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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2046/97
af 13 . oktober 1997

om Nord-Syd-samarbejde vedrørende bekæmpelse af narkotika og narkotika
misbrug
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

Europa-Parlamentet afgav den 15. juni 1995 udtalelse om
retningslinjerne i nævnte meddelelse;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W,

fjerde AVS-EF-konvention og de samarbejds-, associe

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

rings- eller partnerskabsaftaler, som Fællesskabet har
indgået med udviklingslande, indeholder bestemmelser

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel
189 CO, og

om samarbejde om bekæmpelse af misbrug af og ulovlig
handel med narkotika, overvågning af handelen med
prækursorer, kemiske produkter og psykotrope stoffer og

ud fra følgende betragtninger:

staltninger vedrørende hvidvaskning af penge; der er
forbindelse mellem kampen mod narkotika og stofmis

Virkningerne på samfundsstrukturerne af en økonomi, der
bygger på produktion af narkotika, eller som har væsent
lige indkomster herfra, er ødelæggende for et udviklings
lands harmoniske integration i verdensøkonomien;
stofmisbrug og dertil knyttet virksomhed nedbryder de
sociale strukturer i udviklingslandene og skader derved en
bæredygtig social udvikling og gennemførelsen af målene
for Fællesskabets politik inden for udviklingssamarbejde,
således som de er fastlagt i traktatens artikel 130 U;

udveksling af relevante oplysninger, herunder om foran
brug og målene for det samarbejde, som Fællesskabet har
etableret med sine partnere blandt udviklingslandene;
universel tiltrædelse af enkeltkonventionen af 1961 om

narkotiske midler som ændret ved 1972-protokollen , af
konventionen af 1971 om psykotrope stoffer og af
konventionen af 1988 imod ulovlig handel med narkotika
og psykotrope stoffer samt systematisk gennemførelse på
nationalt og internationalt plan af disse konventioners

bestemmelser er hjørnestenen i den internationale strategi
til bekæmpelse af misbrug af og ulovlig handel med
narkotika;

som led i bekæmpelsen af udbuddet af narkotika er det
bl.a . afgørende, at fattigdommen markant mindskes i Syd,
og at man giver befolkningen et lovligt alternativ til dyrk
ning af ulovlig afgrøder;

Fællesskabet er part i konventionen af 1988, særlig efter
konventionens artikel 12, og det har i overensstemmelse
dermed og på grundlag af anbefalingerne fra Chemical

Action Task Force (CATF), der blev nedsat af G7 og
der bør ydes institutionel støtte til udviklingslande, som

Kommissionens formand i 1989, vedtaget fællesskabslov

anmoder

givning, hvis effektivitet som helhed ville blive øget ved
vedtagelse af hensigtsmæssige love og procedurer i andre

herom ,

således

at

de

mere

effektivt

kan

bekæmpe narkotika;

dele af verden ;

i meddelelsen af 23 . juni 1994 til Rådet og Europa-Parla
mentet fremlagde Kommissionen sine retningslinjer for
en handlingsplan for Den Europæiske Union til bekæm
pelse af narkotika ( 1995-1999), særlig på internationalt
plan;
(') EFT C 242 af 19 . 9 . 1995, s . 8 .
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 19 . april 1996 ( EFT C 141 af
13. 5. 1996, s . 252), Rådets fælles holdning af 22. november
1996 ( EFT C 6 af 9 . 1 . 1997, s . 1 ), og Europa-Parlamentets af
gørelse af 1 3 . marts 1 997 (EFT C 1 1 5 af 1 4. 4. 1 997, s . 1 27).

en effektiv bekæmpelse af narkotika må også omfatte
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, der stammer
fra narkotikahandel som f.eks. vedtagelse af hensigtsmæs
sige juridiske rammer og passende mekanismer i de
pågældende lande;

menneskerettighederne skal respekteres ved gennemfø
relsen af foranstaltninger under denne forordning;
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EU-medlemsstaterne har tilsluttet sig den politiske erklæ

EF-samarbejdet skal foregå pa baggrund af en stadig

ring og det globale handlingsprogram, der blev vedtaget af

dialog, der tager hensyn til de faktiske kulturforskelle,
som har indflydelse på hvorledes problemerne i forbin
delse med narkotika opfattes. En sådan dialog er af afgø
rende betydning for narkotikabekæmpelsesstrategiernes
sociale og politiske bæredygtighed .

FN's Generalforsamling på den

17. ekstraordinære

session ;

der anføres i denne forordning et finansielt reference

grundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamen
tets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995
for perioden 1998-2000, uden at dette berører budget
myndighedens beføjelser i henhold til traktaten —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Fællesskabet gennemfører inden for rammerne af sin
politik for udviklingssamarbejde og under hensyntagen til
den skadelige virkning, som produktion , handel og brug
af narkotika har på udviklingsarbejdet, samarbejdsaktioner
vedrørende bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug

i udviklingslande, idet der gives forrang til lande, der på
højeste plan har vist politisk vilje til at løse deres narkoti
kaproblem. Et tegn på sådan vilje kan være ratifikation af
enkeltkonventionen af 1961 , som ændret ved 1972-proto

kollen , konventionen af 1971 og konventionen af 1988 .

Udviklingslandes politiske vilje skal bl.a. komme til
udtryk gennem implementeringen af national lovgivning
om bekæmpelse af hvidvaskning af penge fra ulovlig
narkotika .

Artikel 4

Fortrinsvis inden for strategiske rammer fastsat ved natio
nale planer yder Fællesskabet også støtte til særlige
aktioner på følgende områder under hensyn til, at disse
skal have faktiske og håndgribelige nyttevirkninger inden
for en på forhånd fastsat frist:
— udvikling af den institutionelle kapacitet, navnlig med
henblik på
— udviklingslandenes implementering af en » Na
tional Drug Control Master Plan «
— implementeringen af aftaler mellem Fællesskabet
og visse udviklingslande, navnlig inden for
bekæmpelse af uretmæssig anvendelse af kemiske
prækursorer og hvidvaskning af penge

— nedbringelse af efterspørgslen, navnlig gennem
analyse af narkotikaproblemet på lokalt plan, indfø
relse af mekanismer til kontrol med handelen med og
forbruget af narkotika og psykotrope stoffer, behand
ling og rehabilitering af narkomaner, samt risikobe
grænsning. Sådanne aktioner skal integreres i poli
tikken på områderne sundhed og uddannelse, ud
vikling, bekæmpelse af fattigdom og økonomisk og
social udelukkelse

Artikel 2

Den bistand, der ydes i medfør af denne forordning, skal

udbygge og styrke den bistand, der ydes i medfør af andre
instrumenter inden for udviklingssamarbejde .

Artikel 3

Fællesskabet yder på et partnerlands anmodning højt

prioriteret støtte til udarbejdelsen af en »National Drug

Control Master Plan « i snævert samråd med De Forenede

Nationers Program for International Narkotikakontrol

(UNDCP). Denne »plan« fastlægger ikke alene målene,
strategierne og prioriteringen for et partnerlands bekæm
pelse af narkotika, men også behovene for ressourcer af

enhver art, herunder finansielle ressourcer, og udgør

grundlaget for en integreret, tværfaglig og flersektoriel
tilgang, der kan styrke effektiviteten af nationale narkoti
kabekæmpelsesprogrammer og international støtte.
Der skal føres en sammenhængende politik til forebyg

gelse af stofmisbrug og nedbringelse af narkotikaefter
spørgslen bl.a. på uddannelsesområdet og omfattende en
objektiv information, der i første række henvender sig til
de unge, om stofmisbrugets konsekvenser.

— fremme af pilotprojekter for alternativ udvikling
forstået som en proces, som i sidste ende fører til, at
produktionen af ulovlig narkotika er bekæmpet og
elimineret gennem passende foranstaltninger til ud

vikling i landdistrikterne inden for rammerne af en
varig national økonomisk vækst. Disse projekter skal
omfatte økonomiske og sociale foranstaltninger, der
tager højde for de faktorer, der bidrager til ulovlig

produktion, samt sådanne, som kan fremme en bedre
udnyttelse af handelspræferencerne . I denne forbin
delse vil man systematisk undersøge, om det er muligt
i større omfang at gøre brug af andre finansielle EF
instrumenter (f.eks. ALA) og Den Europæiske Udvi
klingsfond til alternative udviklingsprojekter
— finansiering af undersøgelser, seminarer og fora, der
giver mulighed for udveksling af erfaringer på oven
nævnte områder.

Der lægges særlig vægt på lokalbefolkningens og
målgruppers deltagelse i udvælgelse, planlægning og
gennemførelse af aktionerne .
Fællesskabet støtter kun projekter, i forbindelse med
hvilke det garanteres, at menneskerettighederne overhol
des .

21 . 10 . 97

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Artikel 5

De samarbejdspartnere, der kan få finansiel bistand i
henhold til denne forordning, er regionale og internatio
nale organisationer, navnlig UNDCP, lokale og medlems
statsbaserede ikke-statslige organisationer, offentlige
forvaltninger og organer på nationalt, regionalt eller lokalt
plan, samt lokalsamfundsbaserede organisationer, insti
tutter og offentlige og private institutioner og aktører.

L 287/3

b) koordinering på stedet af gennemførelsen af
aktionerne ved hjælp af regelmæssige møder og
udveksling af oplysninger mellem Kommissionens og
medlemsstaternes repræsentanter i modtagerlandet.
8 . For at den størst mulige globale og nationale virk
ning kan opnås, tager Kommissionen sammen med
medlemsstaterne de nødvendige initiativer til at sikre en

god koordination og et nært samarbejde med modtager
landene og finansieringskilderne samt andre relevante

internationale organer, navnlig organer i FN's regi,
specielt UNDCP.
Artikel 6
Artikel 7

1.
De instrumenter, der kan bringes i anvendelse under
de i artikel 3 og 4 omhandlede aktioner, omfatter bl.a.
undersøgelser, faglig bistand, erhvervsuddannelse eller
andre tjenesteydelser, leverancer og arbejder samt revision
og evaluerings- og kontrolmissioner.

Den finansielle bistand i henhold til denne forordning
ydes i form af gavebistand.

Artikel 8

2.
Fællesskabsfinansieringen kan dække såvel an
lægsudgifter, dog ikke køb af fast ejendom, som driftsud

gifter i udenlandsk eller lokal valuta alt efter, hvad der er
behov for til gennemførelsen af de pågældende aktioner.
For andre programmer end erhvervsuddannelsespro
grammer kan driftsudgifterne dog almindeligvis kun
dækkes i igangsættelsesfasen og i gradvis aftagende
omfang.
3.

De i artikel 5 nævnte partnere anmodes om at yde et

finansielt bidrag til hver samarbejdsaktion . Det bidrag, de
anmodes om at yde, skal stå i forhold til de pågældende
partneres formåen og vil afhænge af den enkelte foran
staltnings karakter.

4.
Der skal først og fremmest i forbindelse med projek
ter, som tager sigte på igangsætning af en langsigtet akti
vitet, anmodes om et finansielt bidrag fra de lokale part

nere , navnlig til dækning af driftsudgifterne, med henblik
på at sikre projekternes levedygtighed, efter at fællesskabs
finansieringen er ophørt.
5.
Der kan tilstræbes samfinansiering med andre finan
sieringskilder, især medlemsstaterne .
6.

Kommissionen sikrer, at fællesskabskarakteren af

den bistand der ydes i henhold til denne forordning,
kommer klart til udtryk.

7 . For at opfylde traktatens mål om sammenhæng og
komplementaritet og derved sikre, at disse aktioner som
helhed bliver så effektive som muligt, træffer Kommis
sionen alle nødvendige koordineringsforanstaltninger,

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af
dette program er for perioden 1998-2000 på 30 mio.
ECU .

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

Artikel 9

1 . Kommissionen undersøger, godkender og forvalter
de i denne forordning omhandlede aktioner efter
gældende budgetprocedurer og andre gældende procedu
rer, især procedurerne i finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.
2. Ved projekt- og programbedømmelsen tages der
hensyn til følgende :

— operatørernes effektivitet og levedygtighed
— kulturelle, sociale, kønsrelaterede og miljømæssige
aspekter
— den institutionelle udvikling, der er nødvendig for at
nå projektets målsætning
— erfaringerne fra tilsvarende aktioner.
3 . Afgørelser om aktioner, hvis finansiering i henhold
til denne forordning overstiger 2 mio. ECU pr. aktion , og
om enhver ændring, der medfører en overskridelse på
over 20 % af det oprindeligt fastsatte beløb for den
pågældende aktion, træffes efter proceduren i artikel 10 .

herunder:

a) indførelse af en ordning for systematisk udveksling og
analyse af oplysninger om de aktioner, der finansieres
eller påtænkes finansieret af Fællesskabet og medlems
staterne

Kommissionen giver det i artikel 10 nævnte udvalg en
kortfattet orientering om de finansieringsafgørelser, som
den har til hensigt at træffe vedrørende projekter og
programmer til en værdi af under 2 mio. ECU. Underret
ningen foretages senest en uge, inden afgørelsen træffes .
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Kommissionen er bemyndiget til uden forudgående

høring af det i artikel 10 nævnte udvalg at godkende
nødvendige ekstrabevillinger til at dække forventede eller
konstaterede overskridelser i forbindelse med aktionerne ,

hvis overskridelsen eller det ekstra behov ikke overstiger
20 % af den bevilling, der oprindeligt blev fastsat i finan
sieringsafgørelsen .

5 . Enhver finansieringsaftale eller -kontrakt, der indgås
i medfør af denne forordning, skal indeholde
bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten
kan foretage kontrol på stedet efter de sædvanlige af
Kommissionen fastlagte regler inden for rammerne af de
gældende bestemmelser, især bestemmelserne i finans
forordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget.
6.
For så vidt aktionerne fører til finansieringsaftaler
mellem Fællesskabet og modtagerlandet, fastsættes det i
disse aftaler, at betaling af skatter, afgifter og andre
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Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når
de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .
Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse
med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen
udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et
forslag til de foranstaltninger, der skal træffes . Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal .

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

3 . På et fællesmøde i de udvalg, der er nævnt i stk. 1 ,
udveksles der én gang årligt synspunkter på grundlag af
de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle
retningslinjer for de aktioner, der skal gennemføres det
kommende år.

gebyrer ikke finansieres af Fællesskabet.
Artikel 11

7.

Deltagelse i udbud og kontrakter står åben på lige

vilkår for alle fysiske og juridiske personer i medlemssta

terne og modtagerstaten . Dette kan udvides til også at
omfatte andre udviklingslande .
8.
Leverancerne skal have oprindelse i medlemssta
terne, modtagerstaten eller andre udviklingslande . I
særlige behørigt begrundede tilfælde kan leverancerne
have oprindelse i andre lande .

9.

Der vil blive taget særligt hensyn til

— omkostningseffektivitet og bæredygtig indvirkning ved
projektets udformning
— en klar definition og opfølgning af formål og gennem
førelsesindikatorer for samtlige projekter.

1 . Kommissionen forelægger efter hvert regnskabsårs
afslutning Europa-Parlamentet og Rådet en beretning, der
indeholder et resumé af de aktioner, som er finansieret i

regnskabsårets løb, og en evaluering af gennemførelsen af
denne forordning i regnskabsårets løb .

Resuméet indeholder bl.a. oplysninger om de aktører,
hvormed der er indgået kontrakter.
2.

Kommissionen foretager regelmæssige evalueringer

af de af Fællesskabet finansierede aktioner for at konsta

tere, om målene for disse aktioner er nået, og for at
opstille retningslinjer for forbedring af effektiviteten af
fremtidige aktioner. Kommissionen forelægger det i
artikel 10 nævnte udvalg et resumé af de udførte evalue
ringer, som i givet fald kan drøftes i udvalget. Medlems
staterne kan på begæring få disse evalueringsrapporter
udleveret.

3.
Artikel 10

Kommissionen underretter senest en måned efter, at

en afgørelse er truffet, medlemsstaterne om godkendte
aktioner og projekter med oplysning om beløb, art,
modtagerland og partnere .

1 . Kommissionen bistås af det geografisk kompetente
udviklingsudvalg.
Artikel 12

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et
udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget

afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist,
som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor

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

meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig
med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148 ,

stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal
træffe på forslag af Kommissionen . Ved afstemninger i
udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentan
terne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i
nævnte artikel . Formanden deltager ikke i afstemningen .

2. Kommissionen forelægger tre år efter denne forord
nings ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet en
samlet evaluering af aktioner, som Fællesskabet har finan
sieret i henhold til forordningen , sammen med forslag til,
hvad der videre skal ske med forordningen, samt om
fornødent forslag til ændringer eller ophævelse af denne .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat .

Udfærdiget i Luxembourg, den 13 . oktober 1997.

På Rådets vegne
J.-C. JUNCKER
Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2047/97
af 20 . oktober 1997

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96
af 27. juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for
fødevaresikkerheden ('), særlig artikel 24, stk. 1 , litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organisationer, der kan modtage fødevarehjælp, og fast
sætter de generelle kriterier for transport af føde
varehjælpen ud over fob-stadiet;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af føde
varehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere korn;
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 —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bila
gene anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilveje
bringes korn efter bestemmelserne i forordning (EØF)
nr. 2200/87 og på de i bilaget anførte betingelser. Tilde
ling af leveringerne sker ved licitation .
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 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 166 af 5. 7. 1996, s . 1 .
0 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. ('): 40/97.
2. Program: 1997 .

3 . Modtager (2): CICR , 19, avenue de la Paix, CH-1202 Geneve (tlf. (41-22) 734 60 01 ; telex 22269 CICR
CH).

4. Modtagerens repræsentant:

ICRC Tbilissi, Dutu Megreli

Road

1 , 380003 Tbilissi (tlf.

(788 32) 93 55 1 1 ; fax (788 32) 93 55 20).

5. Bestemmelsessted eller - land: Georgien .
6 . Produkt, der skal tilvejebringes : mel af blød hvede .

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) ( s): se EFT C 114 af 29. 4. 1991 , s . 1 (II B 1 a)).
8 . Samlet mængde (tons): 100 .
9 . Antal partier: 1 .

10 . Emballering og mærkning (6) Q: se EFT C 267 af 13. 9. 1996, s . 1 (2.2 Al a), 2.a) og B 2);
se EFT C 114 af 29 . 4. 1991 , s . 1 ( II B.3).

Mærkning på følgende sprog: engelsk.
Yderligere påskrifter: »GG-0085«.
1 1 . Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
12. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted .
13 . Afskibningshavn : —
14. Lossehavn angivet af modtageren : —
15 . Lossehavn : —

16 . Adresse på lageret og eventuelt lossehavn : ICRC Tbilissi , Dutu Megreli Road 1 , 380003 Tbilissi .

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 24. 11 . - 7. 12. 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : 4 . 1 . 1998 .

19 . Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20 . Sidste frist for indgivelse af bud: 4. 11 . 1997, kl . 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 18 . 11 . 1997, kl . 12.00 (belgisk tid)

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering i
afskibningshavn : 8 . - 21 . 12 . 1997

c) sidste frist for leveringen : 18 . 1 . 1998 .
22 . Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU / ton .

23. Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.

24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstràat 200, B-1049
Bruxelles (telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04) (eksklusive).
25. Restitution , der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): restitution anven
delig den 31 . 10 . 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1872/97 (EFT L 265 af 27. 9.
1997, s . 21 ).
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PARTI B

1 . Aktion nr.('): 41 /97.
2. Program : 1997 .

3 . Modtager (2): Aserbajdsjan .

4. Modtagerens repræsentant: State Agency of Grain Resources of the Republic of Azerbaijan, Attn
Aliyev Arif Lutfali O. Street Yusifzadeh 13, Baku 370033; tlf. (994-12) 66 38 20 ; fax 66 92 93; telex
142153 KHLEB-SU .

5. Bestemmelsessted eller -land: Aserbajdsjan.
6. Produkt, der skal tilvejebringes: blød hvede.

7. Nærmere beskrivelse af varen og dennes kvalitet (3) (s): se EFT C 1 14 af 29 . 4. 1991 , s . 1 (II A 1 a)).
8 . Samlet mængde (tons): 35 000 .
9 . Antal partier: 1 .

10. Emballering og mærkning: som styrtgods.
11 . Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
1 2. Leveringsstadium : frit bestemmelsessted.
13 . Afskibningshavn : —

14. Lossehavn angivet af modtageren : Poti /Batumi .
15 . Lossehavn : —

16. Adresse pa lageret og eventuelt lossehavn: Davachi Centre of Grain Products, Davaxhi Railway
Station , Code 545608 .

17. Periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering
i afskibningshavn : 17. - 30 . 11 . 1997.
18 . Sidste frist for leveringen : 4 . 1 . 1998 .
19 . Procedure til bestemmelse af leveringsomkostningerne: licitation .

20. Sidste frist for indgivelse af bud: 4. 11 . 1997, kl . 12.00 (belgisk tid).
21 . I tilfælde af fornyet licitation :

a) sidste frist for indgivelse af bud: 18 . 11 . 1997, kl . 12.00 (belgisk tid)

b) periode, i hvilken varen stilles til rådighed i afskibningshavnen i tilfælde af tilslag for levering i
afskibningshavn : 1 . - 14. 12. 1997.
c) sidste frist for leveringen: 18 . 1 . 1998 .
22 . Licitationssikkerhedens størrelse : 5 ECU / ton .

23 . Leveringssikkerhedens størrelse: 10 % af det i ecu udtrykte bud.
24. Adresse for indsendelse af bud og licitationssikkerheder ('): Bureau de 1 aide alimentaire, à l'atten
tion de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46, Rue de la Loi /Wetstraat 200 , B-1049
Bruxelles/Brussel, telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (eksklusive).
25 . Restitution , der finder anvendelse efter ansøgning fra tilslagsmodtageren (4): restitution anven
delig den 31 . 10. 1997, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1872/97 (EFT L 265 af 27. 9.
1997, s . 21 ).
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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
forsendelsesdokumenter der er nødvendige .
(-1) 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) n {. 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.

(5) Tilslagsmodtageren leverer ved varens levering til modtageren eller hans stedfortræder følgende dokumen
ter :

— phytosanitært certifikat

— parti A: fumigeringscertifikat.
(fi) Uanset EFT C 1 14, punkt II A 3 c) eller II B 3 c), affattes påskriften således: » Det Europæiske Fællesskab«.
Q Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal tilslagsmodtageren levere 2 % tomme ekstra
sække af samme kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2048 /97
af 20 . oktober 1997

om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkon
tingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset
bøffelkød, og (EF) nr. 996/97 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for
import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
936/97 af 27. maj 1997 om åbning og forvaltning af told
kontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller
frosset, og for frosset bøffelkød ('), særlig artikel 7, stk. 2,

I bilag II til forordning (EF) nr. 936/97 og (EF) nr. 996/97
ændres »Secretaría de agricultura, ganadería y pesca* til
»Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimenta

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
996/97 af 3 . juni 1997 om åbning og forvaltning af et
toldkontingent for import af frosset mellemgulv af
oksekød henhørende under KN-kode 0206 29 91 (2),
særlig artikel 6, stk. 2, og

ción *.

Artikel 2

ud fra følgende betragtning:

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter

Argentina har udpeget den myndighed, der udsteder
ægthedscertifikater; bilag II til forordning (EF) nr. 936/97
og (EF) nr. 996/97 bør derfor ændres —

offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 17 . juli 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 137 af 28 . 5 . 1997, s. 10 .
2 EFT L 144 af 4. 6. 1997, s . 6 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2049/97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af interventionsprisen for olivenolie for produktionsåret 1997/98 ,

der nedsættes som følge af overskridelsen af den maksimale garantimængde i
produktionsårene 1995 /96 og 1996/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

produktion af olivenolie sat til 1 859 400 tons; i overens

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

stemmelse med artikel 4a i forordning nr. 136/66/ EØF
bør interventionsprisen for produktionsåret 1997/98
nedsættes i forhold til den mængde, hvormed den skøn
nede produktion i 1996/97 oversteg nævnte maksimale

under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af

garantimængde;

22. september 1966 om oprettelse af en fælles markeds

ordning for fedtstoffer ('), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1 581 /96 (2), særlig artikel 4a, og

sådanne nedsættelser kan dog ikke overstige loftet på 3 %

ud fra følgende betragtninger:

på baggrund af ovenstående bør den interventionspris, der
er fastsat for produktionsåret 1997/98 ved forordning (EF)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1414/97 (3) blev interven
tionsprisen for olivenolie fastsat for produktionsåret 1997/

for hvert produktionsår;

nr. 1414/97, nedsættes med 3 % —

98 ;

ved artikel 4a i forordning nr. 136/66/ EØF blev
ordningen med maksimale garantimængder udvidet til
også at omfatte interventionsprisen for olivenolie; for
produktionsåret 1995/96, hvor den maksimale garanti
mængde var fastsat til 1 350 000 tons, blev den skønnede
produktion af olivenolie sat til 1 417 200 tons, mens den
endelige olivenolieproduktion for samme produktionsår
blev fastsat til 1 481 450 tons; i overensstemmelse med

ovennævnte artikel 4a, andet led, bør interventionsprisen
for produktionsåret 1997/98 nedsættes i forhold til
forskellen mellem den mængde , hvormed henholdsvis
den endelige og den skønnede produktion oversteg den
maksimale garantimængde i produktionsåret 1995/96;

for produktionsåret 1996/97, hvor den maksimale garanti
mængde var fastsat til 1 350 000 tons, blev den skønnede

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Interventionsprisen for olivenolie for produktionsåret
1997/98 fastsættes til 175,16 ECU/ 100 kg.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fcellesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1 . november 1997 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT 172 af 30 . 9. 1966, s. 3025/66.
(2) EFT L 206 af 16. 8 . 1996, s. 11 .
O EFT L 196 af 24. 7. 1997, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2050/97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af de nedsættelser, som i visse medlemsstater skal anvendes for

de godtgørelser, der er indført i forbindelse med ordningen for støtte til
risproducenterne
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for

ris ('), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

Spanien og 13,52 % i Grækenland; den nedsættelse, der
skal foretages i henhold til ovennævnte bestemmelse, er
følgelig på fem og seks gange den overskridelse, der er
konstateret for henholdsvis Spanien og Grækenland;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Det fastsættes i artikel 6, stk. 5, i forordning (EF) nr. 3072/
95, at hvis arealerne med ris i et år overstiger et bestemt
areal, anvendes for samme høstår for alle producenter fra

det pågældende basisareal en nedsættelse af godtgørelsen;
i artikel 6, stk . 1 , i Kommissionens forordning (EF) nr.

613 /97 af 8 . april 1997 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår
betingelserne for ydelse af produktionsgodtgørelse i
forbindelse med støtteordningen for risproducenter (2),
ændret ved forordning (EF) nr. 1305/97 (3), fastsættes, at

Artikel 1

De godtgørelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, i forord
ning (EF) nr. 3072/95, nedsættes således:
Nedsættelse (ECU/ha)
27,75

Spanien

106,92

Grækenland

omfanget af eventuelle nedsættelser fastlægges, efter at
medlemsstaterne har indsendt oplysninger, på grundlag af
og efter kontrol af disse oplysninger;

Artikel 2

de meddelelser, der er modtaget fra medlemsstaterne,
viser, at basisarealet er blevet overskredet med 4,98 % i

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 329 af 30 . 12. 1995, s. 18 .
(2) EFT L 94 af 9 . 4. 1997, s. 1 .

b) EFT L 177 af 5. 7. 1997, s. 11 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2051 /97
af 20 . oktober 1997

om de nærmere bestemmelser for ydelse af et finansielt plantebeskyttelsesbidrag
fra Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .
december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
Fællesskabet af skadegørere på planter eller plantepro
dukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ('),
senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/ 14/ EF (2),
særlig artikel 19c, stk. 5, sidste afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:

Ifølge direktiv 77/93/EØF kan Fællesskabet yde et finan
sielt plantebeskyttelsesbidrag til medlemsstaterne til
dækning af udgifter, der direkte vedrører de nødvendige
foranstaltninger, der er truffet eller agtes truffet for at
bekæmpe skadegørere, som er indslæbt fra tredjelande
eller fra andre områder i Fællesskabet, med henblik på at
udrydde dem eller, hvis dette ikke er muligt, begrænse

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Medlemsstaternes ansøgninger om et finansielt plantebe
skyttelsesbidrag fra Fællesskabet, jf. artikel 19c, stk . 5, i
direktiv 77/93/EØF, indgives :
— skriftligt af den enkelte centrale myndighed, der er
omhandlet i artikel 1 , stk. 6, i direktiv 77/93/EØF

— til Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,
Generaldirektøren for GD VI, Rue de la Loi/Wetstraat

200, B-1049 Bruxelles/ Brussel, og

— senest den 15. oktober 1997, hvis de skal tages i

deres udbredelse ;

betragtning, når bevillingerne til dette formål afsættes

medlemsstaterne kan ansøge om et finansielt bidrag fra
Fællesskabet til de specifikke foranstaltninger, de har
truffet eller agter at træffe med henblik på at bekæmpe
angreb af skadegørere, der er indslæbt i deres område;

lingerne hertil afsættes på Den Europæiske Unions
almindelige budget for det pågældende regnskabsår.

der må fastsættes nærmere bestemmelser for ydelse af det
finansielle plantebeskyttelsesbidrag fra Fællesskabet;

på Den Europæiske Unions almindelige budget for
regnskabsåret 1997, og senest den 1 . juli i hvert af de
følgende år, hvis de skal tages i betragtning, når bevil

Artikel 2

medlemsstaterne skal overholde disse bestemmelser, når

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø

de indgiver en ansøgning om nævnte finansielle bidrag;

relsen i De Europæiske Fcellesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 26 af 31 . 1 . 1977, s . 20 .
2 EFT L 87 af 2. 4. 1997, s . 17.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2052/97
af 20 . oktober 1997

om ændring af forordning ( EF) nr. 1501 /95 om visse gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for
kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Forvaltningskomiteen for Korn har ikke afgivet udtalelse

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30 . juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn ('), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923 /96 (2), særlig artikel 1 6, og
ud fra følgende betragtninger:
I Kommissionens forordning (EF) nr. 1501 /95 Q, senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1259/97 (4), er det præcise
ret, hvilke foranstaltninger der kan træffes efter artikel 1 6
i forordning (EØF) nr. 1766/92; artikel 17 i forordning

(EF) nr. 1501 /95 bør ændres for at afklare visse kompe
tence- og procedurespørgsmål i forbindelse hermed;

inden for den af formanden fastsatte frist —

Artikel 1

Artikel 17 i forordning (EF) nr. 1501 /95 affattes således :
»Artikel 17

De foranstaltninger, der er fastsat i artikel 15, træffes
som angivet i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/
92. I hastende tilfælde kan disse foranstaltninger imid
lertid træffes af Kommissionen .«

Artikel 2

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

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
Pd Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

I1) EFT L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
O EFT L 147 af 30 . 6. 1995, s. 7.
h) EFT L 174 af 2. 7. 1997, s. 10.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2053/97
af 20 . oktober 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 3220/90 om betingelserne for anvendelse af

visse ønologiske fremgangsmåder, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr.
822/ 87

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det

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

Europæiske Fællesskab,

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. 141 7/97 (2),

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

særlig artikel 15, stk. 6, og

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3220/90 (3)
ændret ved forordning (EF) nr. 2624/95 (4), fastlægges
betingelserne for anvendelse af visse ønologiske frem
gangsmåder, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 822/87;
denne forordning bør suppleres for så vidt angår betingel
serne for anvendelse af behandling med elektrodialyse for
at sikre vinens stabilisering med hensyn til vinsyreindhol
det, jf. forordning (EØF) nr. 822/87;

på grundlag af de tekniske oplysninger, der foreligger på
dette stadium, er det ikke muligt definitivt at fastslå
følgerne af denne nye behandling for de særlige kvalita
tive egenskaber for kvbd, navnlig med hensyn til deres
typeegenskaber; i betragtning af nødvendigheden af at
opretholde et vist kvalitetsniveau og undgå konkurrence
fordrejning mellem de forskellige bestemte områder bør
behandlingen ikke for øjeblikket tillades i forbindelse
med fremstilling af kvbd;

I forordning (EØF) nr. 3220/90 foretages følgende
ændringer:
1 ) I artikel 1 indsættes som stk. 4:

»4.

Behandling med elektrodialyse, som der er åbnet

mulighed for til stabilisering med hensyn til vinens

vinsyreindhold i bilag VI, stk. 4, litra b), til forordning
(EØF) nr. 822/87, kan kun anvendes for bordvine, og
hvis bestemmelserne i bilag IV til nærværende forord
ning overholdes.«

2) Bilaget til denne forordning tilføjes efter bilag III.
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 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(4

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

84 af 27 . 3 . 1987, s . 1 .
196 af 24 . 7. 1997, s . 10 .
308 af 8 . 11 . 1990 , s . 22.
269 af 11 . 11 . 1995, s . 1 .
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BILAG

» BILAG IV

BESTEMMELSER VEDRØRENDE BEHANDLING MED ELEKTRODIALYSE

Formalet med denne behandling er at sikre vinens stabilisering for så vidt angår kaliumhydrogentartrat og
calciumtartrat (og andre calciumsalte) ved fjernelse af overskydende ioner i vinen under indflydelse af et elek

trisk felt ved hjælp af membraner, der kun er permeable for anioner, og membraner, der kun er permeable
for kationer.

1.

BESTEMMELSER VEDRØRENDE MEMBRANERNE

1.1 . Membranerne skal være anbragt skiftevis i et system af typen »filterpresse« eller ethvert andet egnet
system, som adskiller den væske, der behandles (vin), fra spildevandet.
1.2. De kationpermeable membraner skal kun lade kationer passere, navnlig K + og CA + + .
1 .3 . De anionpermeable membraner skal kun lade anioner passere, navnlig vinsyreanioner.

1.4. Membranerne må ikke give anledning til overdreven ændring af vinens fysisk-kemiske egenskaber og
organoleptiske egenskaber. De skal opfylde følgende betingelser:
— de skal være fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis af stoffer, der er tilladt til
fremstilling af de plastmaterialer, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, der er anført i
bilag II til Kommissionens direktiv 90/ 1 28 / EØF (')
— brugeren af elektrodialyseinstallationen skal godtgøre at de anvendte membraner er dem, der har de
ovenfor beskrevne karakteristika, og at udskiftninger er blevet foretaget af specialiseret personale
— de må ikke frigive noget stof i mængder, der medfører fare for menneskers sundhed eller skader
levnedsmidlernes smag eller lugt, og de skal opfylde kriterierne i direktiv 90/ 1 28/EØF
— ved anvendelsen må der ikke forekomme indbyrdes påvirkning af membranens og vinens bestand
dele, der vil kunne give anledning til dannelse i det behandlede produkt af nye forbindelser, som
kan have toksikologisk virkning.
Stabiliteten af nye elektrodialysemembraner fastslås ved hjælp af en simulator, der simulerer vinens
fysisk-kemiske sammensætning, med henblik på undersøgelse af eventuel migration af visse stoffer fra
elektrodialysemembranerne .

Den anbefalede forsøgsmetode er følgende:
Simulatoren er en vandig alkoholopløsning, der er indstillet til vinens pH og ledningsevne. Den har
følgende sammensætning:
— absolut ethanol : 1 1 1

— kaliumhydrogentartrat: 380 g
— kaliumchlorid : 60 g
— koncentreret svovlsyre : 5 ml

— destilleret vand : op til 100 1 .

Denne opløsning anvendes til forsøg med vandring i lukket kredsløb i et elektrodialyseapparat under
spænding (1 volt/celle) i et omfang af 50 l/m2 anion- og kationmembraner, indtil opløsningen er demi
neraliseret med 50 % . Spildevandskredsløbet fyldes indledningsvis med en 5 g/l kaliumchloridopløs
ning. De vandrende stoffer bestemmes både i simulatoren og i elektrodialysespildevandet.
De organiske molekyler, der indgår i membranens sammensætning og som vil kunne vandre over i den
behandlede opløsning, bestemmes. Der foretages en særlig bestemmelse for hver af disse bestanddele af
et godkendt laboratorium . Simulatorens indhold skal være lavere end 50 µg/1 for alle bestemte forbindel
ser .

Generelt gælder de almindelige regler for kontrol af materialer, der kommer i kontakt med levnedsmid
ler, for membranerne .
(') EFT L 75 af 21 . 3 . 1990, s . 19.
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BESTEMMELSER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF MEMBRANERNE

Det membranpar, der anvendes til behandlingen med henblik på stabilisering af vinens indhold af
vinsyre ved elektrodialyse, defineres på en sådan måde, at følgende betingelser er opfyldt:
— formindskelsen af vinens pH-indhold overstiger ikke 0,3 pH-enheder

— formindskelsen af det flygtige syreindhold er mindre end 0,12 g/l (2 meq . udtrykt som eddikesyre)
— behandlingen med elektrodialyse påvirker ikke vinens ikke-ionbestanddele, navnlig polyphenoler og
polysaccharider
— diffusionen af små molekyler såsom ethanol begrænses og medfører ikke en formindskelse af vinens
alkoholindhold på over 0,1 % vol.

— opbevaringen og rensningen af membranerne skal foregå ved hjælp af anerkendte teknikker med
stoffer, hvis anvendelse er godkendt til tilberedning af levnedsmidler

— membranerne mærkes for at muliggøre kontrol af, at de er anbragt skiftevis
— det anvendte materiel styres af en kommando- og kontrolmekanisme, som tager hensyn til hver
enkelt vins ustabilitet, således at kun overskuddet af kaliumhydrogentartrat og calciumsalte fjernes

— igangsætningen af behandlingen sker under ansvar af en ønolog eller kvalificeret tekniker.
Denne behandling skal indføres i den fortegnelse, der er omhandlet i artikel 71 , stk. 2, i forordning
(EØF) nr. 822/87.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2054/97
af 20 . oktober 1997

om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af
eksportlicenser indgivet i oktober 1997 for oksekødsprodukter, der nyder
særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

de mængder, for hvilke der er ansøgt om licens for fjerde
kvartal af 1997, er mindre end de disponible mængder;
disse ansøgninger kan derfor imødekommes i fuldt
omfang —

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 af 26 . juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser

for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1572/
97 (2), særlig artikel 12, stk. 8 , og
ud fra følgende betragtninger:

I artikel 12 i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat
nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om

eksportlicenser for de i artikel 1 i Kommissionens forord
ning (EØF) nr. 2973/79 (3), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 3434/87 (4), omhandlede produkter;
ved forordning (EØF) nr. 2973/79 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne forord
ning for fjerde kvartal af 1997;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Alle ansøgninger om eksportlicens, der er indgivet i
oktober 1997 for det i forordning (EØF) nr. 2973/79
omhandlede oksekød for fjerde kvartal af 1997, imøde
kommes i fuldt omfang.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997 .
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(')
(2)
O
(«)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

143
211
336
327

af
af
af
af

27. 6. 1995, s. 35.
5. 8 . 1997, s. 39.
29 . 12. 1979, s. 44.
18 . 11 . 1987, s . 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2055 /97
af 20 . oktober 1997

om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af
eksportlicenser indgivet i oktober 1997 for oksekødsprodukter, der nyder
særbehandling ved indførsel til Canada, kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

ning for 1997; der er ikke ansøgt om eksportlicenser for

FÆLLESSKABER HAR —

oksekød —

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1572/
97 (2), særlig artikel 12a, stk. 8 , og

Artikel 1

Der er ikke indgivet ansøgninger om eksportlicens for det
i forordning (EF) nr. 2051 /96 omhandlede oksekød for
oktober 1997 .

ud fra følgende betragtninger:

I artikel 12a i forordning (EF) nr. 1445/95 er der fastsat

Artikel 2

nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningerne om

eksportlicenser for produkterne omhandlet i artikel 1 i
gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand

Der kan i løbet af de fem første dage af november 1997
indgives ansøgninger for 5 000 tons kød som omhandlet i
artikel 1 i henhold til artikel 12a i forordning (EF) nr.

til udførsel af oksekødsprodukter, der nyder særbehand

1445/95 .

Kommissionens forordning (EF) nr. 2051 /96 (3) om visse

ling ved indførsel til Canada, ændret ved forordning (EF)
nr. 2333/96 (4);

Artikel 3

ved forordning (EF) nr. 2051 /96 er det fastsat, hvilke
mængder kød der kan udføres i henhold til denne forord

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.
(2) EFT L 211 af 5. 8 . 1997, s. 39.
O EFT L 274 af 26. 10. 1996, s. 18.
4 EFT L 317 af 6. 12. 1996, s . 13 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2056/97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
oktober 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan
imødekommes under den ordning, der er fastsat i interimsaftalen mellem
Fællesskabet og Republikken Slovenien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
455/97 af 10 . marts 1997 om gennemførelsesbestem
melser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeripro
dukter af den ordning, der er fastsat i interimsaftalen
mellem Fællesskabet og Republikken Slovenien ('),
ændret ved forordning (EF) nr. 1873/97 (2), særlig artikel 4,
stk. 4, og

Artikel 1

Ansøgninger om importlicenser indgivet i overensstem
melse med forordning (EF) nr. 455/97 for perioden 1 .
oktober til 31 . december 1997 imødekommes med 100 %

af den mængde, der er ansøgt om, for varer nævnt i
forordning (EF) nr. 455/97.

ud fra følgende betragtning:

De mængder varer, der er nævnt i forordning (EF) nr.
455/97, der er indgivet ansøgninger om importlicenser
for, er mindre end de disponible mængder; disse ansøg

ninger kan derfor imødekommes fuldt ud —

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 69 af 11 . 3. 1997, s. 7.
2) EFT L 265 af 27. 9. 1997, s. 23.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2057/97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
oktober 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan
imødekommes under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem
Fællesskabet og Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken
Litauen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

der bør derfor fastsættes procentsatser for nedsættelse af
visse mængder, der er ansøgt om for perioden 1 . oktober
til 31 . december 1997 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1713/95 af 13 . juli 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i associeringsaftalerne mellem
Fællesskabet og de baltiske lande ('), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1996/97 (2), særlig artikel 4, stk. 4, og
ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EF) nr. 1713/95, vedrører for nogle
produkter større mængder end de disponible mængder;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
oktober til 31 . december 1997 indgives efter forordning
(EF) nr. 1713/95 for produkter henhørende under de
KN-koder, der er anført i bilaget, imødekommes for de
enkelte oprindelseslande med den i bilaget anførte
procentdel af de ønskede mængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 163 af 14. 7. 1995, s. 5.

V) EFT L 282 af 15. 10 . 1997, s. 11 .

%

KN-kode

Land

0,7

0402 21 19

0402 10 19

0,9

0405 10 11
0405 10 19

Republikken Estland

100 ,—

0406

1,1

0402 10 19
0402 21 19

0,9

0405 10

11,8

0406

Republikken Letland

BILAG

100 ,—

ex 0402 29

0,8

0402 21 19

0402 10 19

0,7

0405 10 19

0405 10 11

57,2

0406

Republikken Litauen

100 ,—

0402 99 1 1
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2058 /97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
oktober 1997 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter kan
imødekommes under den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne mellem
Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske
Republik og Den Slovakiske Republik
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

nedsættelse af visse mængder, der er ansøgt om for

FÆLLESSKABER HAR —

perioden 1 . oktober til 31 . december 1997 —

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 584/92 af 6. marts 1992 om gennemførelsesbestem
melser for anvendelse i sektoren for mælk og mejeripro
dukter af den ordning, der er fastsat i de Europaaftaler,
som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen,
Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den
Slovakiske Republik ('), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1996/97 (2), særlig artikel 4, stk. 5, og
ud fra følgende betragtning:

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EØF) nr. 584/92, vedrører for
nogle produkter større mængder end de disponible
mængder; der bør derfor fastsættes procentsatser for

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
oktober til 31 . december 1997 indgives efter forordning
(EØF) nr. 584/92 for produkter henhørende under de
KN-koder, der er anført i bilaget, imødekommes for de
enkelte oprindelseslande med den i bilaget anførte
procentdel af de ønskede mængder.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 62 af 7. 3. 1992, s. 34.
(2 EFT L 282 af 15. 10. 1997, s . 11 .
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0405 10 19

0405 10 11
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0406
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100,—
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%

0405 10 30
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0405 10 50
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0405 10 11

0402 10 19

KN-kode
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2059/97
af 20 . oktober 1997

om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importlicenser indsendt i
oktober 1997 for visse oste kan imødekommes under den ordning, der er fastsat i
Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

visse mængder, der er ansøgt om for perioden 1 . oktober

FÆLLESSKABER HAR —

til 31 . december 1997 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1588 /94 af 30 . juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser
for anvendelse i sektoren for mælk og mejeriprodukter af
den ordning, der er fastsat i Europaaftalerne, som Fælles
skabet har indgået med Bulgarien og Rumænien ('), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1873/97 (2), særlig artikel 4,
stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der i perioden 1 .
oktober til 31 . december 1997 indgives efter forordning
(EF) nr. 1588/94 for produkter henhørende under de
KN-koder, der er anført i bilaget, imødekommes for de
enkelte oprindelseslande med den i bilaget anførte
procentdel af de ønskede mængder.

Ansøgningerne om importlicenser for de produkter, der
er nævnt i forordning (EF) nr. 1588/94, vedrører for nogle

produkter større mængder end de disponible mængder;
der bør derfor fastsættes procentsatser for nedsættelse af

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 167 af 1 . 7. 1994, s. 8 .

2 EFT L 265 af 27. 9 . 1997, s. 23 .
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Nedsættelse af toldsatsen : 80 %

KN-kode og produkt

%

Rumænien

ex 0406

100,000

Bulgarien

ex 0406

54,000

Land
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2060/97
af 20 . oktober 1997

om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for produkter inden for
oksekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2222/

res; alle ansøgninger om eksportlicenser inden for okse
kødssektoren, der blev indgivet i perioden fra den 14. til
den 17. oktober, bør derfor afvises —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

96 2 ,

Artikel 1

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 f), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1572/
97 (4), særlig artikel 10 , og

ud fra følgende betragtning:

Omfanget af ansøgninger om forudfastsættelse af restitu
tioner er større end den afsætning, der normalt konstate

Ansøgninger om eksportlicenser vedrørende forudfastsæt
telse af restitutioner for oksekødssektoren, der blev
indgivet i perioden fra den 14. til den 17. oktober 1997,

afvises i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1445/95.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT L 148 af 28 . 6. 1968, s. 24.
(2) EFT L 296 af 21 . 11 . 1996, s. 50.
(') EFT L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.
4 EFT L 211 af 5 . 8 . 1997, s . 39 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2061 /97
af 20 . oktober 1997

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

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelses
bestemmelser til importordningen for frugt og

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

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

grøntsager ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
23 75/96 (2), særlig artikel 4, stk. 1 ,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de

omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150 /95 (4), særlig artikel 3, stk . 3, og
ud fra følgende betragtninger:

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21 . oktober 1997 .

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . oktober 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

til Kommissionens forordning af 20. oktober 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 40

052

0709 90 79

0805 30 30

I
0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

\

Fast

importværdi

92,9

204

54,5

999

73,7

052

70,2

999

70,2

052

83,5

388

56,0

524

54,2

528

57,5

999

62,8

052

86,7

064

50,9

400

225,5

504

265,3

999

157,1

052

59,0

060

55,3

064

47,7

388

79,3

400

79,0

404

75,4

528

52,4

800

156,1

999

75,5

052

87,1

064

81,2

400

73,0

999

80,4

(') 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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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE

af 22. april 1997
om godkendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og AVS
staterne vedrørende bilag XL til fjerde AVS-EF-konvention om den fælles erklæ
ring om de landbrugsprodukter, der er omhandlet i konventionens artikel 168 ,
stk. 2, litra a), nr. ii )

(97/ 683/ EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

dukter, der er omhandlet i konventionens artikel 168 ,

stk. 2, litra a), nr. ii), godkendes på Fællesskabets vegne og
finder anvendelse fra den 1 . januar 1996 .

Teksten til brevvekslingen er knyttet til denne afgørelse .
Artikel 2

ud fra følgende betragtning:
Aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og
AVS-staterne vedrørende bilag XL til fjerde AVS-EF
konvention, undertegnet i Lomé den 15. december 1989,
om den fælles erklæring om de landbrugsprodukter, der
er omhandlet i konventionens artikel 168 , stk. 2, litra a),
nr. ii), bør godkendes —

Formanden for Rådet foranstalter på Fællesskabets vegne
notifikationen af brevvekslingen til AVS-staterne .
Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Falles
skabers Tidende.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 1997 .
Artikel 1

På Rådets vegne
Aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og
AVS-staterne vedrørende bilag XL til fjerde AVS-EF
konvention om den fælles erklæring om de landbrugspro

J. VAN AARTSEN
Formand

21 . 10 . 97

I DA I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING

mellem Fællesskabet og AVS-staterne vedrørende bilag XL til fjerde AVS-EF-konven
tion om den fælles erklæring om de landbrugsprodukter, der er omhandlet i konven
tionens artikel 168 , stk . 2 , litra a), nr. ii)

A. Brev fra Fællesskabet
Bruxelles, den 12. juni 1997.
Hr .

Bilag XL til fjerde AVS-EF-konvention , undertegnet i Lome den 15. december 1989, erstattes af
teksten i punkt 81 i aftalen om ændring af fjerde AVS-EF Lomé-konvention, undertegnet den 4.
november 1995 på Mauritius.
Denne tekst giver — i det mindste i sin nuværende udformning — anledning til problemer med
hensyn til tilpasning til resultaterne af Uruguay-rundeforhandlingerne, som Fællesskabet som
følge heraf har omsat i bestemmelserne i den fælles toldtarif.
Fællesskabet har med dette for øje forpligtet sig til at ajourføre teksten til bilag XL, der blev

undertegnet på Mauritius; en ajourføring, som har været behandlet ved flere kontakter med
AVS-staterne i de sidste måneder.

Jeg skal hermed forelægge Dem den endelige ajourførte tekst og skal anmode Dem om at
bekræfte, at AVS-staterne har taget den til efterretning.

Modtag, hr

, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse .
På vegne af Rådet for
Den Europæiske Union

L 287/31
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BILAG XL

Fælleserklæring om de i artikel 168 , stk. 2, litra a), nr. ii), omhandlede landbrugs
produkter

De kontraherende parter har noteret sig, at Fællesskabet fra datoen for denne konventions
undertegnelse har til hensigt at træffe nedenstående foranstaltninger med henblik på at sikre
AVS-staterne den i artikel 168 , stk. 2, litra a), nr. ii), omhandlede præferenceordning for så vidt
angår visse landbrugsprodukter og produkter fremstillet heraf.

De har taget til efterretning, at Fællesskabet i den forbindelse har erklæret, at det vil træffe alle
nødvendige foranstaltninger, for at de hertil svarende landbrugsforordninger kan vedtages snarest
og så vidt muligt træde i kraft samtidig med de interimsordninger, der skal gælde efter underteg
nelsen af aftalen om ændring af fjerde AVS-EF Lomé-konvention, undertegnet den 4. november
1995 på Mauritius.
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Importordning for landbrugsprodukter og levnedsmidler med oprindelse i AVS

Særordning for AVS-staterne

Fælles markedsordninger

1 . KØD AF HORNKVÆG

Fritagelse for værditolden for følgende varer, der omfattes af den
fælles markedsordning:

KN-kode

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41

0102
0102
0102
0102
0102

90
90
90
90
90

49
51
59
61
69

0102 90 71

0102
0201
0202
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0210
0210
0210
0210
;x 1502
1602

90 79

10
10
10
21
22
29
29

91
95
99
00
90
91
99

20
90
90
90
00
50

41
49
90
90
10

Hvis indførslen i Fællesskabet af kød af hornkvæg henhørende
under KN-kode 0201 , 0202, 0206 10 95 , 0206 29 91 , 1602 50 10 og
1602 90 61 med oprindelse i en AVS-stat i løbet af et år overstiger
en mængdes varende til indførslen i Fællesskabet i løbet af det år i
perioden 1969 til 1974, hvor indførslen i Fællesskabet med den
pågældende oprindelse var størst, med tillæg af en årlig vækstrate
på 7 % , suspenderes toldfritagelsen helt eller delvis for varer med
den pågældende oprindelse .
I sådanne tilfælde aflægger Kommissionen beretning for Minister
rådet for Den Europæiske Union , som på forslag af Kommissionen
og med kvalificeret flertal vedtager den ordning, der skal anvendes
på den pågældende indførsel .

1602 50 31

1602
1602
1602
1602

50
50
90
90

39
80
61
69

Nedsættelse på 16 /o af tolden på følgende varer:
ex 1602 10 00
ex 1 602 20 90
ex

1602 90 10

Homogeniserede tilberedninger af kød af hornkvæg
Tilberedninger af lever af hornkvæg
Tilberedninger af blod af hornkvæg

2. KØD AF FÅR OG GEDER
KN-kode

Fritagelse for værditolden på følgende varer, der omfattes af den
fælles markedsordning

0104

0204
0206 80 99

0206 90 99
0210 90 11
0210 90 19

0210 90 60
ex 1502 00 90

Inden for et årligt kontingent på 100 tons ikke-anvendelse af de
specifikke beløb af toldsatserne i den fælles toldtarif for KN-kode:
a) 0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

(bortset fra racerene avlsdyr)
b) 0204

1602 90 72
1602 90 74

0210 90 11
0210 90 19

1602 90 76
1602 90 78

(bortset fra tamfår)
For tamfår nedsættes de specifikke beløb med 65 % af toldsat
serne i den fælles toldtarif inden for et årligt kontingent på 500
tons

L 287/34
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Særordning for AVS-staterne

Fælles markedsordninger

Nedsættelse på 16 % af tolden på følgende varer:
ex 1602 10 00
ex 1602 20 90
ex 1 602 90 1 0

Homogeniserede tilberedninger af kød af får og geder
Tilberedninger af lever af får og geder
Tilberedninger af blod af får og geder

3 . FJERKRÆKØD

Nedsættelse på 16 % af tolden i den fælles toldtarif på følgende

KN-kode :

varer:

0105
0105
0105
0105
0105
0105

1111
11 19
11 91
11 99
92 00
93 00

0105 1200
0105 19 20

— Haner og høner

— Gæs og kalkuner

0105 99 20
0105 99 30

0105 19 90
0105 99 10
0105 99 50

— Ænder og perlehøns

0209 00 90

— Fedt af fjerkræ, fersk, kølet eller frosset

0210 90 71
0210 90 79

— Affald af levere af fjerkræ

1501 00 90

— Fedt af fjerkræ, udsmeltet
Nedsættelse af toldsatsen i toldtariffen med 65 % for:

0207

1602
1602
1602
1602

31
32 11
32 19
32 30

— Fjerkrækød inden for et årligt kontingent på 400 tons
— Tilberedninger og konserves af kød og slagteaffald af fjerkræ
inden for et årligt kontingent på 500 tons

1602 32 90
1602 39

4. MEJERIPRODUKTER
Nedsættelse af importafgiften med 1 6 % pa følgende varer:

KN-kode

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre

0401

sødemidler
0403
0403
0403
0403
0403
0403

10
10
10
10
10
10

11
13
19
31
33
39

Yoghurt, ikke aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0403 90 1 1 til
0403 90 69

Anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, ikke aromatiseret
eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0404 10

Valle og modificeret valle

0404 90

Varer bestående af naturlige mælkebestanddele

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer

1702 11 00
1 702 1 9 00

Lactose og sirup af lactose

2106 90 51

Sirup af lactose, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
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Særordning for AVS-staterne

Fælles markedsordninger
15
19
39
59
70

Hunde- og kattefoder, med indhold af mælkeprodukter på over

2309 90 35

Andre tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, med
indhold af mælkeprodukter på over 50 %

2309
2309
2309
2309
2309

10
10
10
10
10

2309 90 39
2309 90 49

50 %

2309 90 59
2309 90 70

Nedsættelse af tredjelandstolden på 65 % for
0402

— Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker inden for et
årligt kontingent på 1 000 tons

0406

— Ost og ostemasse, inden for et årligt kontingent på 1 000 tons

5 . ÆG

Toldnedsættelse på 16 % for varer, der omfattes af den fælles
markedsordning

KN-kode

0407 00 1 1

Æg af fjerkræ

0407 00 19

0407 00 30

0408 1 1 80
0408 19 81
0408 19 89

Blommer af fugleæg

0408 91 80
0408 99 80

Fugleæg

6 . SVINEKØD

Toldnedsættelse på 16 % for følgende varer:

KN-kode :
0103 91 10
0103 92 1 1
0103 92 19

Svin , levende, ikke racerene avlsdyr

1501 00 11
1501 00 19

Fedt af svin

ex 1602 10
ex 1602 20
1602 41
1602 42
1 602 49
ex 1602 90
1602 90

00
90
10
10

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede

10
51

1902 20 30

Pastaprodukter med fyld, (også kogt eller på anden måde tilberedt)
med indhold af pølser o.lign ., kød eller slagteaffald (herunder fedt
af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent
Toldnedsættelse på 50 % inden for et årligt kontingent på 500
tons for følgende varer:

0203 1110

0203
0203
0203
0203
0203

12
12
19
19
19

11
19
11
13
15

Svinekød, fersk eller kølet

L 287/36
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Særordning for AVS-staterne

Fælles markedsordninger

Undtagen mørbrad, præsenteret alene

ex 0203 19 55
0203 19 59

Svinekød, frosset

0203 21 10

'

0203 22 1 1
0203 22 19

0203
0203
0203
ex 0203
0203

29
29
29
29
29

11
13
15
55
59

0206
0206
0206
0206

30
30
41
49

21
31
91
91

Undtagen mørbrad, præsenteret alene
Slagteaffald af svin , fersk eller kølet

Slagteaffald af svin , frosset

0209 00 1 1
0209 00 19
0209 00 30

Svinespæk og -fedt

0210 1111 til
0210 11 39

Skinke og bov, samt stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin , saltet,
tørret eller røget

0210 12 11
0210 12 19

Brystflæsk af svin , saltet, tørret eller røget

0210 19 10 til

Andre stykker af svin , saltet, tørret eller røget

0210 19 89

Spiseligt mel og pulver af affald af svin

0210 90 31
0210 90 39

Toldnedsættelse på 65 % inden for et årligt kontingent på 500
tons for:

— Pølser og lignende varer af kød eller slagteaffald eller blod

1601 00

7. FISKERIVARER

Toldfritagelse for alle varer, der omfattes af den fælles markedsord
ning

KN-kode :

03
1604
1605

1 902 20 1 0
2301 20 00

8 . SUKKER

Toldnedsættelse på 16 % for følgende varer:

KN-kode :
1212 91 20
121291 80

Sukkerroer

1212 92 00

Sukkerrør

1702
1 702
1702
1702
1702
1702
1702

Ahornsukker og -sirup

1702
1702
1702
1702

20
20
30
40
60
60
90
90
90
90
90

10
90
10
10
10
90
30
60
71
80
99

Isoglucose

Anden fructose og sirup af fructose
Andre varer, herunder invertsukker

\
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2106 90 30
2106 90 59
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Sirup af isoglucose
Tilberedte levnedsmidler af sukkersirup
Denne nedsættelse finder ikke sted, hvis Fællesskabet i overens

stemmelse med sine tilsagn i Uruguay-rundens regi anvender
tillægstold

Fritagelse for tredjelandstolden inden for et årligt kontingent på
60 000 tons for:
— Melasse

1703

9 . OLIEAFGRØDER

Toldfritagelse for alle varer, der omfattes af den fælles markedsord
ning

KN-kode :

1201 00 90
1202 10 90
1202 20 00
1 203 00 00
1 204 00 90
1205 00 90
1206 00 91
1206 00 99
1207 10 90
1207 20 90
1207 30 90
1 207 40 90
1207 50 90
1 207 60 90
1207 91 90
1207 92 90
1207 99 91

1207 99 99
1208

1504
1507
1508
1509 90 00
1510 00 90
1511

1512
1513
1514
1515 11 00
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515

1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515

19
21
29
50
90 21
90 29

90 31

90
90
90
90
90
90
90

39
40
51
59
60
91
99

1516 10
1516 20 91

1516
1516
1516
1517

20
20
20
10

95
96
98
90

Toldfritagelse

L 287/38
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1517
1517
1518
1518

90
90
00
00

91
99
31
39

1522
1 522
2304
2305
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306

00
00
00
00
10
20
30
40
50
60
70
90

91
99
00
00
00
00
00
00
00
00
00
90

21 . 10 . 97
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10 . KORN

KN-kode :

0709 90 60
0712 90 16
1005 10 90

Majs

Nedsættelse af tolden med 1,81 ECU/ ton

1005 90 00
1007 00

Sorghum

Nedsættelse af tolden med 60 % inden for et årligt loft på 100 000
tons

1008 20 00

Hirse

Ikke-anvendelse af told inden for et årligt loft på 60 000 tons

Hvis de for sorghum og hirse fastsatte lofter nås inden for et givet
år, kan tolden genindføres, nedsat med 50 %

Toldnedsættelse på 1 6 % for følgende varer:
1101 00

Mel af hvede og rug

1102 10 00

Mel af rug

1103 11

Gryn og groft mel af hvede

1103 21 00

Pellets af hvede

Toldnedsættelse på 50 % inden for et årligt kontingent på 1 5 000
tons for følgende varer:
Hård hvede, undtagen spelt til udsæd

1001 10 00

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

Rug

1003 00 10
1 003 00 90

Byg

1004 00 00

Havre

Boghvede

1008 10 00
1008 30 00

Kanariefrø
Triticale
Andre varer

1008 90 10
1008 90 90

11 . RIS

Under overholdelse af fællesskabsforskrifterne, toldnedsættelse pr.
1 000 kg:

KN-kode :

1006 10 21
til
1006 10 98

Uafskallet ris, undtagen til udsæd

— for uafskallet ris med 65 % og 4,34 ECU

21 . 10 . 97
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Fælles markedsordninger
1006 20

Afskallet ris

— For afskallet ris (hinderis) med 65 % og 4,34 ECU

1006 30

Delvis sleben og sleben ris

— For delvis sleben og sleben ris med 16,78 ECU , derefter nedsat
med 65 % og 6,52 ECU

1006 40 00

Brudris

— For brudris med 65 % og 3,62 ECU.
Denne undtagelse gælder kun , hvis der opkræves en afgift af tilsva
rende størrelse ved udførsel fra de pågældende AVS-stater.
Ved overskridelse af 125 000 tons ris (ækvivalent afskallet ris)
( 1006 10 21 til 1006 10 98 , 1006 20 og 1006 30 ) og 20 000 tons
brudris ( 1006 40 00) anvendes den almindelige ordning for tredje
lande .

12. KORNSUBSTITUTTER OG PRODUKTER FORARBEJDET PÅ BASIS AF KORN OG RIS
KN-kode :

Toldfritagelse for følgende varer:

0714 10 91

Maniokrod

0714 20

Søde kartofler

0714 90 11

Arrowroot

ex 0714 90 19
ex 1106 20

Mel og gryn af arrowroot

ex 1108 19 90

Stivelse af arrowroot

2309 10 11
2309 10 31

Hunde- og kattefoder, i detailsalgspakninger
Toldnedsættelse på 50 % for følgende varer:
Bemærk: Denne nedsættelse er kumuleret med nedsættelserne på
24,8 ECU/ ton for disse varer (se nedenfor)

1108 14 00

ex 1108 19 90

Maniokstivelse

Anden stivelse, undtagen stivelse af arrowroot
Nedsættelse med 6,19 ECU/ton for følgende varer:

0714 10 99

ex 0714 90 19

Andre rødder og rodknolde
Andre rødder, undtagen rødder af arrowroot
Nedsættelse med 8,38 ECU/ton for følgende varer:

0714 10 10

Maniokrødder

Nedsættelse med 7,98 ECU/ ton for følgende varer:
ex 1106 20 10

Mel og gryn af marv af sagopalmer, rødder eller rodknolde henhø
rende under pos . 0714 undtagen mel og gryn af arrowroot
Nedsættelse med 29,18 ECU/ton for følgende varer:

ex 1106 20 90

Mel og gryn af marv af sagopalmer, rødder eller rodknolde henhø
rende under pos. 0714, ikke denatureret, undtagen mel og gryn af
arrowroot

Nedsættelse med 7,3 ECU/ton for følgende varer:
1102 20 10

Majsmel

1 102 90 10
1102 90 30

Bygmel

1103 12 00
1103 13 10

Gryn og groft mel af havre
Gryn og groft mel af majs

Rismel

L 287/40
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Fælles markedsordninger

1103 19 30

Gryn og groft mel af rug
Gryn og groft mel af byg

1103 21 00

Pellets af hvede

1103 29 10

Pellets af rug
Pellets af byg

1103 19 10

1103 29 20
1103 29 30
1103 29 40
1104 11 90

1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1 104

12 90
19 10
1930
19 50
19 91
19 99
21 50
30

Pellets af havre

Pellets af majs

Flager af byg
Flager af havre
Korn af hvede

Korn af rug
Korn af majs
Flager af ris
Andre varer

Perlegryn af byg
Kim af korn

Nedsættelse med 3,6 ECU/ton for følgende varer:
1 102 20 90

Majsmel

1102 30 00

Rismel
Andet mel af korn

1102 90 90

1 1 03
1103
1103
1 103
1103

13
14
19
29
29

90
00
90
50
90

Gryn og groft mel af majs
Gryn og groft mel af ris
Gryn og groft mel af andet korn
Pellets af ris
Pellets af andet korn

1 104 11 10

Valset byg

1104 12 10

Valset havre

1104 21 10

Byg, kun afskallet
Byg, afskallet og skåret eller knust
Byg, kun knust

1104 21 30
1 104 21 90
1104 21 99

1104 22
1104 23
1 1 04 29

I andre tilfælde
Korn af havre

Korn af majs
Korn af andre kornsorter

Nedsættelse med 24,8 ECU/ton for følgende varer:
1108
1108
1108
1108
1108

11 00
1200
13 00
14 00
19 90

Stivelse af hvede

Stivelse af majs
Stivelse af kartofler
Stivelse af maniok

Anden stivelse, undtagen stivelse af majs
Nedsættelse med 37,2 ECU/ton for:

1108 19 10

Stivelse af ris

Nedsættelse med 219 ECU/ton for følgende varer:
1109 00 00

Hvedegluten

2303 10 11

Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse
Nedsættelse med 117 ECU/ton for følgende varer:

1702 30 51
1702 30 91
1702 90 75

Glucose og sirup af glucose i form af hvidt pulver
Anden glucose i form af hvidt krystallinsk pulver
Andet sukker og melasse i form af pulver
Nedsættelse med 81 ECU/ton for følgende varer:

1702
1702
1702
1 702
1702

30
30
40
90
90

59
99
90
50
79

2106 90 55

I andre tilfælde

Maltodextrin og maltodextrinsirup
I andre tilfælde

Sirup af glucose eller maltodextrin
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21 . 10 . 97

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 287/41

Særordning for AVS-staterne

Fælles markedsordninger

Nedsættelse med 7,2 ECU/ton for følgende varer:
2302
2302
2302
2302

Klid af majs

10
20
30
40

Klid af ris
Klid af hvede
Klid af andre kornsorter

Nedsættelse med 10,9 ECU/ton for følgende varer:
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

10
10
10
10
90
90
90
90
90
90

13
33
51
53
31
33
41
43
51
53

Hunde- og kattefoder, i detailsalgspakninger

Andre tilberedninger af den type, der anvendes til dyre
foder

13 . FRUGTER OG GRØNTSAGER , FRISKE OG KØLEDE

Toldfritagelse for følgende varer:

KN-kode :
0706 90 30

Peberrod

ex 0706 90 90

Rødbeder

ex 0706 90 90

Radiser (raphanus sativus), kaldet »mooli«

ex
ex
ex
ex
ex

Små vinteragurker
(Toldfritagelsen gælder kun toldens værdielement)

0707
0707
0707
0707
0707

00
00
00
00
00

10
15
20
35
40

0708

Bælgfrugter

0709 30 00

Auberginer

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri

0709 51 90

Svampe, andre varer

0709 60 10

Sød peber

0709
0709
0709
0709
0709

90
90
90
90
90

71
73
75
77
79

Courgetter

(Toldfritagelsen gælder kun toldens værdielement)

0709 90 90

Andre varer

0802 31 00 og

Valnødder, med skal eller afskallede

0802 32 00

0802 50 00

Pistacienødder

0802 90 10

Pekannødder

0802 90 50
0802 90 60
0802 90 88

Queenslandnødder

Pinjefrø
Andre varer

0804 30 00
0804 40
0804 50 00

Ananas
Avocadoer

0805 30 90

Limefrugter (citrus aurantifolia)

Guavabær, mango og mangostaner
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0805 40

Grapefrugter

0805 90 00

Andre varer

0807 11 00

Meloner (herunder vandmeloner)

0807 19 00

0807 20 00

Papaya

0809 40 90

Slåen

0810 40 30

Frugter af arten vaccinium myrtillus

0810 90

Andre frugter, friske

0813 50 31
0813 50 39

Blandinger udelukkende
KN-kode 0801 og 0802

af

nødder

henhørende

under

Toldnedsættelse for følgende varer:
ex 0702
0702
0702
0702

00
00
00
00

45
50
15
20

Tomater (undtagen kirsebærtomater) i perioden 15. november

ex 0702
0702
0702
0702

00
00
00
00

45
50
15
20

Kirsebærtomater,

til 30 . april : nedsættelse af værdielementet i tolden med 60 % for
et kontingent på 2 000 tons

i

perioden

15. november til

30.

april:

fritagelse for værdielementet i tolden med 60 % inden for
et kontingent på 2 000 tons

0703 10 19

Løg, undtagen sætteløg, i perioden 1 . februar til 15. maj. Resten af
året toldnedsættelse på 1 5 %

0703 20 00

Hvidløg: toldfritagelse i perioden 1 . februar til 31 . maj. Resten af
året toldnedsættelse på 1 5 %

ex 0704 90 90

Kinakål: toldfritagelse i perioden 1 . november til 31 . december.
Resten af året toldnedsættelse på 1 5 %

ex 0705 1 1 05
ex 0705 11 10
ex 0705 1 1 80

Icebergsalat: toldfritagelse i perioden 1 . juli til 31 . oktober.
Resten af året toldnedsættelse på 15 %

ex 0706 10 00

Gulerødder: toldfritagelse i perioden 1 . januar til 31 . marts. Resten
af året toldnedsættelse på 15 %

0709 10

Artiskokker: toldfritagelse i perioden 1 . oktober til 31 . december.
Resten af året toldnedsættelse på 1 5 %

0709 20 00

Asparges:

— Toldfritagelse i perioden 15. august til 15. januar
— Toldnedsættelse på 40 % i perioden 16. januar til 31 . januar
— Resten af året toldnedsættelse på 1 5 %
ex 0804 20 10

Friske figner: toldfritagelse i perioden 1 . november til 30 . april
inden for et loft på 200 tons

0805 10

Appelsiner

— Fritagelse for værdielementet i tolden i perioden 15. maj til 30 .
september inden for en referencemængde på 25 000 tons
— Desuden resten af året nedsættelse af værdielementet med

80 % ud over denne mængde
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Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), clementiner,
wilkings og andre krydsninger af citrusfrugter

0805 20

I
I

— Toldfritagelse i perioden 15. maj til 30. september inden for en
referencemængde på 4 000 tons

I

— Desuden resten af året nedsættelse af værdielementet med

80 % ud over denne mængde
ex 0806 10 29
ex 0806 10 69

Druer til spisebrug uden kerner: toldfritagelse i perioden
1 , december til 31 . januar inden for et kontingent på 800 tons
og i perioden 1 , februar til
referencemængde på 100 tons

31 .

marts

inden

for

en

Æbler: nedsættelse af værdielementet i tolden med 50 % inden for

0808 10

et kontingent på 1 000 tons
Pærer: nedsættelse af værdielementet i tolden med 65 % inden for

ex 0808 20

et kontingent på 2 000 tons

Abrikoser: toldfritagelse i perioden 1 , september til 30. april.

0809 10

Resten af året nedsættes værdielementet i tolden med 1 5 %
ex
ex
ex
ex

0809
0809
0809
0809

20
20
20
20

71
79
11
19

Kirsebær: toldfritagelse i perioden 1 , november til 31 . marts

Ferskner og nektariner: toldfritagelse i perioden 1 , december til 31 .

0809 30

marts . Resten af året nedsættes værdielementet i tolden med 15 %
0809 40 10 til
0809 40 40
ex 0810 10 05
ex 0810 10 80

Blommer: toldfritagelse i perioden 15. december til 31 . marts.
Resten af året nedsættes værdielementet i tolden med 1 5 %

Jordbær: toldfritagelse i perioden 1 , november til udgangen af
februar inden for et kontingent på 1 600 tons
Toldnedsættelse til følgende niveau:

0810 40 50

— 3 % for frugter af arten vaccinium macrocarpum og vaccinium
corymbosum

0810 40 90

— 5 % for andre frugter af arten vaccinium
Toldnedsættelse på 16 % for følgende varer

0703 10 90

Skalotteløg

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter

0704 10

Blomkål og broccoli

0704 20 00

Rosenkål

0704 90 10

Hvidkål og rødkål

0704 90 90

Andre varer

Hovedsalat (undtagen icebergsalat)

ex 0705 1 1
0705 19 00

Andre varer

0705 21 00

Cikorie

0705 29 00

Andre varer

ex 0706 10 00
0706 90 05
0706 90 1 1

Turnips
Knoldselleri

0706 90 17

ex
ex
ex
ex
ex

0707
0707
0707
0707
0707

00
00
00
00
00

10
15
20
35
40

Vinteragurker, undtagen små
(Nedsættelsen gælder kun værdielementet i tolden)
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0707 00 90

Asier

0709 51 10

Champignon

0709 51 30

Kantareller

0709 51 50

Rørhatte

0709 52 00

Trøfler

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

0709 90 10

Salat, bortset fra hovedsalat og cikorie

0709 90 20

Bladbeder og kardoner

0709 90 40

Kapers

0709 90 50

Fennikel

0802 11 90
0802 12 90

Andre mandler

0802 21 00
0802 22 00

Hasselnødder

0802 40 00

Spiselige kastanjer

0808 20 90

Kvæder

0810 20 10

Hindbær

0810 20 90

Brombær, morbær og loganbær

0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90

Ribs, solbær og stikkelsbær

14. VARER FREMSTILLET AF FRUGT OG GRØNTSAGER
KN-kode

Toldfritagelse for alle varer, der omfattes af den fælles markedsord
ning. Rådets forordning (EF) nr. 2201 /96 af 28 . oktober 1996.

ex 0710
ex 0711
ex 0712

0804 20 90
0806 20
ex 0811
ex 0812
ex 0813

0814 00 00
0904 20 10
1302 20
ex 2001
2002
2003
ex 2004
ex 2005

ex 2006 00
ex 2007
ex 2008
ex 2009

Endvidere ikke-anvendelse af det faste element i tolden

for

følgende varer:

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré fremstillet
ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler:
2007 10 10

— Homogeniserede tilberedninger med indhold af sukker på over
13 vægtprocent
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— Kastanjemos og -puré

2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39

2007 99 51
2007 99 55
2007 99 58

Frugt og andre spiselige dele af planter, på anden måde tilberedt
eller konserveret, også tilsat sukker eller andre sødemidler eller
alkohol, ikke andetsteds tariferet
— Ananas

ex 2008 20
ex 2008 30

— Dele af grapefrugter

ex 2008 40

— Pærer

ex 2008 80

— Jordbær

ex 2008 92

— Af tropiske frugter

ex 2008 99

— Druer

— Passionsfrugter, guavabær og tamarinder
2009 20 1 1

— Saft af grapefrugter

2009 20 91
ex 2009 40

— Saft af ananas

ex 2009 80

— Saft af passionsfrugter og guavabær

ex 2009 90

— Blandinger af saft af tropiske frugter

Nedsættelse af tredjelandstolden med 16 % for følgende varer:
2005 20 20
2005 20 80

Kartofler, tilberedte eller konserverede
I andre tilfælde

15 . VIN

Toldfritagelse for:

KN-kode
2009
2204
2204
2204
2204

60
30
30
30
30

Druesaft (herunder druemost), ikke gæret
92
94
96
98

16 . RÅTOBAK
KN-kode
2401

Toldfritagelse
Såfremt der indtræffer alvorlige forstyrrelser på grund af en bety
delig forøgelse af toldfri indførsel af råtobak (2401 ) med oprindelse
i AVS-staterne, eller såfremt denne indførsel forårsager vanskelig
heder, der medfører en forværring af den økonomiske situation i
en region i Fællesskabet, kan Fællesskabet i medfør af konventio
nens artikel 177, stk. 1 , træffe de nødvendige foranstaltninger,
herunder foranstaltninger, der tager sigte på at imødegå en omlæg
ning af samhandelen

17 . VISSE VARER FREMSTILLET AF LANDBRUGSPRODUKTER
KN-kode :

0403 10 51 til
0403 10 99
0403 90 71 til
0403 90 99

Toldfritagelse for følgende varer i forordning ( EF) nr. 3448 /93

L 287/46
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Fælles markedsordninger
0710 40 00
0711 90 30
1517 10 10

1517 90 10
1702 50 00

1704 (undtagen
1704 90 10)
1806

1902 (undtagen
1902 20 10

1902 20 30)
1903
1904

1905
2001 90 30
2001 90 40
2004 90 10
2005 80 00

2008 99 85

Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91
2101 1298

2101 20 98
2101 30 19
2101 30 99
2102 10 31
2102 10 39
2105

ex 2106 (undtagen
2106 90 30 til

2106 90 59)
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2905 43 00
2905 44
3302 10 29
3501
3505 10
3505 20
3809 10

3824 60

Endvidere suspension af opkrævningen af landbrugselementet for
følgende varer:
1702 50 00

Kemisk ren fructose

1 704 90 30

Hvid chokolade

Chokolade og andre tilberedte levnedsmidler med indhold af
kakao
1806 20

— Andre tilberedte varer, i blokke, plader eller stænger af vægt
over 2 kg, eller flydende, i pastaform, som granulater eller
lignende, i pakninger af nettovægt over 2 kg (undtagen kode
1806 20 70)

1806 31 00
1806 32

— Andre varer, i blokke, plader eller stænger, også med fyld

1806 90 11
1806 90 19

— Anden chokolade og andre sukkervarer og erstatninger herfor,
fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker, med

1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50

indhold af kakao
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Tilberedte næringsmidler, fremstillet af mel, gryn, stivelse eller

1901

maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør
mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændigt fedtfrit
grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler frem
stillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med
indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent
beregnet på et fuldstændigt fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tarife
ret :

— Uden indhold af mælkefedt eller med indhold af mælkefedt på
under 1,5 vægtprocent, med indhold af stivelse på 50 % eller
derover, men ikke over 75 %

Tapioka og tapiokaerstatninger, fremstillet af stivelse i form af
flager, gryn, perlegryn , sigtemel o.lign .

1903 00 00

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao;
oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og
lignende varer af mel eller stivelse
ex

Søde kiks; vafler

1905 30

— Biscuits

— Tvebakker og kryddere, ristet brød og lagende ristede varer,

ex 1905 40

undtagen beskøjter
ex

— I andre tilfælde

1905 90

-— Biscuits
2008 99 85

Majs , tilberedt eller konserveret på anden måde uden tilsat sukker
eller alkohol , undtagen sød majs (Zea mays var. saccharata)

2101 1298

Varer tilberedt på basis af kaffe

18 . SÆRORDNING FOR INDFØRSEL I DE FRANSKE OVERSØISKE DEPARTEMENTER AF VISSE LANDBRUGSPRODUKTER
MED OPRINDELSE I AVS-STATERNE OG DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER
KN-kode :
0102 90 05
0102 90 21

Hornkvæg levende, tamkvæg und
tagen racerene avlsdyr

0102 90 29
0102 90 41

0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69

0102 90 71
0102 90 79
0201

Kød

0202

eller frosset

af

hornkvæg,

fersk,

kølet

Ikke-anvendelse af told

0206 10 95
0206 29 91
0709 90 60

Ma s

0712 90 19

Ikke-anvendelse af told

1005 10 90

Nødvendige modforholdsregler i tilfælde af forstyrrelser på
markedet i Fællesskabet, såfremt dens årlige indførsel overstiger

1005 90 00

25 000 tons

0714 10 91
0714 90 11

Ikke

(herunder yams)

anvendelse

af

told

inden

på 2 000 tons

19 . SÆRORDNING FOR INDFØRSEL AF RIS I DET OVERSØISKE DEPARTEMENT REUNION
Ikke anvendelse af told

for

et

årligt

kontingent
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B. Brev fra A VS-staterne
Bruxelles, den 12. juni 1997
Hr.

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres skrivelse af dags dato med nedenfor anførte
ordlyd:

» Bilag XL til fjerde AVS-EF-konvention, undertegnet i Lomé den 15. december 1989, erstattes
af teksten i punkt 81 i aftalen om ændring af fjerde AVS-EF Lomé-konvention, undertegnet
den 4. november 1995 på Mauritius.
Denne tekst giver — i det mindste i sin nuværende udformning — anledning til problemer
med hensyn til tilpasning til resultaterne af Uruguay-rundeforhandlingerne, som Fællesskabet
som følge heraf har omsat i bestemmelserne i den fælles toldtarif.
Fællesskabet har med dette for øje forpligtet sig til at ajourføre teksten til bilag XL, der blev
undertegnet på Mauritius; en ajourføring, som har været behandlet ved flere kontakter med
AVS-staterne i de sidste måneder.

Jeg skal hermed forelægge Dem den endelige ajourførte tekst (') og skal anmode Dem om at
bekræfte, at AVS-staterne har taget den til efterretning.«

Jeg kan meddele Dem, at AVS-staterne har taget dens indhold og de dertil knyttede bestem
melser til efterretning.

Modtag, hr

, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af A VS-staterne

(') Se side 32 i denne Tidende.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10 . oktober 1997

om ændring af beslutning 93/ 195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og
udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med
henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midler
tidig udførsel
(EØS-relevant tekst)

(97/684/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26.
juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enho
vede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande ('), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse , særlig artikel 19,

I beslutning 93/ 195/EØF foretages følgende ændringer:
1 ) Artikel 1 , tredje led, affattes således:

»— når der er tale om heste, der har deltaget i De
Olympiske Lege i Sydney i år 2000 eller i de for
olympiske konkurrencer, som opfylder betingel
serne i det sundhedscertifikat, hvortil modellen er

vist i bilag III.«

nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

2) Bilag III erstattes af bilag I til nærværende beslutning.
3) I artikel 1 indsættes som fjerde led:

Efter Kommissionens beslutning 93/ 195/ EØF (2), senest
ændret ved beslutning 97/ 160 / EF (3), er genindførsel af
heste, der er registreret med henblik på væddeløb,
konkurrencer og kulturelle arrangementer efter midler
tidig udførsel, begrænset til heste, som har opholdt sig
mindre end 30 dage i et tredjeland;

»— når der er tale om heste, der har deltaget i Dubai
Racing World-Cup, som opfylder betingelserne i
det sundhedscertifikat, hvortil modellen er vist i

bilag IV.«

4) Bilag II til nærværende beslutning indsættes som bilag
IV.

for at lette deltagelse af heste med oprindelse i EF i De
Olympiske Lege i Sydney (Australien) i år 2000 og i de
forolympiske konkurrencer bør ovennævnte periode
udvides til mindre end 90 dage;

for at lette deltagelse af heste med oprindelse i EF i Dubai
Racing World-Cup i De Forenede Arabiske Emirater bør
ovennævnte periode udvides til mindre end 90 dage;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

(') EFT L 224 af 18 . 8 . 1990, s. 42.
(2) EFT L 86 af 6 . 4 . 1993, s . 1 .
(■') EFT L 62 af 4. 3 . 1997, s. 39.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . oktober 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BIIAG I

» BI IA G III

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for genindførsel af registrerede heste, der har deltaget i De Olympiske Lege i Sydney i år 2000
eller i de forolympiske konkurrencer efter midlertidig udførsel i en periode på mindre end 90
dage

Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland : AUSTRALIEN
Ministerium : LANDBRUGSMINISTERIET

I. Identifikation af hesten

a) Identifikationsdokumentets nummer:
b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II . Hestens oprindelse og bestemmelse
Hesten afsendes fra :

(afsendelsessted)
til :

(bestemmelsessted)

pr- fly:
( rutenummer angives)

Afsenders navn og adresse :

Modtagers navn og adresse:

III . Oplysninger om sundhedstilstand

Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hest opfylder betingelserne i punkt III, litra a),
b), c), e), f), g) og h), i bilag II til beslutning 93/ 195/EØF, og at den siden sin ankomst til Australiens
område den
(mindre end 90 dage) har opholdt sig på officielt godkendte bedrifter
under officielt veterinært tilsyn , og at den i denne periode har været opstaldet separat uden at komme i
kontakt med hovdyr, der ikke har samme sundhedsstatus , undtagen under konkurrencerne.

IV. Hesten transporteres i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinfektions
middel, som er officielt godkendt i Australien .
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V. Dette certifikat er gyldigt i ti dage.
Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel og underskrift (')

Navn, titel og stilling med blokbogstaver:

(') Stemplet o g underskriften skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve .«
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BILAG II

»BILAG IV

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for genindførsel af registrerede heste, der har deltaget i Dubai Racing World-Cup, efter midler
tidig udførsel i en periode på mindre end 90 dage

Certifikatets nummer:

Afsendertredjeland : DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER
Ministerium : LANDBRUGSMINISTERIET

I. Identifikation af hesten

a) Identifikationsdokumentets nummer:

b) Attesteret af:
(den kompetente myndigheds navn)

II . Hestens oprindelse og bestemmelse
Hesten afsendes fra :

(afsendelsessted)
til :

(bestemmelsessted)
Pr-

(rutenummer angives)

Afsenders navn og adresse :

Modtagers navn og adresse:

III . Oplysninger om sundhedstilstand
Undertegnede embedsdyrlæge bekræfter, at ovennævnte hest opfylder betingelserne i punkt III, litra a),
b), c), e), f), g) og h), i bilag II til beslutning 93/ 195/EØF, og at den siden sin ankomst til De Forenede
Arabiske Emiraters område den
(mindre end 90 dage) har opholdt sig på officielt
godkendte bedrifter, der er beskyttet mod vektorinsekter, under officielt veterinært tilsyn, og at den i
denne periode har været opstaldet separat uden at komme i kontakt med hovdyr, der ikke har samme
sundhedsstatus , undtagen under konkurrencerne .

IV. Hesten transporteres i et transportmiddel, der i forvejen er rengjort og desinficeret med et desinfektions
middel, som er officielt godkendt i De Forenede Arabiske Emirater.
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V. Dette certifikat er gyldigt i ti dage.
Dato

Sted

Embedsdyrlægens stempel og underskrift (')

Navn , titel 3g stilling med blokbogstaver:

(') Stemplet o g underskriften skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.«
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10 . oktober 1997

om ændring af beslutning 92/ 160/EØF om omradeopdeling af visse tredjelande
ved indførsel af enhovede dyr i forbindelse med indførsel af enhovede dyr fra
Rusland

( EØS-relevant tekst)

(97/685/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/426/ EØF af 26.
juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enho
vede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra
tredjelande ('), senest ændret ved akten vedrørende
Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 13,

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

Ordet »Kaliningrad« indsættes efter ordene »Provinserne« i
første led i delen vedrørende Rusland i bilaget til beslut
ning 92/ 160/EØF .

stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens beslutning 92/ 160/ EØF (2), senest
ændret ved beslutning 97/350/ EF ("■), blev der foretaget
områdeopdeling af visse tredjelande ved indførsel af enho
vede dyr; denne områdeopdeling bygger på dyresundheds
situationen i det pågældende tredjeland;

de kompetente veterinærmyndigheder i Rusland har givet
tilstrækkelig garanti for, at provinsen Kaliningrad i Den

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . oktober 1997.

Russiske Føderation er fri for ondartet beskelersyge

(dourine); beslutning 92/ 160/ EØF må derfor ændres;
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinær
komité —

C ) EFT L 224 af 18 . 8 . 1990 , s . 42 .
(2) EFT L 71 af 18 . 3. 1992, s . 27.
C EFT L 150 af 7. 6. 1997 , s . 44.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

