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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1931 /97
af 22. september 1997

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ubearbejdet,
ulegeret zink med oprindelse i Polen og Rusland og om endelig opkrævning af
den midlertidige told
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Den polske regering, de to samarbejdende polske
producenter/eksportører, der er anført i forord
ningen om midlertidig told, i det følgende benævnt
»eksportørerne«, samt to importører indgav skrift
lige bemærkninger inden for fristen i den nævnte
forordning.

(4)

Alle parter, som anmodede om det, fik lejlighed til
at blive hørt af Kommissionens tjenestegrene .

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1 995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), i det følgende benævnt »grundforordnin
gen«, særlig artikel 8 , 9 og 23,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen
efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

C. DEN VARE, DER ER OMFATTET AF UNDER
SØGELSEN , OG SAMME VARE

ud fra følgende betragtninger:
(5)
A. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER

(1)

Kommissionen

indførte ved forordning (EF)

nr. 593/97 (2), i det følgende benævnt »forordningen
om midlertidig told«, en midlertidig antidumping
told på importen af ubearbejdet, ulegeret zink
henhørende

under

KN-kode

7901 11 00 ,

7901 12 10 og 7901 12 30 med oprindelse i Polen

KN-koder .

(6)

og Rusland.

B. EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(2)

Alle interesserede parter, der samarbejdede i forbin

staltninger.

(') EFT L 56 af 6. 3 . 1996, s . 1 . Forordningen er ændret ved for
ordning (EF) nr. 2331 /96 (EFT L 317 af 6. 12. 1996, s. 1 ).

P) EFT L 89 af 4. 4. 1997, s. 6.

Som fastslået i betragtning 9 til 15 i forordningen
om midlertidig told har alle kvaliteter af ubearbej
det, ulegeret zink stor lighed med hinanden . Disse
kvaliteter er ens for så vidt angår tekniske og
fysiske egenskaber (mindste zinkindhold for alle
kvaliteter: 98,5 %) og vigtigste anvendelsesformål
(f.eks . messingindustrien). Desuden er priserne for
alle kvaliteter baseret på prisnoteringerne på
London Metal Exchange (LME) for SHG-zink,
hvilket viser, at markedet anser dem for at være

delse med undersøgelsen, klageren og de polske og
russiske myndigheder fik skriftlig meddelelse om

de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke der indførtes midlertidige foran

Den polske regering, de samarbejdende polske
eksportører og en importør af zink med oprindelse
i Rusland rejste spørgsmålet, om deres vare og
EF-producenternes varer kunne anses for at være
samme vare, da der er visse forskelle i fysiske egen
skaber, og varerne henhører under tre forskellige

samme

(7)

vare .

At der — som eksportørerne fremførte — er
begrænsede forskelle i zinkindhold (Special High

Grade (SHG), High Grade (HG), Good Ordinary
Brand (GOB)) og urenheder (især cadmium) i zink
fremstillet af EF-producenter og polsk zink, under
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kender ikke denne konstatering, da bade HG - og
GOB-zink — som er fremstillet af eksportørerne
— og SHG-zink, som er fremstillet af EF-produ
centerne, konkurrerer direkte i det markedsseg
ment, hvor de anvendes (varmgalvanisering, frem
stilling af messing og andre legeringer end støbele
geringer). Det bør også bemærkes, at en betragtelig
del af den zink, der fremstilles af EF-producen

saledes at det er muligt at foretage kontrolbesøg på
stedet. Det gjorde selskabet imidlertid ikke .

( 11 )

Selskabet hævdede endvidere, at tallene for de

månedlige produktionsomkostninger ikke var
repræsentative, fordi visse engangsudgifter ikke var
fordelt over hele undersøgelsesperioden . Det bør i

terne , er GOB-zink, som derfor konkurrerer direkte

med polsk GOB- og HG-zink samt med SHG-zink

den forbindelse noteres, at Kommissionen baserede

fremstillet af EF-producenterne .

(8)
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sine beregninger på oplysninger fra selskabet. Da
selskabets oprindelige redegørelser vedrørende
produktionsomkostningerne ikke afspejlede en
passende justering for (engangs)udgifter, indsendte
selskabet på Kommissionens anmodning en revi
deret udgave, som blev efterprøvet og anvendt til
beregningerne . Det er derfor ikke nødvendigt at

De foreløbige undersøgelsesresultater i betragtning
9 til 15 i forordningen om midlertidig told
bekræftes derfor.

revidere beregningerne igen .

D. DUMPING

( 12)

a) POLEN

(9)

Den metode, der anvendtes til at beregne
dumpingmargenerne, blev ikke anfægtet generelt,
men de polske selskaber, der medvirkede ved
undersøgelsen, stillede en række specifikke
spørgsmål vedrørende produktionsomkostninger,
undersøgelsen af normal handel og justeringer.

i) Normal værdi

a) Produktionsomkostninger
( 10)

Et polsk selskab anmodede om ændringer i bereg
ningen af dets produktionsomkostninger i forbin
delse med fastsættelsen af den normale værdi .

b) Salg i normal handel

( 13)

Selskabet hævdede navnlig, at der ikke var blevet
set bort fra omkostninger og/eller indtægter vedrø
rende visse biprodukter ved beregningen af produk
tionsomkostningerne for zink, medens dette angi
veligt burde være gjort. Dette krav om en korrige

ring kunne ikke opfyldes, da beregningen af
produktionsomkostningerne var baseret på oplys
ninger indgivet af selskabet i besvarelsen af spørge
skemaet og behørigt efterprøvet under kontrolbesø
get. Det må desuden mere generelt bemærkes, at
produktionsomkostningerne som opført i selskabets
regnskaber normalt vil danne grundlag for bereg
ningerne med henblik på en antidumpingproce
dure i overensstemmelse med artikel 2, stk . 5, i

grundforordningen . Alle forslag til en anden
metode til beregning af omkostningerne end den ,
der normalt anvendes af det pågældende selskab,
skal fremsættes inden for den frist, der er angivet i
meddelelsen om indledning af en procedure,

Endelig hævdede selskabet, at det under omstæn
digheder med høj inflation ville være mere
passende at beregne de gennemsnitlige produk
tionsomkostninger pr. ton for hele undersøgel
sesperioden og justere det gennemsnitlige omkost
ningsniveau med de månedlige inflationsrater for at
nå frem til de månedlige produktionsomkostninger.
Dette krav kunne ikke godtages, da det konstatere
des, at det inden for selskabets bogføringssystem
var muligt at fastlægge de faktiske produktionsom
kostninger, der påløb på månedsbasis, på en
rimelig måde . Disse månedlige omkostninger, som
var baseret på besvarelsen af spørgeskemaet og de
oplysninger, der efterprøvedes under kontrolbesø
get, blev følgelig anvendt i beregningerne .

Et selskab rejste flere spørgsmål angaende bestem
melsen af, om varerne blev solgt i normal handel
på hjemmemarkedet. Selskabet anfægtede navnlig,
at der var blevet set bort fra visse ikke-rentable

transaktioner ved beregningen af den normale
værdi .

( 14)

Kommissionen fastslog i forbindelse med forord
ningen om midlertidig told, at selskabets transak
tioner på hjemmemarkedet finder sted i normal
handel i overensstemmelse med artikel 2, stk . 4, i

grundforordningen . Da inflationen var betydelig i
Polen i undersøgelsesperioden, blev beregningerne
foretaget på månedsbasis for at tillade en sammen
ligning mellem salgstransaktioner og produktions
omkostninger på — så vidt muligt — samme tids
punkt (jf. betragtning 17 til 19 i forordningen om
midlertidig told).
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Denne fremgangsmade blev ikke anfægtet i almin
delighed, men selskabet hævdede, at de månedlige
gennemsnitlige produktionsomkostninger under
omstændigheder med høj inflation ikke burde
sammenlignes med individuelle salgstransaktioner,
men med de månedlige gennemsnitlige salgspriser
på hjemmemarkedet. Selskabet påstod, at den frem
gangsmåde, som Kommissionen anvendte, næsten
automatisk ville føre til et større antal tabsgivende
salgstransaktioner i begyndelsen af en periode,
hvilket ville betyde, at der uberettiget blev set bort
fra dem. Dette argument tilbagevises af resultaterne
af undersøgelsen . Af en analyse foretaget af
Kommissionen fremgik det, at der i modsætning til
selskabets påstand ikke kunne konstateres noget
klart mønster med rentable salgstransaktioner ved

memarkedet til kunder, som køber over 2 000 tons

om året, da kunderne på eksportmarkedet (EF) også
ville købe over 2 000 tons . Dette krav kunne ikke

accepteres, da det ikke var blevet fremsat i forbin

delse med besvarelsen af spørgeskemaet, og der
ikke kunne aflægges yderligere kontrolbesøg efter
indførelsen af den midlertidige told . Det kunne
derfor ikke fastslås, hvorvidt selskabet faktisk

anvendte en konsekvent mængde-relateret rabatpo
litik på hjemmemarkedet.

(20)

Begge polske selskaber gentog de anmodninger om
justering for forskelle i handelsled, som de havde

fremsat inden indførelsen af den midlertidige told.
Det blev imidlertid noteret, at de ikke fremførte

udgangen af en måned eller transaktioner med tab
ved begyndelsen af en måned.
( 16)
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nye argumenter til støtte for kravet. Undersøgelses
resultaterne i betragtning 24 i forordningen om
midlertidig told bekræftes derfor.

Det hævdedes også, at et vist salg med tab burde
medtages, da perioden for dækning af tab er på

iv) Dumpingmargener

mindst seks måneder i overensstemmelse med

artikel 2, stk. 4, i grundforordningen . Med hensyn
til en eksportør konstateredes det imidlertid, at over
20 % af salget fandt sted med tab i hele undersø

(21 )

gelsesperioden (et år), hvis der blev foretaget en
sammenligning mellem de månedlige produktions
omkostninger og de månedlige salgstransaktioner.
Derfor er det berettiget at se bort fra salg med tab,

Under hensyn til ovennævnte ændringer i den
normale værdi for et selskab, bekræftes de øvrige

da transaktionerne ikke fandt sted i normal handel .

resultater af undersøgelsen vedrørende Polen som
anført i betragtning 17 til 28 i forordningen om
midlertidig told, og de genberegnede dumpingmar
gener, udtrykt i % af prisen frit Fællesskabets
grænse, er følgende :

Disse salg med tab foregik i betydelige mængder,
og en tilstrækkelig dækning af tabene som
omhandlet i artikel 2, stk. 4, i grundforordningen

Slaskie: 14,4 %

Huta Cynku

kunne ikke finde sted .

»Miasteczko

Slaskie «,

Miasteczko

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno :
5,2 % .

( 17)

For det andet samarbejdende selskab blev det fast
slået — på årsbasis — at mindre end 20 % af
selskabets salg i undersøgelsesperioden fandt sted

Dumpingmargenen er fortsat uændret 14,4 % for
producenter/eksportører, der ikke samarbejdede i
forbindelse med undersøgelsen .

med tab. Det blev derfor besluttet at medtage salget
med tab i beregningen af den normale værdi,
hvilket nedsatte den normale værdi for selskabet en
smule .

b) RUSLAND

ii) Eksportpris
i) Normal værdi

( 18)

Et af de polske selskaber hævdede, at dets samlede
omsætning ved eksport til Fællesskabet er højere
end det beløb, Kommissionen anvendte ved fast

sættelsen af eksportprisen . Argumentet blev afvist,
da det pågældende selskabs beregning ikke var
baseret på de kurser, der var vedlagt det spørge
skema, Kommissionen havde tilsendt.

(22)

Da Rusland anses for at være et land uden mar
kedsøkonomi med henblik på denne antidumping
procedure (jf. artikel 2, stk. 7, i grundforordningen,
som refererer til forordning (EF) nr. 519/94 (')), blev
den normale værdi fastsat ved henvisning til den
konstaterede normale værdi for et tilsvarende land

med markedsøkonomi (i denne procedure Polen, se
betragtning 29 i forordningen om midlertidig told).

iii) Sammenligning af den normale værdi og
eksportprisen

Den normale værdi for dette land blev derfor revi

deret, og den normale værdi, der anvendtes til

beregningerne vedrørende Rusland, blev revideret i
overensstemmelse dermed .

( 19)

Et selskab anmodede om, at den normale værdi for
selskabet blev fastsat på grundlag af salget på hjem

(') EFT L 67 af 10 . 3. 1994, s . 89.
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ii) Eksportpris

(23)

gende salg af den færdige vare fandt sted med tab.
Som anført i betragtningen påløber der desuden
også store variable omkostninger (f.eks. et stort
energiforbrug til opstart), hvis produktionen afbry
des. Det kan derfor ikke accepteres, at det forhold,
at EF-producenterne i det foreliggende tilfælde
næsten udnyttede deres kapacitet helt i undersøgel
sesperioden, skulle føre til den konklusion , at de
ikke påførtes væsentlig skade .

En importør af russisk zink påstod, at Eurostats
statistiske oplysninger for Rusland kunne være
ukorrekte på grund af forkerte oprindelseserklærin
ger, og han anmodede om, at eksportpriserne fast
sattes på grundlag af hans eksporttransaktioner.
Denne anmodning kunne ikke imødekommes, da
nævnte påstande ikke var tilstrækkeligt dokumente
rede og ikke kunne efterprøves på dette stadium af
proceduren . Påstandene ville under alle omstændig
heder kun underkende en del af Eurostat-oplysnin

(27)

gerne .

iii) Sammenligning af den normale værdi og
eksportprisen

En af de importører, der er henvist til i betragtning
3, gjorde gældende, at en forøgelse af lagerbehold
ningerne af GOB-zink ikke kan være forårsaget af
importen af HG-zink med oprindelse i Rusland, og
han gjorde indsigelse mod den kumulering, der var
foretaget for Polen og Rusland, idet han anførte, at
Rusland

(24)
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kun

fremstillede

HG-zink.

I

denne

påstand ses der imidlertid bort fra, at GOB- og

Selskabet hævdede yderligere, at polsk og russisk
zink ikke er af samme kvalitet, og at der derfor
burde justeres for fysiske forskelle . Det konstate
redes imidlertid, at den normale værdi var fastsat på
grundlag af det forhold, at selskabet fremstiller
samme kvalitet som hovedparten af de russiske
zinkproducenter. Derfor var yderligere justering

HG-zink er i indbyrdes konkurrence i det markeds
segment, hvor de anvendes, nemlig varmgalvanise
ring og messingfremstilling. Desuden ligner
konkurrencevilkårene for zink med oprindelse i
Polen og zink med oprindelse i Rusland hinanden ,
da der hverken handles HG- eller GOB-zink på
LME, og begge kvaliteter samt lidt dyrere
SHG-zink kan anvendes i dette markedssegment.

ikke berettiget.

iv) Dumpingmargen

(25)

I betragtning af den reviderede normale værdi for
referencelandet, og da de øvrige resultater for
Rusland som anført i betragtning 29 til 34 i forord
ningen om midlertidig told kan bekræftes, fast
sættes den genberegnede dumpingmargen udtrykt i
% af prisen frit Fællesskabets grænse til :

(28)

De foreløbige resultater vedrørende specielt
forbruget på markedet i Fællesskabet, EF-erhvervs
grenens produktion, salg og fortjeneste samt
beskæftigelsen i EF-erhvervsgrenen som anført i
betragtning 37, 38 , 40 til 45 og 50 til 60 i forord
ningen om midlertidig told bekræftes derfor.

Rusland : 6,9 % .

b) Prisunderbud
E. SKADE

(29)

a) Almindelige skades faktorer

(26)

Eksportørernes bemærkninger til de foreløbige
resultater vedrørende skadesfaktorer var begrænset

til prisunderbud. Den polske regering påstod imid
lertid, at der kun var tale om ganske lidt eller ingen

skade, og argumenterede, at EF-producenterne
anvendte næsten fuld kapacitet. Det er dog ikke et
argument, der underkender betragtning 51 i forord
ningen om midlertidig told, nemlig at undersø
gelsen viste, at kapaciteten måtte udnyttes så meget
som muligt på grund af produktionsprocessens
særlige karakter og de høje faste omkostninger i
forbindelse med produktionen af ubearbejdet,
ulegeret zink, selv når dette indebar, at det efterføl

Ud over de bemærkninger, der er fremført af
eksportørerne og en af de i betragtning 3 nævnte
importører, blev de foreløbige resultater af undersø
gelsen vedrørende EF-producenternes priser taget
op til revision . Med hensyn til merprisen på 3 %
på LME-prisen (betragtning 47 i forordningen om
midlertidig told) noteredes det, at International
Lead and Zinc Study Group's publikationer
bekræfter, at zink solgtes til overkurs i undersøgel

sesperioden. Merprisen på 3 % eller 30 US $ på en
gennemsnitlig LME-pris af 1 000 US $ pr. ton
betalt i undersøgelsesperioden synes hverken over
drevent høj eller urimelig i betragtning af, at f.eks.
lasteomkostningerne til LME-lager (som betales af
køber, men ikke nødvendigvis betales ved direkte

salg uden for LME) allerede beløb sig til 15 US $
pr. ton .

4. IO . 97

(30)

I DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Denne merpris på 3 % afspejler, at EF-producen
ternes pris ved direkte salg til industrielle brugere
ikke er identisk med LME-prisen , men noget
højere for at dække salgsomkostninger og omkost
ningerne til risikoafdækning for både valutakurser
og zinkpriser, og at køberne accepterer at betale en
lidt højere pris, f.eks. hvis de er sikre på at få en
bestemt producents særlige varemærke, eller hvis
transportomkostningerne er lavere end samme
omkostninger fra et LME-godkendt lager. Mer
prisen omfatter alle omkostninger i forbindelse
med markedsføring og teknisk service til kunderne ,
som afholdes af producenten . For køber har direkte
salg den fordel, at det ikke er nødvendigt at betale
de omkostninger til oplagsbevis, flytning af
metallet fra LME-lager til lastbil og mæglersalær,
som skulle betales ved salg via LME.

(34)

L 272/ 5

Den pågældende eksportør påviste, at EF-produ
centernes zink opfyldte CEN 1 179-standarden, og
at selskabets (ikke-rektificerede) GOB-zink ikke

gjorde det, og Kommissionens tjenestegrene var ud
fra de dokumenter, som eksportøren fremlagde,
ikke i stand til at foretage en præcis vurdering af
priserne på ikke-polsk GOB-zink med samme
cadmiumindhold som den zink, den pågældende
eksportør eksporterede og solgte på markedet i
Fællesskabet i undersøgelsesperioden . EF-erhvervs
grenen indgav oplysninger om de omkostninger i
forbindelse med rektificering (dvs . forædling ved
destillering af GOB-zink, der ikke opfylder CEN
1 179-standarden, til både SHG- og GOB-zink med
standardindhold af cadmium), der kunne henføres
til fjernelse af overskydende cadmium, hvis denne
rektificering fandt sted umiddelbart efter raffine
ringen af zinkkoncentrater. Det var imidlertid ikke
muligt nøjagtigt at fastsætte de specifikke omkost
ninger, der skulle henføres til fjernelsen af oversky

dende cadmium i tilfælde af, at rektificering fandt
sted på en anden fabrik efter afslutningen af
(31 )

Det er værd at bemærke, at omkostningen til risi
koafdækning i denne merpris ikke kunne være
pustet op, da denne kun omfattede administrati
onsomkostninger samt betaling af mæglersalær og
finansieringsbyrde, medens fortjeneste eller tab som
følge af risikoafdækning var taget ud af beregnin
gerne for at give mulighed for en rimelig sammen
ligning.

processen med raffinering af zinkkoncentrater til
ikke-rektificeret GOB-zink (sandsynligvis ufor
holdsmæssigt høje), da eksportøren og EF-erhvervs
grenen indgav modstridende oplysninger, som også
vedrørte spørgsmålet om, i hvilket omfang det i
den foreliggende situation er økonomisk realistisk
at foretage en sådan rektificering med henblik på at
fjerne overskydende cadmium fra ikke-rektificeret
GOB-zink .

(32)

Eksportørerne og en af de i betragtning 3 nævnte
importører gjorde indsigelse mod Kommissionens
antagelse af, at priserne på de tre kvaliteter zink var
identiske , og hævdede, at priserne på HG- og
GOB-zink var lavere end prisen på SHG-zink, som
var blevet anvendt til beregningen (da LME-prisen
er en pris for SHG-zink). Ifølge eksportørerne
burde der tages hensyn til forskelle i priserne for de
tre zinkkvaliteter. Da de priser, der er offentliggjort
af International Lead and Zinc Study Group, viser,
at der i undersøgelsesperioden faktisk var en meget
lille forskel på priserne for SHG-, HG - og GOBzink, er det nødvendigt at tage hensyn til denne
prisforskel . Det konstateredes, at HG-zink var

blevet solgt med en rabat på højst 0,3 % på prisen
for SHG-zink, og at forskellen mellem GOB og
SHG var lige under 1 % af prisen på SHG-zink.

(35)

Det høje cadmiumindhold (og de sundhedsmæssige
risici som følge heraf) hindrer visse brugere i at
anvende zinken uden rektificering, selv om det
fremgik af undersøgelsen, at dette ikke er tilfældet
for alle brugere, og prisforskellen på GOB-zink
med et højt cadmiumindhold og GOB-zink, som
opfylder CEN 1 179-standarden , måtte vurderes .
Det bør på den ene side noteres, at det ikke er
muligt at konkludere, at den gennemsnitlige
markedsværdi for zink med et lavere »standard«ind

hold af cadmium ville falde sammen med prisen på
eksportørens zink forhøjet med raffineringsomkost
ningerne (da det ikke er sandsynligt, at alle disse
raffineringsomkostninger altid vil være afspejlet i
prisen og således helt kan væltes over på alle
kunder). På den anden side fremgår det af oplys
ningerne fra eksportøren (der viste en større forskel
på prisen for selskabets GOB-zink og LME-prisen

(33)

En af eksportørerne hævdede, at der burde justeres
for, at selskabets GOB-zink har et meget højere
cadmiumindhold

end

GOB-zink

fremstillet

af

EF-producenterne, og foreslog, at markedsværdien
af denne forskel, vurderet på grundlag af omkost
ningerne til raffinering, blev lagt til selskabets
eksportpris med henblik på at beregne prisunder
buddet på et rimeligt grundlag.

end den forskel på 1 % mellem priserne på GOBog SHG-zink, som International Lead and Zinc
Study Group havde offentliggjort) og EF-erhvervs
grenen, at der kunne fastsættes en rimelig gennem
snitlig prisforskel mellem GOB-zink med et højt
cadmiumindhold og GOB-zink med et cadmi
umindhold, som ikke overstiger CEN-standarden,

hvilket er grundlaget for en justering af den berørte
polske eksportørs eksportpris.
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Eksportørerne hævdede endvidere, at der burde
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antagelse, at HG- og GOB-zink ikke konkurrerede
indbyrdes. Da denne antagelse ikke er korrekt, blev

tages hensyn til forskelle i handelsled, da det
polske eksportsalg kun foregik til forhandlere . Som
omhandlet i betragtning 46 i forordningen om
midlertidig told blev prisunderbud beregnet ved
anvendelse af EF-producenternes pris for zink på
Fællesskabets marked, fastsat under hensyn til, at
zinkraffineringsvirksomhederne har et omfattende
direkte salg til både industrielle brugere og

der ikke fremsat tilstrækkeligt underbyggede
bemærkninger til de foreløbige konklusioner i
betragtning 61 til 70 i forordningen om midlertidig
told vedrørende årsagssammenhængen mellem
dumpingimporten af zink med oprindelse i Polen
og Rusland og de skadelige virkninger for EF
producenterne, og disse konklusioner bekræftes

forhandlere, som ikke finder sted via LME. Det

derfor.

betyder, at der blev taget hensyn til både salg til
industrielle brugere og til forhandlere, og at den
beregnede pris, som EF-producenterne anvendte på
markedet i Fællesskabet, som det konstateredes var

noget højere end LME-prisen , udgør gennemsnits
prisen for begge kategorier. Det anses derfor for
hensigtsmæssigt at justere beregningen af prisun
derbud på dette punkt og føje en rimelig margen
for forhandler til de anvendte eksportpriser.
(37)

Eksportørerne hævdede også, at der burde foretages
justering for transportomkostninger inden for
Fællesskabet, og en af dem fremførte, at eksportø
rernes eksportpriser burde være sammenlignet med
LME-prisen i måneden inden den måned, hvori
transaktionen fandt sted . Med henblik på bereg
ningen af prisunderbud blev der foretaget en
sammenligning af EF-producenternes priser ab
fabrik og eksportprisen for polsk zink (toldbehand
let, frit Fællesskabets grænse) i hver af månederne i
undersøgelsesperioden . Det forekommer således
ikke nødvendigt at foretage yderligere justeringer.

G. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(41 )

Hverken de industrielle brugere eller deres repræ
sentative sammenslutninger indgav redegørelser
vedrørende Fællesskabets interesser. Eksportørerne
påpegede imidlertid, at beholdningerne på LME
lageret var faldet siden udløbet af undersøgelsespe
rioden, og at prisen kunne stige om kort tid, fordi
der ville blive mangel på forsyninger i forhold til
efterspørgslen .

(42)

Der er direkte forbindelse mellem prisen på zink
koncentrater (dvs. det råmateriale, der anvendes af
zinkraffineringsvirksomheder) og prisen på raffi
neret zink. Derfor svarer enhver prisstigning for
raffineret zink på LME-niveau automatisk til den
stigning i omkostningerne til råmateriale for EF
producenterne . Der kan ikke forventes afbødende
virkninger fra en stigning i prisen på raffineret zink
i det pågældende led, og ingen prisudvikling kan
gøre foranstaltninger uberettiget i det foreliggende

c) Konklusion vedrørende skade

(38)

Under hensyn til den lille prisforskel mellem de tre
zinkkvaliteter, forskellen i handelsled og for en af
eksportørernes vedkommende det højere cadmi

tilfælde .

umindhold i GOB-zink med oprindelse i Polen

blev prisunderbudsmargenerne beregnet på ny til
følgende :

(43)

Huta Cynku »Miasteczko Slaskie«, Miasteczko
Slaskie : 14,0 %

En af de i betragtning 3 nævnte importører gjorde
gældende, at der ikke var foretaget en behørig
vurdering af de endelige forbrugeres interesser. Det
skal i den forbindelse anføres, at Kommissionen

har fastslået, at følgevirkningerne af foranstalt
ninger for brugerindustrierne vil være minimale .
Det kan derfor antages, at der ikke vil blive tale om
større prisstigninger for den endelige forbruger.

Kombinat Gorniczco-Hutmczy Boleslaw, Bukowno:
6,6 %

Andre polske producenter/eksportører: 14,0 %
Rusland: 5,2 %

(39)

Bortset fra disse ændringer bekræftes de foreløbige
resultater som anført i betragtning 37 til 60 i
forordningen om midlertidig told.

F. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

(40)

En af de i betragtning 3 nævnte importører frem
satte

visse

bemærkninger

til

Kommissionens

undersøgelsesresultater hovedsagelig baseret på den

(44)

Den samme importør, som påstod, at de russiske
smelterier vil fremstille zink for hans regning i
henhold til en forædlingsaftale, gjorde også
gældende, at det ville være i modstrid med Fælles
skabets interesser at indføre foranstaltninger, fordi
nogle større EF-producenter havde købt zink med
oprindelse i Rusland. Denne påstand blev imid
lertid ikke tilstrækkeligt dokumenteret. Det skal i

den forbindelse desuden påpeges, at producenter,
der selv importerer en dumpingvare, ikke automa
tisk udelukkes ifølge artikel 4, stk. 1 , litra a), i
grundforordningen .
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De foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende
vurderingen af Fællesskabets interesser (betragtning
71 til 75 i forordningen om midlertidigt told)
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krav kunne ikke godtages, da tolden normalt
beregnes på grundlag af de oplysninger, der er fast
lagt for hvert af de respektive lande . Da resultaterne
for Rusland kun blev revideret med hensyn til den

bekræftes .

fastsatte normale værdi for referencelandet med

markedsøkonomi, er det nødvendigt at indføre en
endelig antidumpingtold på importen af zink med
oprindelse i Rusland på et niveau, der kan afhjælpe
skaden, da skadesmargenen er lavere end den revi
derede dumpingmargen .

H. ENDELIGE FORANSTALTNINGER

a) Tilsagn

(46)

(47)

Efter indførelsen af den midlertidige antidumping
told afgav de to samarbejdende polske eksportører
tilsagn i henhold til artikel 8 i grundforordningen,
efter at de havde fremsat bemærkninger til
Kommissionens foreløbige undersøgelsesresultater.
Med disse tilsagn forpligter hver enkelt eksportør
sig til bl.a. at overholde mindstepriser for de
forskellige kvaliteter af eksporteret zink, og disse
priser er direkte forbundet med LME-priserne for
SHG-zink i en specificeret referenceperiode .

I. ENDELIG OPKRÆVNING AF MIDLERTIDIG
TOLD

(50)

En af de i betragtning 3 omhandlede eksportører,
et selskab, der blev oprettet efter offentliggørelsen
af meddelelsen om indledning af en procedure,
anmodede om, at selskabets ikke-toldbehandlede

lagre på toldoplag pr. 5. april 1997 ikke skulle være
omfattet af den endelige opkrævning af den
midlertidige antidumpingtold, og fremførte, at det
på baggrund af de særlige omstændigheder med
rimelighed kunne forvente, at det ikke ville blive
pålagt told . Men da den midlertidige antidumping
told blev indført efter behørig meddelelse om en
undersøgelse, har importørerne i princippet ikke
ret til fritagelse på dette punkt. De særlige omstæn
digheder, der påberåbes af importøren, er ikke af en
sådan art, at en undtagelse fra reglen vil være beret

Disse tilsagn skulle afhjælpe de skadelige virk
ninger af dumpingen som omhandlet i artikel 8 ,
stk. 1 , i grundforordningen, og de kan kontrolleres
på en effektiv måde. Kommissionen hørte Det

Rådgivende Udvalg om godtagelsen af disse tilsagn,
og der blev ikke gjort indsigelse . Kommissionen
godtog siden tilsagnene ved afgørelse 97/644/EF (').
Undersøgelsen bør derfor afsluttes med hensyn til
disse eksportører.

tiget.

b) Endelig told

(48)

(51 )

De samarbejdende polske producenter/eksportører
forpligtede sig til at overholde tilsagn fra den 20 .
juni 1997 under forudsætning af Kommissionens
godtagelse af disse tilsagn, og det er derfor ikke
nødvendigt at opkræve den midlertidige antidum
pingtold på zink fremstillet af de pågældende
eksportører og overgået til fri omsætning fra den
pågældende dato eller senere . For import af zink
fremstillet af disse eksportører, som fandt sted før
den 20 . juni 1997, bør den midlertidige antidum
pingtold opkræves til de satser, der ville have været
gældende, hvis tilsagnene ikke var blevet godtaget
(dvs . 5,2 % for Kombinat Gorniczco-Hutniczy
Boleslaw, Bukowno og 14,0 % for Huta Cynku
»Miasteczko Slaskie«, Miasteczko Slaskie).

(52)

Med hensyn til importen af zink med oprindelse i
Polen og fremstillet af andre producenter end de to
samarbejdende selskaber og importen af zink med
oprindelse i Rusland bør den midlertidige anti
dumpingtold opkræves endeligt med et beløb
svarende til den endelige antidumpingtold, dvs.
med henholdsvis 14,0 % og 5,2 % .

Der bør indføres en resttold på importen af zink
med oprindelse i Polen . Denne resttold anses for at
være nødvendig for at forhindre, at parter, som ikke
samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, vil
få fordel af deres manglende samarbejdsvilje . Selv

om eksportørerne i det foreliggende tilfælde anfæg
tede de tal vedrørende eksporten af zink fra Polen
til Fællesskabet, som Kommissionen anvendte, var

de ikke i stand til at forklare, om afvigelsen mellem
disse tal og deres egen eksport var udtryk for indi

rekte eksport til Fællesskabet af deres egne varer
eller eksport af anden zink. Tolden bør svare til
skadesmargenen, da det konstateredes, at denne
margen var lavere end dumpingmargenen .
(49)

De russiske producenter/eksportører samarbejdede
ikke i forbindelse med undersøgelsen . Det blev
derfor fremført, at tolden for Rusland skulle være

mindst lige så høj som den told, der fastsattes for
de polske selskaber, der ikke samarbejdede . Dette
(') Se side 50 i denne Tidende.
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lægskode : 8900), bortset fra varer fremstillet og solgt til
eksport til Fællesskabet af

(53)

EF-erhvervsgrenen er blevet underrettet om de

vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke Kommissionen agtede at anbe
fale indførelse af endelige foranstaltninger,
herunder godtagelsen af tilsagn, og gjorde ikke
indsigelse .
(54)

Eksportørerne er blevet underrettet om de vigtigste
kendsgerninger og betragtninger, som ligger til
grund for Kommissionens forslag til endelige
foranstaltninger. De har ikke fremsat yderligere
bemærkninger.

(55)

I overensstemmelse med Europa-aftalen om opret
telse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene
side og Republikken Polen på den anden side (')
har Associeringsrådet og den polske regering fået
tilsendt alle relevante oplysninger og er på forhånd
blevet underrettet om resultatet af undersøgelsen
som anført i denne forordning og Kommissionens
afgørelse om godtagelse af eksportørens tilsagn .
Den polske regering gav udtryk for tilfredshed med
den løsning, der er fundet for de to samarbejdende
polske eksportører.

(56)

I overensstemmelse med interimsaftalen om handel
og handelsanliggender mellem Det Europæiske
Fællesskab, Det Europæiske Kul - og Stålfællesskab
og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den
ene side og Den Russiske Føderation på den anden
side (2) har den russiske regering fået tilsendt alle
relevante oplysninger og er på forhånd blevet
underrettet om resultatet af undersøgelsen som
anført i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

— Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno
(Taric-tillægskode : 8965), eller
— Huta Cynku »Miasteczko Slaskie«, Miasteczko Slaskie
(Taric-tillægskode : 8093)

som er fritaget for tolden, forudsat at den pågældende
import ledsages af et EUR 1 -certifikat udstedt efter den
19. juni 1997, på hvilket navn og adresse på hvert selskab
er angivet i rubrikken »eksportør« og Fællesskabet eller en
af dets medlemsstater er angivet som bestemmelsesland,
og certifikatet er bekræftet af de polske myndigheder og
udstedt i overensstemmelse med Europa-aftalen med
Polen .

3 . For den i stk. 1 omhandlede vare med oprindelse i
Rusland fastsættes antidumpingtolden til 5,2 % af netto
prisen , frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.
4.
Gældende bestemmelser for told finder anvendelse,
medmindre andet er angivet.

Artikel 2

1.

De beløb, der er stillet som sikkerhed i form af den

midlertidige antidumpingtold, der indførtes ved forord
ning (EF) nr. 593/97, opkræves endeligt med et beløb
svarende til den endelige told, der er fastsat for importen
af ubearbejdet, ulegeret zink med oprindelse i henholdsvis
Polen og Rusland . Den midlertidige antidumpingtold, der
er indført på importen af varer med oprindelse i Polen
fremstillet og eksporteret af Kombinat Gorniczco
Hutniczy Boleslaw, Bukowno, opkræves endeligt med en
toldsats på 5,2 % , jf. dog stk. 2.
De beløb, der er stillet som sikkerhed ud over den ende

lige antidumpingtold, frigives.
Artikel 1

1 . Der indføres en endelig antidumpingtold på
importen af ubearbejdet, ulegeret zink henhørende under
KN-kode 7901 11 00, 7902 12 10 og 7901 12 30 med
oprindelse, i Polen og Rusland.
2. For den i stk. 1 omhandlede vare med oprindelse i
Polen fastsættes antidumpingtolden til 14,0 % af nettopri
sen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet (Taric-til
(') EFT L 348 af 31 . 12. 1993 , s . 2.
(2) EFT L 247 af 13. 10. 1995, s . 1 .

2. Den midlertidige antidumpingtold opkræves ikke
endeligt, hvis det påvises, at zink af polsk oprindelse er
fremstillet af enten Huta Cynku »Miasteczko Slaskie«,
Miasteczko Slaskie, eller Kombinat Gorniczco-Hutniczy
Boleslaw, Bukowno, og er overgået til fri omsætning den
20 . juni 1997 eller senere .

Artikel 3

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 1997.

På Rådets vegne
F. BODEN

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1932/97
af 3 . oktober 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 2348 /91 om en database med analyse af
deuterium i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

staterne far overdraget isotopanalysen af prøverne til data

FÆLLESSKABER HAR —

banken ;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

den erfaring, der er indvundet siden databanken blev

oprettet, viser, at repræsentativiteten af de pågældende
EF-vinmarker endnu ikke er sikret; datoen i artikel 4,

femte led, bør tages op til fornyet overvejelse;
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87
af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for
vin ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1417/97 (2),
særlig artikel 79, stk. 3 , og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen
for Vin —

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2348/91 (3)
oprettes en base med analysedata hos FFC med henblik
på at kunne sammenligne resultaterne af denne analyse
metode og de resultater, der blev opnået tidligere ved den
metode, der anvendtes på produkter med lignende oprin
delse; i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 af
17. september 1990 om fastsættelse af fælles analyseme
toder for vin (4), senest ændret ved forordning (EF) nr.
822/97 O, beskrives en metode til analyse af isotopfor
holdet l80/ IA0 for ilt i vand i vin; resultaterne af målinger
foretaget ved denne metode vil ved sammenligning med
værdier målt på autentiske prøver kunne gøre det muligt
at opnå nyttige oplysninger med henblik på påvisning af
tilsætning af vand til disse prøver, eller i forbindelse med
resultaterne af analyse af andre isotopegenskaber ved
prøverne at bidrage til at kontrollere, om prøverne er i
overensstemmelse med den oprindelse, der er anført i
deres betegnelse; disse analyseresultater kan ligeledes
forbedre fortolkningen af målingerne ved kernemagnetisk
resonans af deuterium i vinens alkohol; resultaterne af

analysen af isotopforholdet 180/ l60 på autentiske prøver
bør derfor medtages i denne bank;
det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om udtagning
af prøver, forarbejdningen til vin og analyse af prøver af
friske druer fra Østrigs territorium; erfaringen har vist, at
antallet af prøver, der udtages i Luxembourg og Det Fore
nede Kongerige, må øges for at forbedre repræsentativi
teten ;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2348/91 foretages følgende
ændringer:

1 ) I forordningens titel ændres »med analyse af deuterium
i vinprodukter ved kernemagnetisk resonans« til »med
isotopanalyse i vinprodukter«.

2) Artikel 1 , stk. 2, første punktum, affattes således :

»Databasen skal indeholde data fra isotopanalyse af
bestanddelene af ethanol og vand i vinprodukter efter
de metoder, der er beskrevet i bilaget til forordning
(EF) nr. 2676/90«.

3) I artikel 2 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 1 , tredje afsnit, ændres »analyser ved hjælp af
kernemagnetisk resonans« til »isotopanalyser«.
b) I stk. 1 , fjerde afsnit, ændres »2« i de to sidste led til
»4«, og følgende led tilføjes:

»— 50 prøver i Østrig fra høsten 1997«.
c) I stk. 3 ændres »den metode, der er beskrevet i

for at sikre kvaliteten og sammenligneligheden af analyse
dataene er det nødvendigt at anvende et anerkendt system
for kvalitetsstandarder på de laboratorier, der af medlems
(')
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

84 af 27. 3 . 1987, s . 1 .
196 af 24. 7. 1997, s. 10.
214 af 2. 8 . 1991 , s . 39.
272 af 3 . 10 . 1990, s . 1 .

5 EFT L 117 af 7. 5 . 1997, s . 10 .

afsnit 8 i bilaget« til »de metoder, der er beskrevet i
bilaget« og følgende punktum indsættes efter første
punktum : » De udpegede laboratorier skal inden
den 1 . november 1998 opfylde de generelle krite
rier for prøvelaboratoriers funktion, der er fastsat i

europæisk standard EN 45001 , og skal navnlig
deltage i en ordning med egnethedsprøver (profici
ency testing scheme) omfattende metoderne til
isotopanalyse «.
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4) I artikel 3 foretages følgende ændring:
»analyse af vinprodukter ved kernemagnetisk resonans«
ændres til »isotopanalyse af de i artikel 1 nævnte
vinprodukter«.
5) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) første led affattes således: »en årlig evaluering af
analyseresultater til indlæsning i databasen«.
b) I tredje led ændres »analyser ved kernemagnetisk
resonans« til »isotopanalyser«.
c) I femte led udgår sidste punktum i sidste led, »for
alle EF-vinmarker« ændres til »for de pågældende
EF-vinmarker« og i den franske udgave ændres »des
conditions« til »les conditions«.

6) I artikel 5 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 1 affattes således:

» 1 . Oplysningerne i FFC's database stilles til
rådighed for de i artikel 2, stk. 3, omhandlede offi
cielle laboratorier i medlemsstaterne, som anmoder

herom, senest fra den 30 . juni 1998 . De medlems
stater, der ikke har udpeget noget laboratorium til
isotopanalyser, kan udpege en kompetent instans,
der er bemyndiget til at råde over informationer
vedrørende de prøver, der er udtaget på deres
område . På anmodning af en medlemsstat kan
denne meddelelse ske på samme betingelser via
den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
2048 / 89 omhandlede kontaktinstans .«
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8) I artikel 7 ændres »det i artikel 4, femte led, omhand
lede tidspunkt« til »den 30 . juni 1998 «.

9) I bilaget foretages følgende ændringer:

a) I titlen ændres »af SNIF-NMR efter forsøgsproto
kollen i afsnit 8 « til »ved en isotopmetode beskre
vet «.

b) I del I, punkt 7 udgår »NMR-«.

c) I del II, punkt 4 ændres i den franske udgave
»Tétraméthylures« til »Tétraméthylurée«.
d) I del II, punkt 5 affattes titlen således:
»Resultat af isotopforholdene for deuterium i
ethanol målt ved NMR «.

e) Følgende punkter indsættes i del II:
»7. Resultat af isotopforholdet ,80/ 1<s0 i vin
8 180 [%o] =

, %oV.SMOW-SLAP

Antal bestemmelser:

Standardafvigelse :
8 . Parametre for ligevægtsindstilling

Automatisk ligevægtsindstilling:
Ligevægtstemperatur:
Prøvens rumfang:

ja/nej
0 C
ml

b) Som stk . 3 indsættes:
»3.

Denne fremsendelse af information vedrører

kun de relevante analysedata, der er nødvendige til
fortolkning af en analyse af en prøve med lignende

egenskaber og oprindelse . Enhver fremsendelse af
information ledsages af en henvisning til de mini
mumskrav, der stilles for anvendelsen af databasen «.

7) I artikel 6, stk. 1 , ændres »analyser ved kernemagnetisk
resonans« til »isotopanalyser«.

Rumfang af de kolber, der bruges til lige
vægtsindstilling:

Ligevægtsindstillingens varighed:

ml

timer.«

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.
Pa Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1933/97
af 3 . oktober 1997

om tolvte 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:

heder, saledes at det bliver muligt at videreføre undtagel
sesforanstaltningerne i de kommende uger,
på grund af nye tilfælde af klassisk svinepest i Nederlan
dene har de nederlandske myndigheder indført nye
beskyttelseszoner og overvågningszoner, den gunstige
veterinære og sundhedsmæssige situation har gjort det
muligt at ophæve beskyttelseszonerne og overvågningszo
nerne omkring Oirlo og Toldijke I; der bør tages hensyn
til disse ændringer ved at erstatte bilag II til forordning
(EF) nr. 413/97 med et nyt bilag;

en hurtig og effektiv anvendelse af undtagelsesforanstalt
ningerne til støtte for markedet er et af de bedste midler
til at bekæmpe udbredelsen af klåssisk svinepest; det er
derfor berettiget at anvende bestemmelserne i
nærværende forordning fra den 18 . september 1997;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produk

Svinekød —

tionsområder i Nederlandene blev der ved Kommissio

nens forordning (EF) nr. 41 3/97 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1 688 /97 (4), fastsat undtagelsesbestem
melser til støtte for markedet for svinekød i denne
medlemsstat;

den støtte, der omhandles i artikel 4a i forordning (EF) nr.

413/97, skal omregnes med anvendelse af landbrugsom
regningskursen; ifølge artikel 6 i Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed

og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (■'), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150/95 (6), er den udløsende begivenhed for denne kurs
den begivenhed, hvorved det økonomiske mål for den
pågældende transaktion nås; det er nødvendigt at præci
sere, at den udløsende begivenhed for den pågældende
støtte er begyndelsen af hver af de måneder, for hvilke
støtten ydes;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 413/97 foretages følgende ændringer:
1 ) I artikel 4a indsættes følgende som stk. 6:
»6.
Den udløsende begivenhed for den omregnings
kurs, der skal anvendes på støtten, er begyndelsen af
hver af de måneder, hvori støtten ydes.«

2) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende
forordning.
3) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende
forordning.

på grund af videreførelsen af de veterinære og handels
mæssige restriktioner, de nederlandske myndigheder har
indført, er det hensigtsmæssigt at forøge antallet af meget
unge smågrise, der kan leveres til de kompetente myndig
C)
(2)
O
(4)
O

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
62 af 4. 3 . 1997, s. 26.
239 af 30 . 8 . 1997, s. 1 .
387 af 31 . 12. 1992, s . 1 .

4 EFT L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 18 . september 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

» BILAG I

Samlet maksimalt antal dyr fra den 18 . februar 1997:

Fedesvin

2 300 000 dyr

Smågrise og unge smågrise

3 800 000 dyr

Meget unge smågrise

2 700 000 dyr

Udsættersøer

25 000 dyr«

BILAG II

».BILAG II

1 . Beskyttelseszonerne og overvågningszonerne i følgende regioner:
— Venhorst
— Best
— Nederweert
— Soerendonk
— Diessen

— Dalfsen I

— Schoondijke.

2. Zonen med forbud mod transport af svin som defineret i ministeriel bekendtgørelse af 14. april
1997, offentliggjort i Staatscourant af 15. april 1997, side 12.«

I DA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1934/97
af 3 . oktober 1997

om tredje ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger
til støtte for markedet for svinekød i Spanien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

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

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:

På grund af udbrud af klassisk svinepest i visse produk
tionsområder i Spanien blev der ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 91 3/97 (3), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1499/97 (4), fastsat undtagelsesbestemmelser
til støtte for markedet for svinekød i denne medlemsstat;

på grund af varigheden og videreførelsen af de veterinære
og handelsmæssige restriktioner, de spanske myndigheder
har indført, er det hensigtsmæssigt, at den støtteordning,
der er fastsat i forordning (EF) nr. 913/97, også omfatter
udsættersøer, og at antallet af fedesvin, der kan leveres til

de kompetente myndigheder, forøges, således at det bliver
muligt at videreføre undtagelsesforanstaltningerne i de
kommende uger;
listen over støtteberettigede zoner i bilag II til nævnte

forordning bør tilpasses til den nuværende veterinære
situation ;

en hurtig og effektiv anvendelse af undtagelsesforanstalt
ningerne til støtte for markedet er et af de bedste midler
til at bekæmpe udbredelsen af klassisk svinepest; det er
derfor berettiget at anvende bestemmelserne i denne
forordning fra den 18 . september 1997;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 913/97 foretages følgende ændringer:
1 ) I artikel 1 foretages følgende ændringer:
a) Der indsættes følgende som stk . 3:
»3 . Fra den 18 . september 1997 kan producen
terne på anmodning modtage støtte fra de spanske
myndigheder ved levering til disse af udsættersøer
henhørende under KN-kode 010392 11 , med en

gennemsnitsvægt pr. parti på 160 kg eller derover.«
b) Stk . 3 bliver herefter til stk. 4.
2) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 5:
» 5.
Den i artikel 1 , stk . 3 , omhandlede støtte ab
bedrift fastsættes efter bestemmelserne i stk. 1 , redu
ceret med 30 % .

Støtten beregnes på grundlag af den konstaterede slag
tede vægt. Når dyrene kun er vejet levende, multipli
ceres støtten med en koefficient på 0,78 .«
3) I artikel 6 indsættes følgende som sidste led:
»antal leverede udsættersøer og deres samlede vægt.«
4) Bilag I affattes som angivet i bilag I til nærværende
forordning.
5) Bilag II affattes som angivet i bilag II til nærværende
forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 18 . september 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(z) EFT L 349 af 31 . 12. 1994, s. 105.
O EFT L 131 af 23. 5. 1997, s. 14.
4 EFT L 202 af 30 . 7. 1997, s . 42 .
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BILAG I

»BILAG I

Samlet maksimalt antal dyr fra den 6. maj 1997:

Fedesvin

350 000 dyr

Smågrise

1 10 000 dyr

Udsættersøer

8 000 dyr«

BILAG II

» BILA G II

I provinsen Lérida, beskyttelseszonerne og overvågningszonerne som fastsat i bilag I og II til den af
det catalanske »Generalitat« udstedte bekendtgørelse af 13. august 1997, offentliggjort i »Generalitats«
officielle tidende den 22. august 1997, side 10021 , og af 19. august 1997, offentliggjort i »Generalitats«
officielle tidende den 1 . september 1997, side 10344.«

L 272/ 15
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1935 /97
af 3 . oktober 1997

om femte ændring af forordning (EF) nr. 581 /97 om undtagelsesforanstaltninger
til støtte for markedet for svinekød i Belgien
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:

På grund af forekomsten af klassisk svinepest i visse græn
seområder i Nederlandene blev der ved Kommissionens

rinære og sundhedsmæssige situation har gjort det muligt
at ophæve visse beskyttelseszoner og overvågningszoner;
der bør tages hensyn til disse ændringer ved at erstatte
bilag II til forordning (EF) nr. 581 /97 med et nyt bilag;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

forordning (EF) nr. 58 1 /97 (3), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1 497/97 (4), fastsat undtagelsesforanstalt
ninger til støtte for markedet for svinekød i Belgien ;

Bilag II til forordning (EF) nr. 581 /97 affattes som angivet
i bilaget til nærværende forordning.

på grund af forekomsten af klassisk svinepest i visse græn

Artikel 2

seområder i Nederlandene har de belgiske veterinærmyn

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

digheder indført nye overvågningszoner, der fra 18 .
september 1997 bør omfattes af undtagelsesforanstalt
ningerne i forordning (EF) nr. 581 /97; den gunstige vete

Den anvendes fra den 18 . september 1 997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 282 af 1 . 11 . 1975, s. 1 .
(2) EFT L 349 af 31 . 12. 1994, s . 105.
(3) EFT L 87 af 2. 4. 1997, s. 11 .

h) EFT L 202 af 30. 7. 1997, s. 38 .
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BILAG

».BILAG II

Beskyttelseszoner og overvågningszoner som defineret i artikel 1 i ministeriel bekendtgørelse af 28 .
august 1997, offentliggjort i Moniteur Beige af 30. august 1997, side 22316, og i ministeriel bekendt
gørelse af 8 . september 1997, offentliggjort i Moniteur Beige af 9. september 1997, side 23217.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1936/97
af 3 . oktober 1997

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

den igangværende eksportperiode, snart ved at blive over
skredet; denne 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

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

værende eksportperiode —

afvisning af ansøgninger om licenser af type B for æbler
til de geografiske destinationsgrupper Z og D, der udføres
efter den 3 . oktober 1997, indtil udgangen af den igang

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

hjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.

For æbler til de geografiske destinationsgrupper Z og D
afvises de ansøgninger om licenser af type B, der indgives'
efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 1744/97, og for hvilke
produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den 3 .

1744/97 C),

oktober 1997, men inden den 19 . november 1997 .

De vejledende mængder for andre eksportlicenser af type
B end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevare

i betragtning af de oplysninger, som Kommissionen råder
over dags dato, er de vejledende mængder for æbler til de
geografiske destinationsgrupper Z og D, som er fastsat for

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 292 af 15. 11 . 1996, s. 12.
(2) EFT L 93 af 8 . 4. 1997, s. 16.

h) EFT L 244 af 6. 9. 1997, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1937/97
af 3 . oktober 1997

om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt 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.
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. 6 1 0/97 (2), særlig
artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 11 20/97 (3), er
der fastsat vejledende mængder for udstedelse af eksportli
censer bortset fra licenser, der ansøges om i forbindelse
med fødevarehjælp;
de oplysninger, Kommissionen råder over i dag, viser, at
de vejledende mængder er overskredet for tomater, appel
siner, druer til spisebrug, æbler til de geografiske destina
tionsgrupper X, Z og D samt ferskner og nektariner;

der bør derfor for de licenser af type B, der er ansøgt om
mellem den 1 . juli og den 16. september 1997 for toma

ter, appelsiner, druer til spisebrug, æbler til de geografiske
destinationsgrupper X, Z og D samt ferskner og nektari
ner, fastsættes en restitutionssats, der er lavere end den
vejledende sats —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For de eksportlicenser af type B, der er omhandlet i
artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96, og som der er
ansøgt om mellem den 1 . juli og den 16. september 1997,
er de udstedelsesprocentsatser, som de mængder, der er
ansøgt om, skal multipliceres med, og restitutionssatserne

fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Ovenstående stykke gælder ikke for licenser, der ansøges
om vedrørende fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i den
landbrugsaftale, der er indgået under Uruguay-rundens
multilaterale handelsforhandlinger.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 292 af 15 . 11 . 1996, s . 12.
(2) EFT L 93 af 8 . 4. 1997, s. 16.
1 EFT L 163 af 20 . 6. 1997, s. 12 .
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Udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt om , og restitutionssatser for de licenser
af type B, der er ansøgt om mellem den 1 . juli og den 16. september 1997
Destination
eller

Udstedelsesprocentsats

Resti tu tionssats

destinationsgruppe

for de mængder,
der er ansøgt om

( ECU/
ton netto)

Tomater

F

100 %

18,5

Afskallede mandler

F

100 %

75,0

Hasselnødder med skal

F

100 %

88,0

Afskallede hasselnødder

F

100 %

171,0

Valnødder med skal

F

100 %

110,0

XYC

100 %

28,5

Citroner

F

100 %

105,0

Spisedruer

F

100 %

22,7

Æbler

X

100 %

17,2

Y

100 %

10,0

ZD

100 %

19,9

E

100 %

23,6

Produkt

Appelsiner

I
Ferskner og nektariner
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1938 /97
af 3 . oktober 1997

om ændring af forordning (EF) nr. 2511 /96 om gennemførelsesbestemmelser for

1997 for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160 til 300 kg med
oprindelse i bestemte tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

importlicens, eller for hvilke der i givet fald er udstedt en
sådan licens fra 1 . juli 1997, som imidlertid endnu ikke er
benyttet;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95
af 22. december 1995 om indrømmelser i form af EF

toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om
autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsind
rømmelser, der er fastsat i Europaaftalerne, for at tage
hensyn til den landbrugsaftale, der blev indgået under
Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 595/97 (2), særlig

protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne, og
protokol 3, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalerne,
er blevet ændret; ifølge de nye protokoller kan der føres
bevis for oprindelsen af de dyr, der indføres i Fællesska

bet, ved at eksportøren på visse betingelser udfærdiger en
erklæring, eller ved at der fremlægges et varecertifikat
EUR.l ; der bør derfor ske en tilpasning af bestemmel
serne i forordning (EF) nr. 2511 /96 vedrørende de impor
terede dyrs overgang til fri omsætning;

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

artikel 8 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1926/96
af 7. oktober 1996 om indrømmelser i form af EF-told

kontingenter for bestemte landbrugsprodukter og om
justering, som en autonom overgangsforanstaltning, af
indrømmelser på landbrugsområdet, jf. aftalerne om
frihandel og handelsanliggender med Estland, Letland og
Litauen, for at tage hensyn til aftalen om landbrug indgået
under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhand
linger ^), særlig artikel 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2511 /96 foretages følgende ændrin
ger:

1 ) I titlen ændres » 160« til »80«.
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til bilagene til forordning (EF) nr. 3066/95
åbnes der pr. 1 . juli 1997 et årligt toldkontingent på
1 53 000 stk. levende kvæg af en vægt på mellem 80 og
300 kg med oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slova
kiet, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland og Litauen; i
Kommissionens forordning (EF) nr. 2511 /96 af 23 .
december 1996 om gennemførelsesbestemmelser for 1997
for et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 160
til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande (4) er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for import af det
samme antal dyr med oprindelse i de samme tredjelande,
men med en vægt på 160 til 300 kg; der bør derfor fore
tages en tilpasning af mindstevægten for de dyr, for hvilke
der under nævnte forordning endnu ikke er udstedt
(') EFT L 328 af 30 . 12. 1995, s. 31 .
(2) EFT L 216 af 8 . 8 . 1997, s . 1 .
O EFT L 254 af 8 . 10 . 1996, s. 1 .
4 EFT L 345 af 31 . 12. 1996, s . 21 .

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

» 1 . I forbindelse med de toldkontingenter, der er
fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 og ( EF) nr. 1926/
96, kan 153 000 stk. levende kvæg henhørende under
KN-kode 0102 90 21 , 0102 90 29 , 0102 90 41

eller

0102 90 49 med oprindelse i de i bilag II nævnte tred
jelande indføres i 1997 efter bestemmelserne i denne
forordning.«
3) Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7

Dyrene omfattes af den i artikel 1 omhandlede told
ved forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.l
udstedt

af

udførselslandet

i

henhold

til

bestemmelserne i protokol 4, der er knyttet som bilag
til Europaaftalerne, og i protokol 3, der er knyttet som
bilag til frihandelsaftalerne , eller en erklæring, som
eksportøren har udfærdiget efter disse protokollers
bestemmelser.«
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Artikel 2

Artikel 3

Med hensyn til ubenyttede importlicenser, der er udstedt
fra den 1 . juli 1997 i forbindelse med forordning (EF) nr.
2511 /96, skal medlemsstaterne på den erhvervsdrivendes
anmodning og mod dennes fremlæggelse af originalen af

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

importlicensen ændre angivelserne heri efter artikel 1 i
nærværende forordning.

Den anvendes fra den 1 . juli 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1939/97
af 3 . oktober 1997

om gennemførelsesbestemmelser for perioden 1 . juli 1997 til 30 . juni 1998 for de
toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 er
fastsat for Polen , Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien og om
ændring af forordning (EF) nr. 2512/96 og (EF) nr. 1441 /97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

protokol nr. 4 til Europaaftalerne er blevet ændret; ifølge

FÆLLESSKABER HAR —

den nye protokol kan oprindelsesbevis for de til Fælles
skabet indførte produkter fremlægges i form af en erklæ
ring fra eksportøren på visse betingelser eller ved frem
læggelse af et varecertifikat EUR.l ; nye bestemmelser om
importprodukters overgang til fri omsætning bør derfor
indsættes i denne forordning, og de pågældende bestem
melser i forordning (EF) nr. 2512/96 bør tilpasses;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95
af 22. december 1995 om indrømmelser i form af EF

toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om
autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser, der er fastsat i Europaaftalerne, for at tage
hensyn til den landbrugsaftale, der blev indgået under
Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 595/97 (2), særlig
artikel 8 , og

for at overholdelsen af disse kriterier kan kontrolleres,
skal ansøgningen indgives i den medlemsstat, hvor
importøren er momsregistreret;

for at sikre, at de mængder, der er fastsat for perioden 1 .
juli 1997 til 30 . juni 1998 , indføres korrekt, bør udste
delsen af licenserne fordeles over forskellige perioder;

ud fra følgende betragtninger:

Ved forordning (EF) nr. 3066/95 blev der fastsat toldkon
tingenter for oksekød til nedsat toldsats for perioden 1 .
juli 1997 til 30 . juni 1998;

i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2512/96
af 23 . december 1996 om gennemførelsesbestemmelser
for 1997 for de toldkontingenter for oksekød, som ved
Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 er fastsat for Polen,
Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien f),
samt Kommissionens forordning (EF) nr. 149/97 (4), (EF)
nr. 721 /97 0 og (EF) nr. 1441 /97 (% er det fastsat, i
hvilket omfang de ansøgninger om importlicens, der blev
indgivet i januar, april og juli 1997, kan antages; visse
mængder oksekød er allerede tildelt til indførsel i 1997;

ifølge forordning (EF) nr. 3066/95 skal disse mængder
fuldt ud medregnes i de mængder, der for 1997 er fastsat i
bilagene til nævnte forordning; de i bilagene til
forordning (EF) nr. 3066/95 anførte kontingenter bør
derfor tilpasses for perioden 1 . juli 1997 til 30 . juni 1998 ,
og der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for
disse mængder;

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser, der
bør i dette øjemed blandt andet gives regler for indgivelse
af ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være
anført på ansøgningerne og i licenserne, idet der herved
eventuelt sker afvigelse af en række bestemmelser i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/ 88 af 16.
november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesatte
ster for landbrugsprodukter (7), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1 404/97 (8), og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser
for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 (9), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1572/
97 (l0); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester
udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anven
delse af en standardprocentsats for nedsættelse;

for at sikre en effektiv forvaltning af ordningen bør det
fastsættes, at sikkerheden for importlicenser i forbindelse
med nævnte ordning fastsættes til 12 ECU/ 100 kg; den
risiko for spekulation , der består i ordningen, gør det

')
2)
-1 )
4)
s)
<)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

328 af 30 . 12. 1995, s . 31 .
216 af 8 . 8 . 1997, s. 1 .
345 af 31 . 12. 1996, s . 26.
25 af 28 . 1 . 1997, s. 22.
106 af 24. 4. 1997, s . 20 .
196 af 24. 7. 1997, s. 69.

O EFT L 331
(8) EFT L 194
(9) EFT L 143
(10) EFT L 211

af 2. 12.
af 23. 7.
af 27. 6.
af 5. 8 .

1988 ,
1997,
1995,
1997,

s.
s.
s.
s.

1.
5.
35 .
5.
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nødvendigt at fastlægge nøjagtige betingelser for de
erhvervsdrivendes adgang til nævnte ordning;

erfaringen viser, at importørerne ikke altid meddeler de
myndigheder, der har udstedt importlicenser, mængden
og oprindelsen af det oksekød, der er indført i forbindelse
med de pågældende kontingenter; disse oplysninger er af
betydning for vurdering af markedssituationen; der bør
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periode som anført i foregående stykke, i kontingentpe
rioden er mindre end de disponible mængder, lægges de
resterende mængder til de mængder, der er disponible for
den følgende periode .

Artikel 2

indføres en sikkerhed for overholdelse af denne medde
lelse;

1.

For at kunne komme ind under importkontingen

denne forordning erstatter delvis forordning (EF) nr.
2512/96 og (EF) nr. 1441 /97; de to forordninger bør

terne kræves nedenstående :

derfor ændres;

a) Licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk
person, som ved ansøgningens indgivelse på en for
medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde
skal godtgøre, at han i løbet af de sidste tolv måneder
mindst én gang har udøvet handelsvirksomhed med
oksekød med tredjeland; ansøgeren skal være optaget i
et nationalt momsregister.

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

b) Licensansøgningen kan kun forelægges i den
medlemsstat, hvor ansøgeren er momsregistreret.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . I perioden 1 . juli 1997 til 30 . juni 1998 kan der i
forbindelse med de kontingenter, der er fastsat i forord
ning (EF) nr. 3066/95, indføres følgende mængder fersk,
kølet eller frosset oksekød henhørende under KN-kode

0201 og 0202:

— 12 827,6 tons kød med oprindelse i Polen, der kan

omregnes til højst 5 994,2 tons forarbejdede produkter
henhørende

under

KN-kode

1602 50 31

eller

1602 50 39 med oprindelse i Polen; dette kontingent
har løbenummer 09.4824

— 8 732 tons kød med oprindelse i Ungarn; dette
kontingent har løbenummer 09.4707

— 3 495 tons kød med oprindelse i Tjekkiet; dette
kontingent har løbenummer 09.4603

c) For hver gruppe af produkter, der er omhandlet i
artikel 1 , stk. 1 , skal licensansøgningen omfatte en
mængde på mindst 15 tons, udtrykt i produktvægt,
uden at den disponible mængde overskrides .
Ved gruppe af produkter forstås produkter, der har
oprindelse i et enkelt af de i artikel 1 , stk. 1 , omhand
lede lande; en gruppe af produkter kan kun omfatte
produkter, der henhører under enten KN-kode 0201
og 0202 eller KN-kode 1602 50 31 og 1602 50 39 .
d) Licensansøgningen og licensen skal i rubrik 8 være
forsynet med angivelse af oprindelseslandet. Licensen
forpligter til indførsel fra det angivne land.
e) Licensansøgningen og licensen skal i rubrik 20 være
forsynet med mindst en af nedenstående angivelser:

— 2 020 tons kød med oprindelse i Slovakiet; dette
kontingent har løbenummer 09.4603

— Reglamento (CE) n° 1939/97

— 310 tons kød med oprindelse i Bulgarien; dette
kontingent har løbenummer 09.4651

— Verordnung (EG) Nr. 1939/97

— 2 043,6 tons kød med oprindelse i Rumænien; dette
kontingent har løbenummer 09.4753 .

— Regulation (EC) No 1939/97

— Forordning (EF) nr. 1939/97
— KavoviCT(i.6g ( EK) apiS. 1939/97

— Reglement (CE) n° 1939/97

2.

For de i stk. 1 omhandlede kontingenter nedsættes

de værditoldsatser og de specifikke toldsatser, der er

— Regolamento (CE) n . 1939/97

fastsat i den fælles toldtarif, med 80 % .

— Verordening (EG) nr. 1939/97

3 . De i stk. 1 omhandlede mængder fordeles over
kontingentperioden som følger:

— Regulamento (CE) n ? 1939/97

— 34 % i perioden 1 . oktober til 31 . december 1997

— Forordning (EG) nr 1939/97.

— 33 % i perioden 1 . januar til 31 . marts 1998
— 33 % i perioden 1 . april til 30 . juni 1998 .

4. Hvis de mængder, der er omfattet af ansøgninger
om importlicenser, der er indgivet for første eller anden

— Asetus (EY) N:o 1939/97

2. Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1445/95
angives der i licensansøgningens og licensens rubrik 16
en eller flere af KN-koderne for en af de grupper af
produkter, der er omhandlet i artikel 1 , stk. 1 .
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4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne, eller en
erklæring, som er udfærdiget af eksportøren i henhold til
bestemmelserne i nævnte protokoller.

Licensansøgningerne kan kun indgives:

— fra 6 . til 15 . oktober 1997

— fra 2. til 10 . januar 1998

Artikel 6

— fra 1 . til 10 . april 1998 .

Senest tre uger efter indførsel af de i denne forordning
omhandlede produkter skal importøren meddele de

2. Hvis en erhvervsdrivende indgiver mere end en
ansøgning pr. gruppe produkter, der er omhandlet i
artikel 1 , stk. 1 , tages ingen af de ansøgninger, der
vedrører produkter i samme gruppe, i betragtning.
3.

Medlemsstaterne

underretter

senest

den

delsen af hver måned .

femte

arbejdsdag efter den dag, da perioden for indgivelse af
ansøgninger udløber, Kommissionen om de ansøgninger,
der er indgivet for de i artikel 1 , stk. 1 , omhandlede
mængder. Meddelelsen skal indeholde en fortegnelse over
ansøgere fordelt på de mængder, der er ansøgt om licens
for, på den tilhørende KN-kode og på produkternes
oprindelsesland.

Alle meddelelser, også dem om »ingen ansøgninger«, gives
ved telex- eller telefaxmeddelelse, og i de tilfælde, hvor
der er indgivet ansøgninger, benyttes den i bilaget til
forordningen gengivne model .
4.

myndigheder, der har udstedt importlicensen, mængden
og oprindelsen af de indførte produkter. Myndighederne
videresender disse oplysninger til Kommissionen i begyn

Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket

omfang licensansøgninger kan imødekommes .
Hvis de mængder, der ansøges om licens for, overstiger de
disponible mængder, fastsætter Kommissionen en
ensartet procentsats for nedsættelse af de mængder, der er

Artikel 7

1 . Ved ansøgning om importlicens skal importøren
stille en sikkerhed for importlicensen på 12 ECU/ 100 kg
udtrykt i produktvægt uanset artikel 4 i forordning (EF)
nr. 1445/94 og en sikkerhed for den i nærværende forord
nings artikel 6 omhandlede meddelelse på 1 ECU/ 100 kg
produktvægt.
2. Sikkerheden for meddelelsen frigives, hvis medde
lelsen fremsendes til myndighederne inden for den i
artikel 6 omhandlede frist for den mængde, der er
omfattet af meddelelsen . I modsat fald inddrages sikker
heden .

Beslutningen om frigivelse af denne sikkerhed finder sted
samtidigt med beslutningen om frigivelse af sikkerheden
for licensen .

ansøgt om .

5.

Artikel 8

Beslutter Kommissionen, at ansøgningerne kan

antages, udstedes licenserne hurtigst muligt.

I forordning (EF) nr. 2512/96 foretages følgende ændrin
ger:

1 ) Artikel 1 , stk. 3 , fjerde led, og artikel 3, stk. 1 , fjerde
Artikel 4

1.

Medmindre andet er fastsat i denne forordning,

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

led, udgår.

2) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5

anvendelse .
Produkterne omfattes af den i artikel 1 omhandlede

2.

Uanset artikel 8 , stk. 4, i forordning (EØF) nr.
3719/88 opkræves den fulde told ifølge den fælles toldta

rif, der gælder på datoen for overgang til fri omsætning,
for mængder ud over dem, der er angivet i importlicen
sen .

told ved forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.l
udstedt af udførselslandet i henhold til bestemmelser

ne i protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaafta
lerne, eller en erklæring, som er udfærdiget af ekspor
tøren i henhold til bestemmelserne i nævnte protokol
ler.«

3 . Importlicenser, der udstedes i henhold til denne
forordning, er gyldige i 90 dage fra udstedelsesdagen.
Ingen licens er dog gyldig efter den 30 . juni 1998 .
4.

De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Artikel 9

Artikel 1 , stk. 2, i forordning (EF) nr. 1441 /97 udgår.
Artikel 10

Artikel 5

Produkterne omfattes af den artikel 1 omhandlede told

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

ved forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.l udstedt
af udførselslandet i henhold til bestemmelserne i protokol

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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EF fax : (32 2) 296 60 27

Anvendelse af forordning (EF) nr. 1939/97

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD VI/D/ 2 — OKSEKØD

ANSØGNING OM IMPORTLICENS

Periode :

Dato :

Medlemsstat:

Oprindelsesland

Ansøger
(navn og adresse)

Løbe
nummer

Mængde
(tons)

I at

Medlemsstat: .

Fax :

Telefon :

KN-kode(r)
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KOMMISSIONENS FORORDNING ( EF) Nr. 1940/97
af 3 . oktober 1997

om fastsættelse for perioden fra 1 . juli 1997 til 30 . juni 1998 af gennemførelsesbe
stemmelser for et toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke
bestemt til slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande og om ændring af
forordning (EF) nr. 2514/96
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95
af 22 . december 1995 om visse indrømmelser i form af

EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og
om autonom og midlertidig tilpasning af visse land
brugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn
til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilate
rale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 595/97 (2), særlig
artikel 8 ,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1926/96
af 7. oktober 1996 om indrømmelser i form af EF-told

kontingenter for bestemte landbrugsprodukter og om
justering, som en autonom overgangsforanstaltning, af
indrømmelser på landbrugsområdet, jf. aftalerne om
frihandel og handelsanliggender med Estland, Letland og
Litauen, for at tage hensyn til aftalen om landbrug indgået
under Uruguay-rundens multilaterale handelsforhand
linger (% særlig artikel 5, og

tigheder i henhold til forordning (EF) nr. 2514/96 kan
imødekommes, og således blev importrettighederne for
det samlede antal disponible dyr allerede tildelt med
henblik på indførsel af dem i 1997; efter forordning (EF)
nr. 3066/95 skal dette antal tælles helt med i det antal

dyr, der for 1997 er fastsat i bilagene til nævnte forord
ning; kontingentet i bilagene til forordning (EF) nr.
3066/95 bør derfor tilpasses for perioden fra 1 . juli 1997
til 30 . juni 1998 , og der bør fastsættes gennemførelsesbe
stemmelser for disse mængder;

erfaringerne viser, at en importbegrænsning kan medføre,
at der indgives ansøgninger om importrettigheder i
spekulationsøjemed; for at de planlagte foranstaltninger
kan komme til at virke efter hensigten, bør hovedparten
af de dyr, der indføres, forbeholdes såkaldte traditionelle
importører af køer og kvier af bestemte bjergracer, for
ikke at gøre handelsmønstrene i sektoren alt for usmidige
bør der dog også stilles en vis importmængde til rådighed
for erhvervsdrivende, der kan godtgøre, at de driver virk
somhed på et seriøst grundlag, og som handler med
mængder af en vis størrelse med tredjelande; for at sikre
en effektiv forvaltning er det hensigtsmæssigt i denne
forbindelse at kræve, at de pågældende erhvervsdrivende
har indført mindst 15 dyr i 1996; et parti på 15 dyr svarer
i princippet til en normal sending, og erfaringerne har
vist, at salg eller køb af et parti er et minimum, for at en
forretning kan betragtes som reel og rentabel; for at det
kan kontrolleres, at disse kriterier overholdes, må alle

ud fra følgende betragtninger:

ansøgninger fra samme erhvervsdrivende indgives i
samme medlemsstat;

I forordning (EF) nr. 3066/95 er der for perioden fra 1 .
juli 1997 til 30. juni 1998 fastsat åbning af et toldkontin
gent på 7 000 køer og kvier af bestemte bjergracer med
oprindelse i Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Bulgarien,
Rumænien, Litauen, Letland og Estland, for hvilke lande
der kun opkræves en værditold på 6 % ;

i medfør af reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr.
2514/96 af 23 . december 1996 om fastsættelse for 1997 af

gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for

for at de ovennævnte kriterier kan kontrolleres, skal

ansøgningerne indgives i den medlemsstat, hvor impor
tøren er opført i momsregistret;

for at undgå spekulationsforretninger bør kontingentet
ikke være åbent for erhvervsdrivende, der pr. 1 . juli 1997
ikke længere udøvede virksomhed i oksekødssektoren;

køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til
slagtning, med oprindelse i bestemte tredjelande (4) blev
der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 247/97 O
fastsat, i hvilken udstrækning ansøgninger om importret
(')
(2)
(3)
(4)
(5

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

328 af 30 . 12. 1995, s . 31 .
216 af 8 . 8 . 1997, s. 1 .
254 af 8 . 10 . 1996, s. 1 .
345 af 31 . 12. 1996, s. 39.
41 af 12. 2. 1997, s . 2.

ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser; der
bør i dette øjemed bl.a. gives regler for indgivelse af
ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være
anført på ansøgningerne og i licenserne , idet der herved
eventuelt sker en fravigelse af en række bestemmelser i

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16.
november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser
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for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesatte
ster for landbrugsprodukter ('), senest ændret ved forord
ning (EF) nr. 1404/97 (2), og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser
for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.

2377/80 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1572/
97 (4); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester
udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anven
delse af en standardprocentsats for nedsættelse;

erfaringerne viser, at importørerne ikke altid underretter
de myndigheder, der har udstedt importlicenserne, om
antallet og arten af de dyr, der indføres i henhold til told
kontingentet; oplysningerne er vigtige for at kunne
vurdere

markedssituationen;

der

bør

derfor

stilles

sikkerhed for, at oplysningerne meddeles;

L 272/29

ændret ved forordning (EF) nr. 82/97 (*), er der fastsat
toldtilsyn for varer, der overgår til fri omsætning til nedsat
told på grund af deres anvendelse til særlige formål; det
bør i en vis periode kontrolleres, at de indførte dyr ikke
slagtes; for at sikre, at slagtning ikke finder sted, bør det
kræves, at der stilles en sikkerhed;

protokol 4, der er knyttet som bilag til Europaaftalerne, og
protokol 3, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalerne,
er blevet ændret; ifølge de nye protokoller kan der føres
bevis for oprindelsen af de dyr, der indføres i Fællesska
bet, ved at eksportøren på visse betingelser udfærdiger en
erklæring, eller ved at der fremlægges et varecertifikat
EUR.l ; der bør derfor indføres nye bestemmelser om
overgangen til fri omsætning for dyr, der indføres under
nærværende forordning, og foretages en tilpasning af de
relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 2514/96;

i artikel 82 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.

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

oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (*), senest

Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1 . For perioden fra 1 . juli 1997 til 30 . juni 1998 åbnes følgende toldkontingenter for dyr med
oprindelse i de i bilag I nævnte tredjelande :
Løbenummer

KN-kode

ex 0102 90 05
ex 0102 90 29

09.4563

ex 0102 90 49
ex 0102 90 59
ex 0102 90 69

Kontingent
mængde
(antal dyr)

Varebeskrivelse

C)

Køer og kvier, ikke bestemt til slagt
ning, af følgende bjergracer: grå, brun,
gul og broget Simmental og Pinzgau

Toldsats

6%

4 500

ad valorem

(') Taric-kode : se bilag II .

2.

Ved anvendelse af denne forordning betragtes de i

stk. 1 nævnte dyr, der ikke er slagtet inden for en frist på
fire måneder fra datoen for antagelsen af angivelsen
vedrørende overgang til fri omsætning, som ikke bestemt
til slagtning.

Der kan dog indrømmes undtagelser i dokumenterede
tilfælde af force majeure .
Artikel 2

1.

Det i artikel 1 , stk. 1 , nævnte kontingent opdeles i to

a) Første del på 80 % fordeles mellem:
— importører i Fællesskabet i dets sammensætning
pr. 31 . december 1994, der kan godtgøre, at de i
perioden fra 1 . juli 1993 til 30 . juni 1996 indførte
dyr i henhold til kontingenter, der er omfattet af
forordningerne i bilag III, og
importører i de nye medlemsstater, der kan godt
gøre, at de i perioden fra 1 . juli 1993 til 31 .
december 1994 til den medlemsstat, hvor de er

dele, der udgør henholdsvis 80 %, dvs. 3 600 dyr, og

etableret, indførte dyr, der henhører under de i

20 % , dvs. 900 dyr.

bilag

(')
(2)
(-1)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

331
194
143
211
302

af
af
af
af
af

2. 12. 1988, s. 1 .
23. 7. 1997, s. 5.
27. 6. 1995, s. 35.
5. 8 . 1997, s. 5.
19 . 10 . 1992, s. 1 .

II

nævnte

KN-koder

og

KN-kode

0102 90 79 , og som hidrørte fra lande, som de pr.
31 . december 1994 måtte betragte som tredjelande,
og i perioden fra 1 . januar 1995 til 30 . juni 1996
(6) EFT L 17 af 21 . 1 . 1997, s. 1 .
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indførte dyr i henhold til kontingenter, der er
omfattet af de i litra b) i bilag III omhandlede
forordninger.

b) Anden del på 20 % forbeholdes importører, der kan
godtgøre, at de i 1996 indførte mindst 15 stk. levende
kvæg henhørende under KN-kode 0102 fra tredje
lande .
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Indgiver en ansøger mere end én ansøgning, afvises alle
ansøgninger.

3.

Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1 , litra

a), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om
importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 4,
omhandlede bevis til myndighederne senest den 10.
oktober 1997 .

Importørerne skal være opført i et nationalt momsregister.

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne senest den 21 . oktober 1997 Kommis

2. På basis af ansøgningerne om importrettigheder
fordeles første del mellem de forskellige importører i
forhold til indførslerne af dyr som nævnt i stk. 1 , litra a), i
perioden fra 1 . juli 1993 til 30 . juni 1996 .
3 . På basis af ansøgningerne om importrettigheder
fordeles anden del i forhold til de mængder, som de i stk.
1 , litra b), nævnte importører har ansøgt om .

sionen listen over de erhvervsdrivende, som opfylder
betingelserne for godkendelse, med angivelse af deres
navn og adresse samt det antal dyr, der er indført i den i
artikel 2, stk . 2, omhandlede periode .
4.

Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 1 , litra

b), skal de erhvervsdrivende indgive ansøgning om
importrettigheder ledsaget af det i artikel 2, stk. 4,
omhandlede bevis senest den 10 . oktober 1997.

Ansøgningen om importrettigheder:
— må ikke vedrøre en mængde på over 50 dyr.

Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere og
antal dyr, der er ansøgt om, senest den 21 . oktober 1997.

Overstiger en licensansøgning denne mængde, tages der
kun hensyn til den inden for denne mængde .

5. Alle meddelelser, også om »ingen ansøgninger«,
gives pr. telex eller telefax, og hvis der er indgivet ansøg

— skal vedrøre en mængde på mindst 15 dyr, og

ninger, benyttes de i bilag IV og V viste blanketter.
4. Bevis for indførsel føres udelukkende ved hjælp af
tolddokumentet vedrørende overgang til fri omsætning,
behørigt påtegnet af toldmyndighederne .

Medlemsstaterne kan acceptere en kopi af ovennævnte
dokument, behørigt attesteret af den udstedende myndig
hed, hvis ansøgeren på en for myndighederne tilfredsstil
lende måde kan godtgøre, at det har været umuligt for
ham at fremskaffe originaldokumentet.

Artikel 3

1 . Erhvervsdrivende, som pr. 1 . juli 1997 ikke længere
udøvede nogen form for virksomhed i oksekødssektoren ,
kan ikke komme i betragtning ved fordelingen efter
artikel 2, stk. 1 , litra a).

Artikel 5

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

et antal på under 15 dyr pr. ansøgning, tildeles partier på
15 dyr ved lodtrækning foretaget af de pågældende
medlemsstater. Såfremt der resterer under 1 5 dyr, udstedes
der én licens for dette antal .

2. Et selskab, som er oprettet ved sammenlægning af
virksomheder, der besad rettigheder efter artikel 2, stk . 2,
nyder de samme rettigheder som de oprindelige virksom

Artikel 6

heder.

1 . For at de tildelte mængder kan indføres, skal der
fremlægges en importlicens.
Artikel 4

1 . Ansøgningen om importrettigheder kan kun
indgives i den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et

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

nationalt momsregister.

ansøgning, som kun må gælde den første eller anden del

3 . Når Kommissionen har givet underretning om tilde
ling, udstedes der importlicenser på navn så hurtigt som
muligt efter, at de importører, der har opnået importret

af toldkontingentet.

tigheder, har anmodet herom .

2.

Hver erhvervsdrivende kan kun indgive en enkelt
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4. Importlicenserne er gyldige i 90 dage fra den
faktiske udstedelsesdato. De udløber dog senest den 30 .
juni 1998 .

L 272/31

Artikel 9

5.

De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Senest tre uger efter indførsel af de i denne forordning
omhandlede dyr skal importøren meddele de myndighe
der, der har udstedt importlicensen, antallet og oprin

6.

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

delsen af de indførte dyr. Myndighederne videresender
disse oplysninger til Kommissionen i begyndelsen af hver

anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende

måned.

forordning.

Artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forord
ning (EØF) nr. 3719/88 anvendes dog ikke .
Artikel 7

1 . Kontrollen af, at de indførte dyr ikke slagtes i en
periode på fire måneder fra datoen for overgang til
omsætning, sker i overensstemmelse med artikel 82 i
forordning (EØF) nr. 2913/92.
2.

Med forbehold af bestemmelserne i forordning

(EØF) nr. 2913/92 stiller importøren en sikkerhed på
1 193 ECU pr. ton over for toldmyndighederne som

garanti for, at forpligtelsen til ikke at slagte dyrene over

Artikel 10

1 . Ved ansøgning om importlicens skal importøren
stille en sikkerhed for importlicensen på 25 ECU pr. dyr,
uanset artikel 4 i forordning (EF) nr. 1445/95, og en
sikkerhed for den i nærværende forordnings artikel 9
omhandlede meddelelse på 2 ECU pr. dyr.
2. Sikkerheden for meddelelsen frigives, hvis medde
lelsen fremsendes til myndighederne inden for den i
artikel 9 omhandlede frist for de dyr, der er omfattet af
meddelelsen . I modsat fald inddrages sikkerheden .

holdes .

Beslutningen om frigivelse af denne sikkerhed finder sted
samtidigt med beslutningen om frigivelse af sikkerheden

Sikkerheden frigives straks, når det over for toldmyndig

for licensen .

hederne er bevist, at dyrene :

a) ikke er blevet slagtet inden udgangen af perioden på
fire måneder fra datoen for deres overgang til fri
omsætning, eller
b) er blevet slagtet inden denne periodes udløb af årsager,
som udgør et tilfælde af force majeure, eller på grund
af sundhedsforhold, eller at de er døde som følge af
sygdom eller ulykkestilfælde .
Artikel 8

Artikel 11

Dyrene omfattes af den i artikel 1 omhandlede told ved
forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.l udstedt af
udførselslandet i henhold til bestemmelserne i protokol 4,
der er knyttet som bilag til Europaaftalerne , og i protokol
3, der er knyttet som bilag til frihandelsaftalerne , eller en
erklæring, som eksportøren har udfærdiget efter disse
protokollers bestemmelser.

Licensansøgningen og licensen indeholder følgende :
a) i rubrik 8 en angivelse af de i bilag I nævnte lande;
licensen forpligter til at indføre fra et eller flere af de
angivne lande

Artikel 12

Artikel 11 i forordning (EF) nr. 2514/96 affattes således:

b) i rubrik 16 de KN-koder, der er anført i bilag II

».Artikel 11

c) i rubrik 20 en af følgende angivelser:

Dyrene omfattes af den i artikel 1 omhandlede told
ved forelæggelse af enten et varecertifikat EUR.l

—
—
—
—

Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1940/97]
Bjergracer (forordning (EF) nr. 1940 /97)
Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1940/97)
Ορεσίβιες φυλές [Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1940/
97]

—
—
—
—
—
—
—

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1940 /97)
Races de montagne [règlement (CE) n0 1940/97]
Razze di montagna [regolamento (CE) n . 1940/97]
Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1940/97)
Raças de montanha [Regulamento (CE) n ? 1940/97]
Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1940/97]
Bergraser (förordning (EG) nr 1940 /97).

udstedt af udførselslandet i henhold til bestemmel

serne i protokol 4, der er knyttet som bilag til Euro
paaftalerne, og i protokol 3, der er knyttet som bilag
til frihandelsaftalerne, eller en erklæring, som ekspor
tøren har udfærdiget efter disse protokollers bestem
melser.«

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fallesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . juli 1997.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997 .
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Liste over tredjelande
— Ungarn
— Polen

— Tjekkiet
— Slovakiet
— Rumænien

— Bulgarien
— Litauen

— Letland
— Estland .

BILAG II

Taric-koder

KN - kode

Taric-kode

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

' 40

* 40

* 40

* 19
* 31
* 39

ex 0102 90 69

010290 69*10
* 30

BILAG III

De i artikel 2, stk. 1 , omhandlede forordninger

a) Rådets forordninger:

(EØF) nr. 1918/93 (EFT L 174 af 17. 7. 1993, s. 3)
(EØF) nr. 1919/93 (EFT L 174 af 17. 7. 1993, s. 10).

b) Rådets forordning:
(EF) nr. 1800/94 (EFT L 184 af 23. 7. 1994, s. 20)
Kommissionens forordninger: (EF) nr. 1485/95 (EFT L 145 af 29. 6. 1995, s. 52)
(EF) nr. 2483/95 ( EFT L 256 af 26. 10 . 1995, s. 13)
(EF) nr. 207/96 (EFT L 27 af 3. 2. 1996, s. 9).

L 272/33

L 272/34
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BILAG IV

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

Anvendelse af artikel 4, stk. 3 , i forordning (EF) nr. 1940/97

GD VI/D/2 — OKSEKØD

EUROPA-KOMMISSIONEN

ANSØGNING OM IMPORTRETTIGHEDER

Periode :

Dato :

Medlemsstat:

Løben r.

Importmængde (antal)
fra 1 . juli 1993 til 30. juni 1996

Ansøger (navn og adresse)

I alt

Medlemsstat: Fax :
Tlf.:
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BILAG V

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

Anvendelse af artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1940/97

EUROPA-KOMMISSIONEN

GD VI/D/2 — OKSEKØD

ANSØGNING OM IMPORTRETTIGHEDER

Periode :

Dato :

Medlemsstat:

Løbenr.

Importmængde (antal)

Ansøger (navn og adresse)

I alt

Medlemsstat: Fax :
Tlf.:

L 272/36
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1941 /97
af 3 . oktober 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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

hjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden (! ), særlig artikel 24, stk. 1 , litra b), og

Artikel 1

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;

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 .

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

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

mælkepulver;

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 det store
antal bestemmelsessteder for leveringerne åbnes mulighed

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 3 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

1 . Aktion nr. ('): 24/97 (parti Al ), 25/97 (parti A2), 26/97 (parti A3) og 27/97 (parti A4).
2. Program : 1997.

3 . Modtager (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (tlf. (39
6)65 13 29 88; telex 626675 WFP I; fax 65 13 28 44/3).
4. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren .

5. Bestemmelsessted eller -land: parti Al : Zambia; parti A2: Bolivia; parti A3: Guatemala; parti A4:
Malawi .

6. Produkt, der skal tilvejebringes: vitaminiseret skummetmælkspulver.
7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) ('): se EFT C 1 14 af 29 . 4. 1991 , s. 1 (I B 1 ).
8 . Samlet mængde (tons): 1 000 tons .

9. Antal partier: 1 i 4 delmængder (parti Al : 37 tons, parti A2: 254 tons, parti A3: 669 tons og parti A4:
40 tons).

10. Emballering og mærkning (*): se EFT C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (6.3 A og B.2)
se EFT C 114 af 29 . 4. 1991 , s . 1 (I.B.3)
mærkning på følgende sprog: parti Al og parti A4: engelsk; parti A2 og parti A3: spansk.

11 . Den måde, produktet tilvejebringes på: Fremstillingen af skummetmælkspulveret og vitaminise
ringen skal ske efter tilslaget for leveringen .
1 2. Leveringsstadium: frit afskibningshavn (7).
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: 17. 11 . - 7. 12. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : —
19. Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 20. 10 . 1997 [kl . 12.00 (belgisk tid)].
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 3. 11 . 1997 [kl . 12.00 (belgisk tid)]
b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen : 1 . - 21 . 12. 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/Brussel (telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04) (excl .).

25. Restitution, der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): restitutionen
anvendelig den 26. 9. 1997, fastsat ved Kommissionens forordning ( EF) nr. 1678/97 (EFT L 238 af 29. 8 .
1997, s . 3).
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Noter:

(') Aktionens nummer skal anføres i al korrespondance.

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

(') 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 L 210 af 1 . 8 . 1987, s. 56), senest ændret ved forord
ning (EØF) nr. 2226/89 (EFT 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 L 108 af 1 . 5. 1993, s. 106), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1482/96 (EFT L 188 af 27. 7. 1996,
s. 22), finder ikke anvendelse på dette beløb.

(■') Tilslagsmodtageren sender ved varens levering til modtageren eller hans repræsentant følgende dokument:
— sanitært certifikat.

(") Uanset EFT C 114, punkt I B 3 c), affattes påskriften således: » Det Europæiske Fællesskab«.
(7) 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.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1942/97
af 3 . oktober 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
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.
1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3 , og

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

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 —
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 4. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994,
325 af 14. 12. 1996,
387 af 31 . 12. 1992,
22 af 31 . 1 . 1995, s.

s . 66.
s. 5.
s. 1 .
1.
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til Kommissionens forordning af 3 . oktober 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
Fast

KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 40

052

92,8

999

92,8
74,3
74,3

0709 90 79

052

0805 30 30

388

999

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

524

51,6
54,7

528

56,7

999

54,3

052

101,4

064

59,9

400

193,7

999

118,3

060

47,4
43,8

064
091

388
400
404

48,2
78,7
56,4
81,2

999

59,8
127,6
67,9

052

99,7

064

84,9

400

77,2

999

87,3

528
800

0808 20 57

importværdi

(') Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT L 14 af 19. 1 . 1996,
s. 6). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1943/97
af 3 . oktober 1997

om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse
sukkerprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/97 0,
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 920/97 (6);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Euro
pæiske Fællesskab,

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1 599/96 (2),

ning (EF) nr. 1423/95, på de oplysninger, som Kommissi
onen har kendskab til, gør det nødvendigt at ændre de
nuværende beløb i overensstemmelse med bilaget til
nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1423/95 af 23 . juni 1995 om gennemførelsesbe
stemmelser for import af sukkerprodukter undtagen me

lasse (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1 143/97 (4),
særlig artikel 1 , stk. 2, andet afsnit, og artikel 3, stk. 1 , og
ud fra følgende betragtninger:

Størrelsen af de repræsentative priser og af tillægstolden
for import af hvidt sukker, råsukker og visse sirupper er

Artikel 1

De repræsentative priser og den tillægstold, der gælder
ved indførsel af de i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1423/95 omhandlede produkter, fastsættes som angivet i
bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
(2) EFT L 206 af 16. 8 . 1996, s . 43.
O EFT L 141 af 24. 6. 1995, s. 16.
4 EFT L 165 af 24. 6. 1997, s. 11 .

O EFT L 173 af 1 . 7. 1997, s. 3.
(6) EFT L 270 af 2. 10 . 1997, s. 17.
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til Kommissionens forordning af 3 . oktober 1997 om ændring af de repræsentative priser og den
tillægstold, der gælder ved indførsel af hvidt sukker, råsukker og produkter henhørende under
KN-kode 1702 90 99

(ECU)
Repræsentativ pris
KN-kode

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 f)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 f)

Tillægstold
pr. 100 kg netto

pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt

af det pågældende produkt

25,18

3,73

25,18

8,94

25,18

3,60

25,18

8,51

26,66

11,90

26,66

7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

(') Fastsat for standardkvaliteten , sadan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning ( EØF) nr. 431 /68 (EFT L 89 af 10. 4. 1968 ,
p . 3), som ændret.
(2) Fastsat for standardkvaliteten , sådan som defineret i artikel 1 i Rådets forordning ( EØF) nr. 793/72 ( EFT L 94 af 21 . 4. 1972,
p. 1 ).

f) Fastsat pr. 1 % indhold af saccharose .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1944/97
af 3 . oktober 1997

om fastsættelse for september 1997 af den specifikke landbrugsomregningskurs
for revisionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30 . juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1599/
96 (2),

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 C), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 150/95 (4),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1713/93 af 30 . juni 1993 om særlige bestemmelser for
anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersek
toren (s), senest ændret ved forordning (EF) nr. 59/97 (6),
særlig artikel 1 , stk . 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I artikel 1 , stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81 , omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomreg
ningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede gennem

snit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i op
lagringsmåneden; den specifikke landbrugsomregnings
kurs skal fastsættes hver måned for den foregående
måned ;

anvendelsen af disse bestemmelser fører for september
1997 til fastsættelse af den specifikke landbrugsomreg
ningskurs for omregning af refusionsbeløbet for lagerom
kostninger til de forskellige nationale valutaer som
angivet i bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Den specifikke landbrugsomregningskurs, der anvendes

til omregning af refusionsbeløbet for lageromkostninger
som omhandlet i artikel 8 i forordning ( EØF) nr. 1785/81
til de enkelte nationale valutaer, fastsættes for september
1997 som angivet i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. oktober 1997.
Den anvendes fra den 1 . september 1997 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 3 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

177 af 1 . 7. 1981 , s. 4.
206 af 16. 8 . 1996, s. 43,
387 af 31 . 12. 1992, s . 1 .
22 af 31 . 1 . 1995, s . 1 .
159 af 1 . 7. 1993, s. 94.

6 EFT L 14 af 17. 1 . 1997, s . 25 .
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til Kommissionens forordning af 3 . oktober 1997 om fastsættelse for september 1997 af den
specifikke landbrugsomregningskurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i
sukkersektoren

Landbrugsomregningskurser
1 ECU =

40,9321

belgiske og luxembourgske francs

7,54917

danske kroner

1,98243

tyske mark
græske drakmer
spanske pesetas

312,011

167,153

6,68769
0,759189

1 973,93
2,23273

13,9485
200,321

franske francs

irske pund
italienske lire

nederlandske gylden
østrigske schilling
portugisiske escudos

6,02811
8,88562

finske mark

0,695735

pund sterling

svenske kroner
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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE

af 22. september 1997

om godkendelse på Fællesskabets vegne af ændringen til konventionen om
kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen
heraf (Basel-konventionen), som fastsat i partskonferencens beslutning III/ l
(97/640 /EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1 ,
sammenholdt med artikel 228 , stk. 2, første punktum, og
stk. 3, første afsnit,

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

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabet har ved afgørelse 93/98/EØF (3) godkendt
konventionen om kontrol med grænseoverskridende over
førsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf, alminde

ligvis benævnt Basel-konventionen, og blev fuldgyldig
part i konventionen den 7. maj 1994;
i medfør af Rådets afgørelse af 22. juni 1995 deltog
Kommissionen, på Fællesskabets vegne og i samråd med

medlemsstaternes repræsentanter, i forhandlingerne på
det tredje møde for Basel-konventionens partskonference
om ændring af konventionen i overensstemmelse med
partskonferencens beslutning 11/ 12; i medfør af denne
beslutning skulle eksport fra OECD- til ikke
OECD-lande af farligt affald til endelig bortskaffelse
forbydes øjeblikkeligt, mens eksport af farligt affald til
(') EFT C 197 af 27. 6. 1997, s. 12.

(2) Udtalelse afgivet den 16. 9. 1997 (endnu ikke offentliggjort i
Tidende).

(3) EFT L 39 af 16. 2. 1993, s. 1 .

genanvendelse skulle afvikles gradvis indtil den 31 .
december 1997 og forbydes fra denne dato;

som et resultat af disse forhandlinger vedtog partskonfe
rencen den 22. september 1995 beslutning III/ l , hvorved
konventionen suppleres med et nyt afsnit 7a i præamblen ,
en ny artikel 4 A og et nyt bilag VII; beslutning III/ l
tager sigte på øjeblikkeligt forbud mod eksport af farligt
affald til endelig bortskaffelse fra de i bilag VII opførte
parter til stater, der ikke er opført i dette bilag, og frem til
den 31 . december 1997 gradvis afvikling af og fra denne
dato endeligt forbud mod eksport af farligt affald til
genanvendelse fra de i bilag VII opførte parter til stater,
der ikke er opført i dette bilag;

Fællesskabets lovgivning om overførsel af affald er blevet
ændret i overensstemmelse hermed ved Rådets forordning
(EF) nr. 120/97 af 20. januar 1997 om ændring af forord
ning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med
overførsel af affald i, til og fra Det Europæiske Fælles
skab (4);

i medfør af konventionens artikel 17 er ændringen til
Basel-konventionen åben for ratifikation, godkendelse,
formel bekræftelse eller accept; ændringen vil træde i
kraft mellem parter, der har accepteret den, på den 90 .
dag efter depositarens modtagelse af instrumenterne for
ratifikation, godkendelse, formel bekræftelse eller accept
fra mindst tre fjerdedele af de parter, der har accepteret
ændringen —
(4) EFT L 22 af 24. 1 . 1997, s. 14.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

Ændringen til konventionen om kontrol med grænse
overskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen
heraf, som fastlagt i beslutning III/ 1 , der blev vedtaget af
partskonferencen den 22. september 1995, godkendes
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vegne at deponere godkendelsesinstrumentet hos De
Forenede Nationers generalsekretær, som anført i konven
tionens artikel 17 .

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Falles
skabers Tidende.

herved på Fællesskabets vegne .

Teksten til ændringen er knyttet til denne afgørelse .

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 1997.

På Rådets vegne

Artikel 2

F. BODEN

Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den

Formand

eller de personer, der har fuldmagt til på Fællesskabets

BILAG

ÆNDRING TIL BASEL-KONVENTIONEN OM KONTROL MED GRÆNSEOVERSKRI
DENDE OVERFØRSEL AF FARLIGT AFFALD OG BORTSKAFFELSEN HERAF

Nyt afsnit 7a i præamblen

som erkender, at der er stor fare for, at grænseoverskridende overførsel af farligt affald, navnlig til udviklings
lande, ikke er miljøforsvarlig håndtering af farligt affald, som krævet i denne konvention .
Ny artikel 4A

1 . Hver part, der er opført i bilag VII, forbyder al grænseoverskridende overførsel af farligt affald til de i bilag
IV A anførte operationer til stater, der ikke er opført i bilag VII .
2. Hver part, der er opført i bilag VII, afvikler gradvis indtil den 31 . december 1997 og forbyder fra denne
dato al grænseoverskridende overførsel af farligt affald i henhold til konventionens artikel 1 , stk. 1 , litra a),
til de i bilag IV B anførte operationer, til stater, der ikke er opført i bilag VII. Grænseoverskridende over
førsel forbydes kun, hvis det pågældende affald er karakteriseret som farligt i henhold til konventionen .
Nyt bilag VII

Parter og andre stater, der er medlemmer af OECD, EF og Liechtenstein.
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RÅDETS AFGØRELSE

af 22. september 1997

om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(97/641 /EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
195,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 167,

under henvisning til Rådets afgørelse 94/660/EF, Euratom af 26. september 1994 om
beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden, der
slutter den 20 . september 1998 ('),

i betragtning af, at en plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig, efter at
Jens-Peter Petersen er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 15. maj 1997,
under henvisning til den kandidatliste, som Tysklands regering forelagde den 16. juni
1997,

efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Rainer Franz beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efter
følger for Jens-Peter Petersen for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil
den 20 . september 1998 .
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 1997.

På Rådets vegne
F. BODEN

Formand

(') EFT L 257 af 5. 10. 1994, s . 20 .

L 272/47

L 272/48
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RÅDETS AFGØRELSE

af 22. september 1997
om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(97/642/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
194,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 166,

under henvisning til Rådets afgørelse 94/660/ EF, Euratom af 26 . september 1994 om
beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden, der
slutter den 20 . september 1998 ('),
i betragtning af, at en plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig, efter at
José Luis Mayayo Bello er afgået ved døden , hvilket Rådet blev underrettet om den 28 .
januar 1997,
under henvisning til den kandidatliste, som den spanske regering har forelagt,
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Eneste artikel

Pedro Barato Triguero beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som
efterfølger for José Luis Mayayo Bello for den resterende del af dennes mandatperiode,
dvs. indtil den 20. september 1998 .

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

Formand

(') EFT L 257 af 5 . 10 . 1994, s . 20 .
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RÅDETS AFGØRELSE
af 27 . september 1997

om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(97/643/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel
194,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,
særlig artikel 165,

under henvisning til Rådets afgørelse 94/660/EF, Euratom af 26. september 1994 om
beskikkelse af medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden, der
slutter den 20 . september 1 998 ('),

i betragtning af, at en plads som medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig, efter at
Leopold Maurer er trådt tilbage, hvilket Rådet blev underrettet om den 21 . april 1997,
under henvisning til den kandidatliste, som den østrigske regering har forelagt,
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Michael Reiterer beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efter
følger for Leopold Maurer for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den
20 . september 1998 .
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 1997.

På Rådets vegne
F. BODEN

Formand

(') EFT L 257 af 5 . 10 . 1994, s . 20 .

L 272/49

L 272/50
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 3 . september 1997

om godtagelse af tilsagn afgivet af to polske eksportører i forbindelse med anti
dumpingproceduren vedrørende importen af ubearbejdet, ulegeret zink med
oprindelse i Polen og Rusland
(97/644/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

deres priser for de varer, der eksporteres til Fælles
skabet .

(4)

Ved disse tilsagn tilbød de polske eksportører bl.a.
at fastsætte deres eksportpriser på et niveau, der er
tilstrækkeligt til at afhjælpe den skadelige
dumping, der blev fastslået ved undersøgelsen .

(5)

særlig artikel 8 og 23,

Tilsagnene indeholder desuden omfattende og
detaljerede forpligtelser med hensyn til kontrol, og
selskaberne har forpligtet sig til ikke at indgå
direkte eller indirekte kompensationsaftaler med

efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

deres kunder.

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 ('), ændret ved forordning (EF) nr. 2331 /96 (2),

ud fra følgende betragtninger:

(1 )

(6)

Under disse omstændigheder anses det for muligt
at godtage de tilsagn, der er afgivet af de to polske
eksportører, og undersøgelsen bør derfor afsluttes
for disse eksportørers vedkommende .

(7)

De to polske eksportører blev underrettet om de
vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på
grundlag af hvilke det anbefaledes at indføre ende
lige antidumpingforanstaltninger, og havde lejlig
hed til at fremsætte bemærkninger til alle aspekter
af undersøgelsen . Der vil således kunne indføres en
midlertidig told i henhold til artikel 7 og artikel 8 ,
stk. 10 , i Rådets forordning (EF) nr. 384/96, hvis et
tilsagn trækkes tilbage, eller hvis Kommissionen
skulle have grund til at antage, at et tilsagn mislig
holdes, og der vil blive indført en endelig antidum
pingtold, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 9, i
nævnte forordning opfyldes.

(8)

forordning (EF) nr. 1931 /97 (4).

Det Rådgivende Udvalg blev hørt angående godta
gelsen af de afgivne tilsagn, og der blev rejst visse
indvendinger herimod. Kommissionen forelagde

Den 19 . juni 1997 afgav de to polske eksportører,

derfor i overensstemmelse med artikel 8 , stk. 5, i

Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr.
593/97 (3) en midlertidig antidumpingtold på
importen af ubearbejdet, ulegeret zink med oprin
delse i Polen og Rusland for en periode på seks
måneder.

(2)

Efter at være blevet underrettet om de vigtigste
kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af
hvilke Kommissionen indførte midlertidige foran

staltninger, fremsatte de to polske eksportører, som
havde medvirket i undersøgelsen, flere bemærk
ninger til disse afgørelser. I løbet af den efterføl

gende undersøgelse blev det fastslået, at der burde
træffes endelige antidumpingforanstaltninger ved
rørende importen af de pågældende varer med
oprindelse i begge lande med henblik på at
afhjælpe dumpingimportens skadelige virkninger.
Resultaterne og konklusionerne vedrørende alle

aspekter af undersøgelserne er omhandlet i Rådets
(3)

der er nævnt i ovenstående, tilsagn vedrørende
(')
(*)
(3)
(4)

EFT L
EFT L
EFT L
Se side

56 af 6. 3 . 1996, s. 1 .
317 af 6. 12. 1996, s. 1
89 af 4. 4. 1997, s. 6.
1 i denne Tidende.

Rådets forordning (EF) nr. 384/96 en rapport for
Rådet om resultaterne af konsultationerne samt et

forslag om godtagelse af nævnte tilsagn. Da Rådet
ikke har truffet anden afgørelse inden udløbet af en
frist på en måned, anses nærværende afgørelse for
vedtaget.
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EF-erhvervsgrenen blev underrettet om de vigtigste
kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af
hvilke Kommissionen havde til hensigt at godtage
tilsagnene, og gjorde ikke indsigelse herimod —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

L 272/51

KN-kode 7901 11 00, 7901 12 10 og 7901 12 30 og med
oprindelse i Rusland og Polen, godtages.

Denne godtagelse får virkning fra den dag, da forordning
(EF) nr. 1931 /97 træder i kraft.
Artikel 2

Undersøgelserne i forbindelse med den i artikel 1

De tilsagn, der er afgivet af:

omhandlede antidumpingprocedure afsluttes med hensyn
til de to selskaber, der er nævnt i den pågældende artikel.

a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno,
Polen, og

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 1997.

b) Huta Cynku »Miasteczko Slaskie«, Miasteczko Slaskie,
Polen ,

i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende
importen af ubearbejdet, ulegeret zink henhørende under

På Kommissionens vegne
Leon BRITTAN

Næstformand

L 272/52

iDAl
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. september 1997

om Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Arbejdsvilkårene inden for Stål
industrien

(97/645/EKSF)
Artikel 2

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og

1 . Det Blandede Udvalg sammensættes af repræsen
tanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne inden for
stålindustrien . Medlemmerne udnævnes af Kommissionen

efter forslag fra arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslut
ninger oprettet på fællesskabsplan som følger:

ud fra følgende betragtninger:

Et blandet udvalg for harmonisering af arbejdsvilkårene
inden for stålindustrien blev nedsat af Den Høje

Myndighed i henhold til en resolution af 20 . december
1954 fra Det Rådgivende Udvalg;

det anses for ønskeligt, at der formelt fastsættes
detaljerede regler for udvalgets aktiviteter;

repræsentanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne i Stål
industrien er blevet hørt angående følgende bestemmelser

og har erklæret sig indforstået hermed —

— for hver medlemsstat, der producerer stål : en arbejds
giverrepræsentant og en arbejdstagerrepræsentant;
antallet forhøjes til to arbejdsgiverrepræsentanter og to
arbejdstagerrepræsentanter i de medlemsstater, hvor
arbejdsstyrken
i
EKSF-stålsektoren
overstiger
20 000 (')

— for arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger,
som er oprettet på fællesskabsplan : en repræsentant
for arbejdsgiversammenslutninger og en for arbejdsta
gersammenslutninger.
Kommissionen sikrer, at medlemmerne af Det Blandede

Udvalg repræsenterer samtlige aspekter i stålindustrien .

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

1 . Det Blandede Udvalg for Harmonisering af Ar
bejdsvilkårene inden for Stålindustrien (herefter benævnt
»Det Blandede Udvalg«) bistår Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber (herefter benævnt »Kommissio
nen«) med formuleringen og gennemførelsen af Fælles
skabets socialpolitik, som fastsat i traktaten om oprettelse
af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, med henblik
på at fremme harmoniserede forbedrede arbejdsvilkår og

2. Medlemmerne i Det Blandede Udvalg udnævnes for
et tidsrum af to år; de kan genudnævnes. Medlemmer,
hvis tjenesteperiode er udløbet, fortsætter i udvalget, indtil
deres efterfølgere er udnævnt, eller de er blevet genud
nævnt .

3 . Dersom et medlem af Det Blandede Udvalg er ude
af stand til at deltage i et bestemt møde, kan han til dette
møde udpege en stedfortræder fra den organisation eller
sammenslutning, som han repræsenterer.

skabe en forbedret levestandard for arbejdstagerne i stålin

4.

dustrien .

dør eller træder tilbage før toårsperiodens ophør, kan den
organisation eller sammenslutning, som han repræsente
rede , udpege en stedfortræder til medlem af udvalget for
den resterende del af perioden .

2. Det Blandede Udvalg skal være et forum for drøf
telse, for udveksling af oplysninger og for samråd mellem

repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for
industrien .

3.

Det Blandede Udvalg foretager de for udførelsen af

dets opgave nødvendige undersøgelser, tilrettelægger i
passende omfang konferencer eller seminarer om sociale
anliggender, udfærdiger beretninger og formulerer udta
lelser og henstillinger, enten på anmodning fra Kommis
sionen eller på eget initiativ. Kommissionen kan, når den
anmoder Det Blandede Udvalg om en udtalelse, fastsætte
en frist inden hvilken , udtalelsen skal være afgivet.
Det

Blandede

Udvalgs

stillingtagen

meddeles

til

I tilfælde af, at et medlem af Det Blandede Udvalg

5. Listen over Det Blandede Udvalgs medlemmer
offentliggøres af Kommissionen til orientering i De Euro
pæiske Fællesskabers, Tidende.
Artikel 3

1.

Formandskabet for Det Blandede Udvalg beklædes i

perioder på et år skiftevis af en repræsentant for arbejdsta
gergruppen og en repræsentant for arbejdsgivergruppen .
Den pågældende udnævnes af vedkommende gruppe.

Kommissionen .

Såfremt en udtalelse ikke er enstemmig, meddeler Det

Blandede Udvalg Kommissionen de afvigende opfattelser.

(') Antallet af arbejdstagere for hver medlemsstat fremgår af Eu
rostats EKSF-statistik 2-31 for seneste måned i det foregående
år.
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2. Næstformanden, der ikke ma tilhøre samme gruppe
som formanden, udnævnes på tilsvarende måde.
3 . En formand eller næstformand, hvis funktionspe
riode er udløbet, fratræder først, når hans efterfølger er
udnævnt.

4. Dersom formanden eller næstformanden ophører
med at udøve sit hverv inden periodens udløb, erstattes
den pågældende indtil funktionsperiodens udløb i over
ensstemmelse med betingelserne i stk. 1 og 2.

5 . Dersom både formanden og næstformanden er ude
af stand til at deltage i et bestemt møde, beklædes
formandsposten på dette møde af et medlem af Det Blan
dede Udvalg, udpeget af den gruppe, hvortil formanden
hører.

L 272/ 53

terne, repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorga
nisationer og repræsentanter for regeringer i tredjelande,

der producerer stål, til at deltage i Det Blandede Udvalgs
arbejde som observatører eller med rådgivende funktioner.
2. Det Blandede Udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper
og anmode sagkyndige om at bistå det ved særlige opga
ver .

Artikel 7

Medlemmerne af Det Blandede Udvalg og personer, der
er indkaldt til udvalgets møder, forpligter sig til ikke at
offentliggøre de oplysninger, de modtager under
møderne, hvis Kommissionen eller Det Blandede Udvalg
finder, at disse er af fortrolig karakter.

Artikel 4

Det Blandede Udvalg træder sammen mindst to gange
om året i Kommissionens
indkalder til møderne .

hovedsæde .

Artikel 8

Formanden

Afgørelsen træder i kraft den 1 . oktober 1997.

Artikel 5

Sekretariatet for Det Blandede Udvalg varetages af
Kommissionens tjenestegrene .
Artikel 6

1 . Det Blandede Udvalg kan efter aftale med Kommis
sionen opfordre regeringsrepræsentanter for medlemssta

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 1997.

På Kommissionens vegne
Pådraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

L 272/54
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25 . september 1997

om udnævnelse af nye medlemmer samt fornyelse af nuværende medlemmers
mandat i Ekspertudvalget for Transit af Elektricitet gennem de Overordnede Net
nedsat ved afgørelse 92/ 167/ EØF
(97/646/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 92/ 167/
EØF, af 4. marts 1992 om oprettelse af et ekspertudvalg
for transit af elektricitet gennem de overordnede net ('),
senest ændret ved afgørelse 97/559 / EF (2), særlig artikel 4,
stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til at adskillige medlemmer er fratrådt, og at
andre medlemmers mandat er udløbet, er det nødvendigt
at udnævne nye medlemmer af udvalget efter høring af de
berørte kredse, som omfatter repræsentanterne for
højspændingsnettene og repræsentanten for Eurelectric;
i henhold til at medlemmernes mandat kan fornys én

for Grækenland:

hr. Raphael Maiopoulos, vicegeneraldirektør i PPC
(transmission), som afløser hr. Papastefanou, afgående
medlem

for Finland :

hr. Juha Kekkonen, administrerende vicedirektør,
Corporate Planning, Business Development, Commu
nication, Finnish Power Grid Limited (Fingrid), som
afløser hr. Lindroos, afgående medlem

— som repræsentant for Eurelectric:
hr. Allen Lima, administrerende direktør for REN,
kommende formand for UCPTE, som afløser hr. Paz-

Goday, afgående medlem.
Artikel 2

Følgende medlemmers mandat fornyes for fire år:

gang —

— som uafhængige eksperter: hr. Carter, hr. Declercq og
hr. Schmitt;
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Artikel 1

— som repræsentanter for højspændingsnettene:
hr. Jacob, Frankrig
hr. Lowen , Storbritannien

Følgende personer udnævnes til nye medlemmer af
Ekspertudvalget for Transit af Elektricitet gennem de
Overordnede Net:

— som repræsentanter for højspændingsnettene:

hr. Maas, Nederlandene

hr. Novales, Spanien
hr. Ring-Nielsen, Danmark
hr. Waha, Belgien .

for Irland:

fr. Ann Scully, Commercial Manager, Grid Depart
ment ESB, som afløser hr. Mac Dyer, afgående
medlem

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på andendagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

for Italien :

hr. Luigi Vergelli, salgsdirektør i ENEL's transmis
sionsdivision, som afløser hr. Gatta, afgående medlem
for Portugal:
hr. João Nascimento Baptista, formand for REN
(Rede Eléctrica Nacional), som afløser hr. Moreira,
afgående medlem

(') EFT L 74 af 20. 3. 1992, s . 43.
(2 EFT L 230 af 21 . 8 . 1997, s. 18 .

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 1997.

På Kommissionens vegne
Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

