transaktioner med elektroniske betalingsmidler,
således at det er muligt at efterspore transaktionerne og rette eventuelle fejl; bevisbyrden for,
at en transaktion er korrekt registreret og konteret og ikke har været berørt af eventuelle
tekniske sammenbrud eller andre uheld, bør påhvile udstederen;

10) uden at det påvirker indehaverens rettigheder efter national ret, bør indehaverens betalings
instrukser i forbindelse med transaktioner med elektroniske betalingsmidler være uigenkal

delige, undtagen hvis beløbet ikke var fastlagt, da ordren blev afgivet;

11 ) der bør fastsættes nærmere regler om udstederens ansvar i det tilfælde, hvor en kontoindeha
vers betalingsinstrukser ikke er blevet effektueret eller er blevet effektueret mangelfuldt, samt
for transaktioner, som indehaveren ikke har givet tilladelse til, dog altid under forbehold af
indehaverens egne forpligtelser for tab eller tyveri af de elektroniske betalingsmidler;

1 2) Kommissionen vil føre tilsyn med gennemførelsen af denne henstilling og vil eventuelt, hvis
den finder gennemførelsen utilfredsstillende, stille forslag til den fornødne bindende lovgiv
ning om de spørgsmål, der er omhandlet i henstillingen,
C) EFT nr. L 95 af 21 . 4. 1993, s. 29.
(2) EFT nr. L 42 af 12. 2. 1987, s. 48.

b) EFT nr. L 61 af 10. 3. 1990, s. 14.
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HENSTILLER :

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.

Denne henstilling finder anvendelse på følgende transaktioner:

a) pengeoverførsler med elektroniske betalingsmidler, bortset fra pengeoverførsler, som finansi
elle institutioner giver ordrer til og gennemfører

b) hævning af kontanter med et elektronisk betalingsmiddel og opladning (og tømning) af et
elektronisk pengeinstrument f.eks. i kontantautomater, ved automatiske bankterminaler, hos

udstederen eller i et institut, der er kontraktmæssigt forpligtet til at acceptere betalingsmidlet.

2. Som undtagelse fra stk. 1 finder artikel 4, stk. 1 , artikel 5, litra b), andet og tredje led, artikel
6, stk. 7, stk. 2, litra c) og litra d), artikel 7, stk. 2, litra e), første led, artikel 8, stk. 1 , 2 og 3, og
artikel 9, stk. 2, ikke anvendelse på transaktioner med elektroniske pengeinstrumenter. Denne
henstilling anvendes dog i sin helhed i tilfælde, hvor elektroniske pengeinstrumenter anvendes
til at oplade (og tømme) værdienheder gennem fjernadgang til indehaverens konto.
3.

Denne henstilling finder ikke anvendelse på:

a) betalinger med check

b) en række korts garantifunktion ved betaling med check.
Artikel 2
Definitioner

I denne artikel forstås ved :

a) »Elektronisk betalingsmiddel«: et middel, der giver indehaveren mulighed for at foretage
transaktioner af den i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede art. Det omfatter både fjernbetalingsmidler
og elektroniske pengeinstrumenter.

b) »Fjernbetalingsmiddel«: et middel, der giver indehaveren adgang til penge på hans/hendes
konto i et institut, og hvormed der kan gives tilladelse til at foretage en betaling til en benefi
ciant, idet der normalt kræves en personlig identifikationskode og/eller et tilsvarende identi
tetsbevis. Dette omfatter især betalingskort (kreditkort, debetkort, debetkort med forsinket
debitering eller T&E-kort), telefonbankforretninger og home-banking.
c) »Elektronisk pengeinstrument«: et genopladeligt betalingsmiddel, bortset fra et fjernbetalings
middel, f.eks. et forudbetalt kort eller elektroniske værdienheder lagret i computere, hvormed
indehaveren kan foretage transaktioner af den i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede art.
d) »Finansiel institution«: en institution som defineret i artikel 4, stk. 1 , i Rådets forordning (EF)
nr. 3604/93 (')•
e) »Udsteder«: en person, der som led i sin virksomhed stiller et betalingsmiddel til rådighed for
offentligheden i henhold til en kontrakt, som han/hun har indgået.
f) »Indehaver«: en person, der i besiddelse af et betalingsmiddel i henhold til en kontrakt, som
han/hun har indgået med udstederen .
(') EFT nr. L 332 af 31 . 12. 1993, s. 4.

2. 8 . 97

I DA I

2. 8 . 97

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. L 208 /55

AFSNIT II

GENNEMSIGTIGHED I TRANSAKTION SVI LKÅRENE

Artikel 3

Minimumsoplysninger i vilkårene for udstedelse og anvendelse af et elektronisk beta
lingsmiddel

1 . Udstederen giver ved kontraktens underskrivelse eller under alle omstændigheder i god tid
før udstedelsen af et elektronisk betalingsmiddel indehaveren meddelelse om kontraktvilkårene

(i det følgende benævnt »vilkårene «) for udstedelse og anvendelse af det pågældende elektroniske
betalingsmiddel . I vilkårene anføres, hvilken ret der gælder for kontrakten .
2. Vilkårene skal foreligge skriftligt, eventuelt elektronisk, i let forståeligt sprog i en let tilgæn
gelig form og foreligge på mindst de(t) officielle sprog i den medlemsstat, hvor det elektroniske
betalingsmiddel tilbydes.
3.

Vilkårene skal mindst omfatte :

a) en beskrivelse af det elektroniske betalingsmiddel, herunder eventuelt de tekniske krav til
brugerens godkendte kommunikationsudstyr, og den måde, hvorpå det kan anvendes,
herunder eventuelle finansielle grænser

b) en beskrivelse af indehaverens og udstederens respektive forpligtelser og ansvar, herunder
hvilke rimelige foranstaltninger indehaveren skal træffe for at garantere sikkerheden i forbin
delse med det elektroniske betalingsmiddel og de midler (som f.eks. personligt identifika
tionsnummer eller anden kode), der gør det muligt at bruge det

c) eventuelt den normale frist for debitering eller kreditering af indehaverens konto, herunder
valørdato, eller hvis indehaveren ikke har nogen konto hos udstederen, den normale fakture
ringsperiode

d) de forskellige typer gebyrer, som indehaveren eventuelt skal betale, herunder, eventuelt, detal
jerede oplysninger om følgende:
— eventuelle oprindelige eller årlige gebyrer

— eventuelle provisioner og gebyrer, som indehaveren skal betale udstederen for bestemte
typer transaktioner
— eventuelle rentesatser, herunder den måde, hvorpå de beregnes

e) den periode, hvor indehaveren kan bestride en given transaktion, samt oplysninger om inde
haverens klagemuligheder og om, hvorledes han/hun får adgang til dem.
4. Hvis det elektroniske betalingsmiddel kan anvendes til transaktioner i udlandet (uden for
udstedelses-/tilslutningslandet), skal indehaveren også have følgende oplysninger:

a) eventuelle gebyrer og afgifter for valutatransaktioner, herunder eventuelt valutakurser

b) referencekursen for omregning af valutatransaktioner, herunder den dato, hvor den pågæl
dende kurs er blevet fastsat.
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Artikel 4

Oplysninger efter en transaktion

1 . Udstederen giver indehaveren oplysninger om transaktioner, der er gennemført med et
elektronisk betalingsmiddel. Disse oplysninger, der skal foreligge skriftligt, eventuelt elektronisk,
og i en let forståelig form, skal mindst omfatte følgende:
a) en reference, der gør det muligt for indehaveren at identificere transaktionen, herunder even
tuelt oplysninger om modtageren af transaktionen

b) det transaktionsbeløb, der debiteres indehaveren i faktureringsvalutaen, og eventuelt beløbet i
udenlandsk valuta

c) eventuelle provisioner og gebyrer for bestemte typer transaktioner.

Udstederen skal også oplyse indehaveren om den valutakurs, der er anvendt ved omregningen af
valutatransaktionerne .

2. Udstederen af et elektronisk pengeinstrument skal give indehaveren mulighed for at
kontrollere de sidste fem transaktioner, der er gennemført med det pågældende pengeinstrument
samt de udestående lagrede værdienheder.

AFSNIT III

DE KONTRAHERENDE PARTERS FORPLIGTELSER OG ANSVAR

Artikel 5

Indehaverens forpligtelser
Indehaveren :

a) skal anvende det elektroniske betalingsmiddel i overensstemmelse med vilkårene for udste
delse og anvendelse af et betalingsmiddel; indehaveren skal især træffe alle rimelige foranstalt
ninger for at garantere sikkerheden i forbindelse med det elektroniske betalingsmiddel og de
midler (som f.eks. et personligt identifikationsnummer eller anden kode), der gør det muligt
at bruge det

b) skal omgående give udstederen (eller et af denne opgivet organ) besked, når han/hun opdager:
— at det elektroniske betalingsmiddel, eller de midler, der gør det muligt at bruge det, er
gået tabt eller er blevet stjålet
— at der på hans/hendes konto er registreret en transaktion, som han/hun ikke har givet
tilladelse til

— at der er sket fejl eller andre uregelmæssigheder ved udstederens administration af hans/
hendes konto

c) må ikke notere sit personlige identifikationsnummer eller anden kode på let genkendelig
måde, især på det elektroniske betalingsmiddel eller på genstande, som han/hun opbevarer
sammen med det elektroniske betalingsmiddel

d) må ikke annullere en ordre, som han/hun har givet ved hjælp af sit elektroniske betalings
middel, undtagen hvis beløbet ikke var fastlagt, da ordren blev afgivet.
Artikel 6
Indehaverens ansvar

1.

Indtil indehaveren har meddelt udstederen, at det elektroniske betalingsmiddel er blevet

stjålet eller er gået tabt, skal han/hun bære det deraf følgende tab op til en grænse på højst 1 50
ECU; denne grænse gælder dog ikke, hvis han/hun har handlet groft uagtsomt, i strid med
bestemmelserne i artikel 5, litra a), b) og c), eller svigagtigt.
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2. Så snart indehaveren har givet udstederen (eller et af denne nærmere specificeret organ)
besked i henhold til artikel 5, litra b), er han/hun ikke længere ansvarlig for tab, som opstår i
forbindelse med, at det elektroniske betalingsmiddel er gået tabt eller er blevet stjålet,
medmindre han/hun har handlet svigagtigt.

3 . Som undtagelse fra stk. 1 og 2 er indehaveren ikke ansvarlig, hvis betalingsmidlet anvendes,
uden at det sker ved fremlæggelse eller elektronisk identifikation (af selve betalingsmidlet).
Anvendelse af en fortrolig kode eller andet tilsvarende identitetsbevis er ikke i sig selv tilstræk
kelig til at gøre indehaveren ansvarlig.

Artikel 7

Udstederens forpligtelser
1 . Udstederen kan ændre vilkårene, hvis han/hun giver indehaveren personlig meddelelse om
ændringen i så god tid, at sidstnævnte kan opsige kontrakten, hvis han/hun ønsker det. Der fast
sættes en periode på mindst en måned, hvorefter anses indehaveren for at have accepteret vilkå
rene, hvis han/hun ikke har opsagt kontrakten forinden.

Betydelige ændringer i den faktiske rentesats er dog ikke omfattet af første afsnit og træder i
kraft på det tidspunkt, der er anført ved bekendtgørelsen af en sådan ændring. I så fald under
retter udstederen indehaveren personligt derom ved først kommende lejlighed, uden at dette får
indvirkning på indehaverens ret til at opsige kontrakten .
2.

Udstederen :

a) må ikke afsløre indehaverens personlige identifikationsnummer eller anden kode, undtagen
til indehaveren selv

b) må ikke uopfordret sende et elektronisk betalingsmiddel, undtagen når det afløser et elektro
nisk betalingsmiddel, som indehaveren allerede har

c) skal opbevare sine interne opgørelser tilstrækkelig længe til, at det er muligt at efterspore de i
artikel 1 , stk. 1 , omhandlede transaktioner, og rette fejl

d) skal sikre, at indehaveren har tilstrækkelig mulighed for at give udstederen besked som
omhandlet i artikel 5, litra b). Når udstederen får besked pr. telefon, skal han/hun (eller det af
udstederen nærmere specificeret organ) give indehaveren en kvittering derfor

e) skal i forbindelse med uoverensstemmelser med indehaveren om en transaktion som
omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , og uden at det påvirker indehaverens eventuelle beviser på det
modsatte, bevise, at transaktionen :

— blev korrekt registreret og konteret
— ikke var berørt af teknisk sammenbrud eller andre fejl .

Artikel 8
Udstederens ansvar

1.

Med forbehold af artikel 5, artikel 6 og artikel 7, stk. 2, litra a) og e), er udstederen ansvarlig

for:

a) indehaverens transaktioner, som omhandlet i artikel 1 , stk. 1 , der ikke gennemføres eller
gennemføres mangelfuldt, også selv om en sådan transaktion indledes på terminaler eller
andet udstyr, der ikke er under udstederens direkte kontrol eller enekontrol, forudsat at trans
aktionen ikke indledes via terminaler eller andet udstyr, som udstederen ikke har godkendt

b) transaktioner, som indehaveren ikke har godkendt, samt eventuelle fejl eller uregelmæssig
heder i forbindelse med udstederens administration af indehaverens konto .
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Med forbehold af stk. 3 dækker ansvaret i stk. 1 følgende:

a) beløbet for den transaktion, der ikke er udført, eller som er udført mangelfuldt, og eventuelle
renter deraf

b) det beløb, der er nødvendigt for at sætte indehaveren i samme situation, som før den pågæl
dende transaktion fandt sted .

3 . Yderligere finansielle konsekvenser, og navnlig spørgsmålet om omfanget af eventuel
skadeserstatning, påhviler udstederen i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anven
delse på kontrakten mellem udstederen og indehaveren.

4. Udstederen er ansvarlig over for indehaveren af et elektronisk pengeinstrument for tab af
værdienheder lagret i pengeinstrumentet og for den mangelfulde effektuering af indehaverens
transaktioner, hvis tabet eller den mangelfulde effektuering skyldes, at det pågældende pengein
strument, den godkendte terminal eller andet godkendt udstyr har fungeret forkert, forudsat at
dette ikke er sket med indehaverens vidende eller i strid med artikel 3, stk. 3, litra a).
AFSNIT IV

ANMELDELSE, BILÆGGELSE AF TVISTER SAMT AFSLUTTENDE BESTEM
MELSE

Artikel 9
Anmeldelse

1 . Udstederen (eller et af denne opgivet organ) skal stille midler til rådighed, hvorved indeha
veren på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet kan anmelde, at hans elektroniske betalings
middel er gået tabt eller er blevet stjålet.
2. Udstederen (eller et af denne nærmere angivet organ) skal, så snart han/hun modtager
anmeldelsen, træffe alle rimelige foranstaltninger for at standse yderligere brug af det elektro
niske betalingsmiddel, også selv om indehaveren har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.
Artikel 10

Bilæggelser af tvister

Medlemsstaterne opfordres til at sørge for, at der findes fyldestgørende og effektive midler til
bilæggelse af tvister mellem en indehaver og en udsteder.
Artikel 11

Afsluttende bestemmelse

Medlemsstaterne opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger til, at udstederne af elek
troniske betalingsmidler udøver deres virksomhed i overensstemmelse med artikel 1-9 senest den
31 . december 1998 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 30 . juli 1997.
Pa Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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