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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF, EKSF, EURATOM) Nr. 2548/98
af 23. november 1998
om ændring af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 209,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 78h,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 183,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten (3), og
ud fra følgende betragtninger:
Det samråd, der blev indført i henhold til fælleserklæringen af 4. marts 1975 fra Europa-Parlamentet, Rådet og
Kommissionen, har fundet sted i et samrådsudvalg;
der bør foretages en ændring af finansforordningen af 21.
december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (4), i det følgende benævnt »finansforordningen«, navnlig med henblik på at forbedre institutionernes økonomiske forvaltning;
der opstår undertiden betydelige forsinkelser i forbindelse
med forvaltningen af forpligtelserne, og det er derfor
nødvendigt at styrke kontrollen med de løbende forpligtelser; med henblik herpå bør den bestemmelse i artikel
1, stk. 7, der blev indsat ved forordning (Euratom, EKSF,
EØF) nr. 610/90 af 13. marts 1990 om ændring af finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), og som i
artikel 1, stk. 7, og i artikel 36, stk. 2, fastsætter almindelige regler for frigørelse af bevillinger, suppleres; det bør
imidlertid præciseres, at disse bestemmelser ikke finder
(1) EFT C 296 af 8. 10. 1996, s. 13, og EFT C 359 af 25. 11.
1997, s. 9.
(2) EFT C 286 af 22. 9. 1997, s. 330.
3
( ) Udtalelse af givet den 9. og 10. juli 1997 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(4) EFT L 356 af 31. 12. 1977, s. 1. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2444/97 (EFT L 340 af 11. 12.
1997, s. 1).
(5) EFT L 70 af 16. 3. 1990, s. 1.

anvendelse på strukturfondene og Samhørigshedsfonden
for ikke at gribe ind i den eventuelle udvikling i særbestemmelserne for disse fonde og under hensyn til
nødvendigheden af at sikre sammenhæng i alle disse
bestemmelser;
der må sikres streng kontrol med uddelegeringen af
underskriftsbeføjelser, og der må derfor fastsættes et disciplinært og eventuelt et økonomisk ansvar for ansatte, der
udøver beføjelser, hvortil de ikke har fået fuldmagt eller
underfuldmagt, eller som overskrider grænserne for de
beføjelser, som de udtrykkeligt har fået overdraget;
forvaltning af fællesskabsprogrammer ved underentreprise
bør ske efter bestemmelser, der sikrer transaktionernes
gennemsigtighed, og som fastlægger regler for den regnskabsmæssige behandling af afkast, der kan anvendes til
finansiering af de pågældende programmer;
finansinspektøren varetager funktionen som intern revisor
i sin institution og skal derfor høres i forbindelse med
indførelse og ændring af systemer til udarbejdelse af
mængde- og værdifortegnelser samt i forbindelse med
indførelse og ændring af de systemer, som de anvisningsberettigede anvender i den økonomiske forvaltning; i
øvrigt skal han ligeledes have forelagt analysen af den
økonomiske forvaltning;
der bør tages hensyn til de muligheder, som anvendelsen
af edb-systemer i den økonomiske forvaltning giver;
regnskabssystemet bør forbedres;
der bør i finansforordningen indføjes passende bestemmelser om bogføring af traditionelle egne indtægter, idet
disse på en række punkter adskiller sig fra de andre egne
indtægter (moms og BNI);
det bør sikres, at der er nøje overensstemmelse mellem de
retlige forpligtelser, institutionen indgår, og de regnskabsmæssige forpligtelser, der forelægges for finansinspektøren og registreres i hovedbogholderiet, samtidig med at
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der bliver en rimelig frist til indgåelse af retlige forpligtelser i de tilfælde, hvor Kommissionens principbeslutning har samme virkning som indgåelse af en udgiftsforpligtelse;
graden og arten af risikoen i forbindelse med forpligtelser
og betalinger er forskellig, alt efter, hvilken sektor der er
tale om; finansinspektøren bør derfor kunne graduere sin
kontrol med henblik på at tillade udbetalinger under
hensyn til risikoen, idet han dog skal opretholde en
forudgående minimumskontrol for samtlige forpligtelser
og betalinger for alle ydelsesberettigede samt en systematisk kontrol i risikosektorerne; den systematiske kontrol
bør opretholdes eller genindføres i risikosektorerne;
der bør fastsættes tidsfrister for at sikre en tilfredsstillende
gennemførelse af den procedure, der skal anvendes, når
man ønsker at se bort fra finansinspektørens nægtelse af
påtegning;
iværksættelsen af erklæringen om regnskabernes rigtighed
gør det nødvendigt at styrke disciplinen i forbindelse med
udarbejdelsen af fortegnelser, og det bør ske ved at definere de hverv, der påhviler henholdsvis den anvisningsberettigede og regnskabsføreren;
proceduren for godkendelse af overførsler fra kapitel til
kapitel inden for EUGFL, Garantisektionen, bør ændres,
idet der gives Kommissionen en yderligere frist til at
indgive forslag om overførsel;
finansforordningens afsnit IX bør ændres for at bringe
bestemmelserne deri i overensstemmelse med de krav om
gennemsigtighed, offentliggørelse og overholdelse af
konkurrencereglerne, der findes i Rådets direktiver om
indgåelse af aftaler samt i de internationale aftaler, som
Fællesskabet har indgået —
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tilstrækkelig dokumentation, der forelægges af
modtagerne.«
c) indsættes som fjerde afsnit:
»I så fald skal tilpasningen af fristen følge samme
procedure som forpligtelsesforslaget i medfør af
artikel 36-39 og meddeles modtageren på en retlig
gyldig måde.«
2) I artikel 7 foretages følgende ændringer:
a) (Ændringen vedrører ikke den danske udgave).
b) Stk. 6, første afsnit, affattes således:
»Som hovedregel bevirker frigørelser i senere regnskabsår end det regnskabsår, hvor forpligtelsesbevillingerne var opført på budgettet, som følge af
manglende eller delvis gennemførelse af de
projekter, hvortil bevillingerne er afsat, under
budgetposter, hvor der sondres mellem forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, at de tilsvarende bevillinger bortfalder. I øvrigt skal eventuelt
uberettiget udbetalte beløb inddrives.«
3) I artikel 22 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:
»Kommissionen og de øvrige institutioner kan
ikke på nogen måde eller med nogen adkomst til
eksterne instanser eller organer uddelegere
opgaver i forbindelse med gennemførelsen af
budgettet, der henhører under europæisk offentlig
tjeneste, særlig ikke hvad angår deres kompetence
til at indgå offentlige aftaler.«
b) I stykke 4 indsættes som tredje afsnit:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der foretages følgende ændringer i finansforordningen:
1) I artikel 1, stk. 7,
a) affattes første afsnit således:
»Hvis gennemførelsen strækker sig over mere end
et regnskabsår, fastsættes der en frist for opfyldelsen. Denne frist skal meddeles modtageren på
en retlig gyldig måde. De dele af disse forpligtelser, der eventuelt ikke er opfyldt seks måneder
efter ovennævnte frist, frigøres i overensstemmelse
med artikel 7, stk. 6. Tredje punktum i dette afsnit
gælder dog ikke for strukturfondene og Samhørighedsfonden.«
b) affattes tredje afsnit således:
»Kommissionen kan i visse tilfælde tilpasse fristen
for opfyldelse af disse forpligtelser på grundlag af

»Enhver retsakt til gennemførelse af budgettet,
som kan føre til en sammenblanding af interesser
mellem fuldmagtsgiveren, den befuldmægtigede
og den tredjemand, som udgiften vedrører, er
forbudt.
Betingelserne for gennemførelsen af nærværende
artikel fastlægges efter gennemførelsesbestemmelserne i artikel 139, især med hensyn til følgende
aspekter:
— årsager til sammenblandingen af interesser
— personer, mellem hvilke der
sammenblanding af interesser

kan

opstå

— konsekvenser af sammenblandingen af interesser.«
c) I stykke 4 tilføjes følgende afsnit:
»En ansat, der foretager anvisning i forbindelse
med forpligtelser eller betalinger uden at have fået
fuldmagt til det eller ud over de beføjelser, der
udtrykkeligt er overdraget ham, er disciplinært og
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eventuelt økonomisk ansvarlig efter afsnit V. Hver
institution vedtager interne bestemmelser, som
fastsætter proceduren for tildeling af fuldmagter.
Disse fuldmagter skal indeholde detaljerede angivelser af bemyndigelsernes omfang.«
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forbindelse med indførelse og ændring af mængdeog værdifortegnelsessystemet.«
6) I artikel 27 foretages følgende ændringer:
a) I stk. 2 udgår litra f).

d) Følgende stykke tilføjes:
»4 bis.
Når institutionerne overdrager gennemførelsen af en fællesskabsaktivitet til tredjemand
eller et eksternt organ eller firma, skal de til dette
formål indgåede kontrakter med leverandører eller
underleverandører indeholde bestemmelser, der
sikrer gennemsigtigheden af de transaktioner, der
gennemføres som led i underentreprisen, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i artikel 139.
I tilfælde af, at de beløb, der er udbetalt til underleverandører, giver renter, der kan anvendes til
finansiering af de pågældende programmer,
anvendes følgende fremgangsmåde:
— for renterne af disse beløb skal der regelmæssigt, mindst hvert halve år, udstedes betalingsordrer og kontering i oversigten over indtægter
— samtidig opføres der bevillinger for det tilsvarende beløb, både som forpligtelses- og betalingsbevillinger, under den post i oversigten
over udgifter, hvor den oprindelige udgift var
opført.«
4) Artikel 24, fjerde og femte afsnit affattes således:
»Finansinspektøren skal høres i forbindelse med
indførelse og ændring af regnskabssystemer og
systemer til opstilling af mængde- og værdifortegnelser i hans institution samt i forbindelse med
indførelse og ændring af de systemer, som de anvisningsberettigede anvender i den økonomiske forvaltning. Han har adgang til oplysningerne i disse
systemer.
Finansinspektøren kontrollerer udgifts- og indtægtsbilag, om nødvendigt på stedet. Han udfører den
interne revision i institutionen, i overensstemmelse
med gennemførelsesbestemmelserne, jf. artikel 139.
Denne revision omfatter bl.a. en evaluering af og
kontrol med forvaltnings- og kontrolsystemernes
effektivitet og transaktionernes formelle rigtighed.«
5) I artikel 25 indføjes efter stk. 4 følgende stykke:
»Regnskabsføreren høres i forbindelse med indførelse
og ændring af de regnskabssystemer, som de anvisningsberettigede anvender i den økonomiske forvaltning, såfremt de pågældende systemer er beregnet til
at levere oplysninger til hovedbogholderiet. Han får,
hvis han anmoder om det, adgang til oplysningerne i
disse systemer. Regnskabsføreren høres endvidere i

b) Følgende indsættes som stykke 2a:
»2 bis.
Uanset artikel 4 vil prisen på varer og
tjenesteydelser, der leveres til Fællesskaberne, og
som inkluderer afgifter, der refunderes af
medlemsstaterne i henhold til protokollen om
privilegier og immuniteter, blive konteret med
nettobeløbet.
Refusioner af ovennævnte afgifter anføres særskilt
i regnskabet. Udligningen af disse refusioner sker
ved opførelse af det endelige beløb på institutionernes regnskab senest det år, der følger efter det
regnskabsår, i hvilket beløbene er inkasseret.«
7) I artikel 28 tilføjes følgende stykke:
»3.
Uanset stk. 1 skal der i forbindelse med de
egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1 og
2, i afgørelse 94/728/EF, Euratom, og som indbetales
af medlemsstaterne på faste forfaldstidspunkter, ikke
på forhånd foreligge noget overslag over fordringen,
idet medlemsstaterne direkte overdrager beløbene til
Kommissionen. Den kompetente anvisningsberettigede udsteder i forbindelse med sådanne beløb en
indtægtsordre.
For så vidt angår de indtægter, der omhandles i
artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i nævnte afgørelse,
udstedes indtægtsordrerne på grundlag af de månedlige opgørelser over fastlagte afgifter, som medlemsstaterne udarbejder og indsender til Kommissionen.
Indtægtsordrerne stiles til finansinspektøren til påtegning. Når denne har påtegnet dem, registreres de af
regnskabsføreren i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne, jf. artikel 139.«
8) I artikel 36 foretages følgende ændringer:
a) (Ændringen vedrører ikke den danske udgave).
b) Stk. 2 og 3 affattes således:
»2.
Beslutninger truffet af Kommissionen i
overensstemmelse med de bestemmelser, hvorefter
den bemyndiges til at yde finansiel støtte fra de
forskellige fonde eller tilsvarende aktioner, sidestilles med indgåelse af en udgiftsforpligtelse, jf.
dog artikel 99. Sådanne forpligtelser dækker indtil
den 31. december i år n+1 samtlige omkostninger i forbindelse med de retligt bindende
enkeltforpligtelser vedrørende nævnte beslutninger, medmindre der heri fastsættes en anden
gennemførelsesfrist i medfør af ovennævnte
bestemmelser.
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I den gennemførelsesperiode, der nævnes i første
afsnit, registreres indgåelsen af hver retligt
bindende enkeltforpligtelse af den anvisningsberettigede i hovedbogholderiet, idet den afskrives på
den i første afsnit nævnte forpligtelse.
Efter udløbet af den fastsatte frist frigøres den
uudnyttede saldo. Dette afsnit gælder imidlertid
ikke for strukturfondene og Samhørighedsfonden.
3. De nærmere regler for gennemførelse af stk.
1 og 2 skal, under hensyn til de reelle behov, sikre
nøjagtig bogføring af forpligtelser og anvisninger
og, for så vidt angår stk. 2, kontrol med overensstemmelsen mellem de retligt bindende enkeltforpligtelser og den samlede budgetforpligtelse ifølge
Kommissionens beslutning. Disse regler fastsættes
ved gennemførelsesbestemmelser, jf. artikel 139.«
9) I artikel 37 tilføjes følgende afsnit:
»De forpligtelsesforslag, der er nævnt i artikel 36, stk.
1, og de retligt bindende enkeltforpligtelser, der er
nævnt i artikel 36, stk. 2, andet afsnit, kan gøres til
genstand for en stikprøvekontrol. Denne kontrol
foretages efter et system, der gør det muligt at identificere de udsatte sektorer, i hvilke der er stor sandsynlighed for, at de betingelser, der er anført i artikel 38,
stk. 1, ikke opfyldes. I de udsatte sektorer foretages
der systematisk kontrol med de enkelte forpligtelser.«
10) Artikel 39, andet og tredje afsnit affattes således:
»Hvis påtegningen afslås, og den anvisningsberettigede fastholder sit forslag, forelægges spørgsmålet,
senest to måneder efter, at påtegningen blev afslået,
til afgørelse for den øverste myndighed i den af de i
artikel 22, stk. 1 og 2, nævnte institutioner, som
spørgsmålet vedrører.
Bortset fra tilfælde, hvor der er tvivl om bevillingernes tilstedeværelse, kan den øverste myndighed i
hver institution ved en behørigt begrundet afgørelse
truffet udelukkende på myndighedens ansvar se bort
fra afslaget. En sådan afgørelse har retskraft med virkning fra det tidspunkt, hvor påtegningen blev afslået.
Afgørelsen skal træffes senest den 15. februar i år
n+1. Den meddeles finansinspektøren til orientering. Hver institutions øverste myndighed meddeler
Revisionsretten alle sådanne afgørelser inden for en
måned. Revisionsretten aflægger årligt i forbindelse
med decharge-proceduren rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om konsekvenserne af afgørelsen
om at se bort fra afslaget for så vidt angår lovligheden
eller ikke-overholdelsen af et direktiv vedrørende
aftaler om offentlige bygge- og anlægsarbejder eller
om tjenesteydelser.«
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11) I artikel 44, tredje led, sættes ».« efter udtrykket »national valuta«. Derefter tilføjes følgende tekst:
»Hvis betalingsordrerne overføres til bankerne ved
hjælp af edb, kræves beløbet dog ikke angivet med
bogstaver«.
12) I artikel 46, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:
»Afgørelsen om anvisning af saldoen træffes inden for
den frist, der er nævnt i artikel 1, stk. 7.«
13) I artikel 47 tilføjes følgende afsnit:
»Den forudgående påtegning kan gøres til genstand
for en stikprøvekontrol. Denne kontrol foretages efter
et system, der gør det muligt at identificere de udsatte
sektorer, i hvilke der er stor sandsynlighed for, at de
betingelser, der er anført i andet afsnit, ikke opfyldes.
I de udsatte sektorer foretages der systematisk kontrol
med betalingsordrerne.«
14) I artikel 58, stk. 3, tilføjes følgende punktum:
»Tilbudsgiverens bud skal umiddelbart indeholde
samtlige væsentlige elementer, der kræves i indkaldelsen af tilbud, idet det ellers ikke vil blive taget i
betragtning. Kriterierne for identificering af nævnte
væsentlige elementer fastlægges ved de i artikel 139
omhandlede gennemførelsesbestemmelser.«
15) I artikel 65 tilføjes følgende afsnit:
»Mængde- og værdifortegnelsessystemet udarbejdes af
den anvisningsberettigede med teknisk bistand fra
regnskabsføreren. Dette mængde- og værdifortegnelsessystem, der forvaltes af den anvisningsberettigede,
skal give hovedbogholderiet de oplysninger, der er
nødvendige til opstilling af institutionens balance.
Institutionerne vedtager hver for sig bestemmelser
om forvaring af de goder, der er opført på deres
respektive balancer, og udpeger de administrative
tjenestegrene, der er ansvarlige for mængde- og
værdifortegnelsessystemet.«
16) I artikel 70 foretages følgende ændringer:
a) I første afsnit erstattes ordet »driftsposter« med
udtrykket »udgifts- og indtægtsposter«.
b) Andet afsnit litra a), affattes således:
»a) indtægts- og udgiftsposter, der opdeles i
følgende to særskilte kategorier:
— budgetmæssige udgifts- og indtægtsposter,
der gør det muligt at følge budgettets
gennemførelse og bestemme regnskabsårets saldo
— ikke-budgetmæssige udgifts- og indtægtsposter, der supplerer den foregående kategori og gør det muligt at bestemme et
bredere regnskabsresultat«.
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17) Følgende artikel indsættes:

Kommissionen. Kommissionen indgår eventuelle
enkeltforpligtelser for kontrakter, tillægskontrakter og
overslag efter procedurerne i artikel 36 til 39. Enkeltforpligtelserne afskrives på de forpligtelser, der er
indgået i forbindelse med finansieringsaftaler, jf.
artikel 106, stk. 2, i overensstemmelse med artikel 36,
stk. 2, andet afsnit.«

»Artikel 70a
Hvad angår behandlingen af værdiforringelsen af
aktiver, fastsættes afskrivningsregler og regler for
oprettelse af formålsbestemte reserver ved gennemførelsesbestemmelser, jf. artikel 139.«
18) Artikel 76 affattes således:
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22) Artikel 112 affattes således:

»Artikel 76

»Artikel 112

De anvisningsberettigede, finansinspektørerne, regnskabsførerne, de underordnede regnskabsførere og
forskudsbestyrerne kan være disciplinært og eventuelt
økonomisk ansvarlige efter artikel 22 og artikel 86 til
89 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber.

Bestemmelserne i denne del erstatter bestemmelserne
i afsnit IV. De finder anvendelse i de tilfælde, hvor
Kommissionen, i forbindelse med bistand til tredjelande finansieret over De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget, optræder som ordregivende
myndighed ved indgåelse af aftaler om bygge- og
anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser, der ikke
er omfattet af:

Den myndighed, der har beføjelse til at indlede
proceduren vedrørende disciplinært og økonomisk
ansvar, får tilsendt alle relevante informationer og
oplysninger, herunder eventuelle rapporter og påtegningsafslag fra finansinspektøren.«

— bestemmelserne i Rådets direktiver om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af
offentlige aftaler om bygge- og anlægsarbejder,
indkøb eller tjenesteydelser, eller
— den multilaterale aftale om offentlige aftaler
indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen.«

19) Artikel 79 affattes således:
»Artikel 79
Hver institution sender senest den 1. marts
Kommissionen de oplysninger, den har brug for ved
opstilling af forvaltningsregnskabet og balancen, samt
et bidrag til analysen af den økonomiske forvaltning,
jf. artikel 80, efter at have forelagt oplysningerne og
bidraget for den pågældende institutions finansinspektør.«
20) I artikel 104, stk. 2, erstattes udtrykket »en måned
inden den 31. januar« med udtrykket »den 10. januar«.
21) Artikel 109, stk. 3, affattes således:
»3.
Modtageren forelægger Kommissionen resultatet af gennemgangen af buddene samt et forslag
om, hvem kontrakten skal tildeles, til godkendelse.
Modtageren undertegner aftaler, kontrakter, tillægskontrakter og overslag og sender dem til

23) Artikel 113 affattes således:
»Artikel 113
Den procedure, der skal følges ved indgåelse af aftaler
om bygge- og anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser finansieret over De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget til fordel for bistandsmodtagere i
tredjelande, fastlægges i finansieringsaftalen eller
kontrakten under hensyn til nedenstående principper.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 1998.
På Rådets vegne
R. EDLINGER

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2549/98
af 27. november 1998
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1498/
98 (2), særlig artikel 4, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28. december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 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

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994, s. 66.
198 af 15. 7. 1998, s. 4.
387 af 31. 12. 1992, s. 1.
22 af 31. 1. 1995, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om faste importværdier med henblik
på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

204
999
052
999
204
999

39,7
39,7
79,0
79,0
58,3
58,3

052
999
052
388
524
528
600
999
039
060
064
400
404
999
052
064
400
720
728
999

55,8
55,8
56,3
46,6
37,2
53,4
85,3
55,8
62,2
13,2
47,4
83,4
77,5
56,7
85,3
60,7
99,2
47,4
201,4
98,8

0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/97 (EFT L 321 af 22. 11.
1997, s. 19). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2550/98
af 27. november 1998
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2547/98 (2), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter uden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF)
nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter;
der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter; med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter; der

bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter,
som foderblandingen indeholder;
i øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt;
ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog for
tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel, der
konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarkedet, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed
anvendes i disse foderblandinger, hvorved det bliver
muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske økonomiske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende
produkter;
restitutionen skal fastsættes én gang om måneden; den
kan ændres i den mellemliggende periode;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF) nr.
1766/92 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.
(2) EFT L 318 af 27. 11. 1998, s. 41.
(3) EFT L 147 af 30. 6. 1995, s. 51.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(ECU/ton)

Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (2)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

53,89

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

34,13

(1) Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24. 12. 1987,
s. 1), som ændret.
(2) Med henblik på restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101, 1102,
1103 og 1104 — i uforandret stand og uden restitution — (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under
KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90. Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som
værende lig med slutproduktets vægt.
Der betales ingen restitution for korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2551/98
af 27. november 1998
om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

verdensmarkedet bør støtten til forsyningerne til Azorerne
og Madeira fastsættes på ny som anført i bilaget;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for Azorerne og Madeira (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 562/98 (2), særlig
artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1833/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2355/98 (4), fastsættes støtten for levering af kornprodukter til Azorerne
og Madeira; under hensyn til ændringerne i priser og
noteringer i den europæiske del af Fællesskabet og på

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1833/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

173 af 27. 6. 1992, s. 1.
76 af 13. 3. 1998, s. 6.
185 af 4. 7. 1992, s. 28.
293 af 31. 10. 1998, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til Azorerne og Madeira
(ECU/ton)
Støttebeløb
Produkter
(KN-kode)

Destination
Azorerne

Madeira

Blød hvede

(1001 90 99)

30,00

30,00

Byg

(1003 00 90)

59,00

59,00

Majs

(1005 90 00)

49,00

49,00

Hård hvede

(1001 10 00)

8,00

8,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2552/98
af 27. november 1998
om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

verdensmarkedet bør støtten til forsyningerne til De
Kanariske Øer fastsættes på ny som anført i bilaget;

under henvisning til traktaten om oprettese af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92
af 15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2348/96 (2), særlig
artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1832/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2354/98 (4), fastsættes støtten for levering af kornprodukter til De Kanariske Øer; under hensyn til ændringerne i priser og noteringer i den europæiske del af Fællesskabet og på

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 1832/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

173
320
185
293

af
af
af
af

27. 6. 1992, s. 13.
11. 12. 1996, s. 1.
4. 7. 1992, s. 26.
31. 10. 1998, s. 15.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til De Kanariske Øer
(ECU/ton)
Produkter
(KN-kode)

Støttebeløb

Blød hvede

(1001 90 99)

30,00

Byg

(1003 00 90)

59,00

Majs

(1005 90 00)

49,00

Hård hvede

(1001 10 00)

8,00

Havre

(1004 00 00)

57,00
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2553/98
af 27. november 1998
om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering
af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske
departementer
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

af Fællesskabet og på verdensmarkedet bør støtten til
forsyningerne til OD fastsættes på ny som anført i bilaget;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3763/91
af 16. december 1991 om særlige foranstaltninger for visse
landbrugsprodukter til fordel for de oversøiske franske
departementer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2598/95 (2), særlig artikel 2, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 391/92 (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2353/98 (4), fastsættes støtten for levering af kornprodukter til de oversøiske franske departementer (OD); under hensyn til
ændringerne i priser og noteringer i den europæiske del

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til den ændrede forordning (EØF) nr. 391/92
erstattes af bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

356 af 24. 12. 1991, s. 1.
267 af 9. 11. 1995, s. 1.
43 af 19. 2. 1992, s. 23.
293 af 31. 10. 1998, s. 13.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om ændring af forordning (EØF)
nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i
Fællesskabet til de oversøiske franske departementer
(ECU/ton)
Støttebeløb
Produkt
(KN-kode)

Destination
Guadeloupe

Martinique

Fransk
Guyana

Réunion

(1001 90 99)

33,00

33,00

33,00

36,00

Byg
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Majs
(1005 90 00)

52,00

52,00

52,00

55,00

Hård hvede
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Blød hvede
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2554/98
af 27. november 1998
om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der
opkøbes ved intervention som følge af den 213. dellicitation i forbindelse med de
generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning
(EØF) nr. 1627/89
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 (1) senest ændret ved forordning (EF) nr. 1633/
98 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og

efter at de bud, der blev indgivet ved den 213. dellicitation, er gennemgået, og der ifølge artikel 6, stk. 1, i
forordning (EØF) nr. 805/68 er taget hensyn til kravene
om en rimelig markedsstøtte samt den sæsonmæssige
udvikling i slagtningerne, bør maksimumsopkøbsprisen
samt den mængde, der kan accepteres til intervention,
fastsættes;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 af 1.
september 1993 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår de
generelle og de særlige interventionsforanstaltninger for
oksekød (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/
98 (4), blev der indledt en licitation ved artikel 1, stk. 1, i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9. juni
1989 om opkøb af oksekød ved licitation (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2466/98 (6);
i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
2456/93 fastsættes der eventuelt en maksimumsopkøbspris for kvalitet R3 for hver dellicitation, under hensyntagen til de modtagne bud; ifølge artikel 13, stk. 2, kan
det besluttes ikke at tage licitationen til følge; ifølge
samme forordnings artikel 14 accepteres der kun bud,
som højst svarer til nævnte maksimumspris, dog uden at
overskride gennemsnitsprisen på det nationale eller regionale marked, forhøjet med beløbet nævnt i stk. 1;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 213. dellicitation, der blev indledt ved forordning
(EØF) nr. 1627/89, gælder følgende:
a) For kategori A fastsættes, at licitationen ikke tages til
følge.
b) For kategori C fastsættes:
— maksimumsopkøbsprisen til 231,50/ECU/100 kg
for hele og halve slagtekroppe af kvalitet R3
— den accepterede maksimumsmængde for hele og
halve slagtekroppe til 1 835 tons.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

148
210
225
288
159
307

af
af
af
af
af
af

28. 6. 1968, s. 24.
28. 7. 1998, s. 17.
4. 9. 1993, s. 4.
27. 10. 1998, s. 3.
10. 6. 1989, s. 36.
17. 11. 1998, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2555/98
af 27. november 1998
om levering af mejeriprodukter 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 (1), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet;
som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
mælkepulver;
disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med de
regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
2519/97 af 16. december 1997 om almindelige bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i henhold til
Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal leveres som led i

Fællesskabets fødevarehjælp (2); det er blandt andet
nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser ved
bestemmelsen af de heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i
bilaget anførte modtagere, skal der i Fællesskabet tilvejebringes mejeriprodukter efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i bilaget anførte betingelser.
Den bydende 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 offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

(2) EFT L 346 af 17. 12. 1997, s. 23.
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BILAG
PARTI A
1. Aktion nr.: 1524/95.
2. Modtager (2): Peru.
3. Modtagerens repræsentant: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina
3017, El Callao (fax (51-14) 426 54 10).
4. Bestemmelsesland: Peru.
5. Produkt, der skal tilvejebringes: vitaminiseret skummetmælkspulver.
6. Samlet mængde (tons netto): 500.
7. Antal partier: 1
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 114 af 29. 4. 1991, s. 1 (I B 1).
9. Emballering: se EFT C 267 af 13. 9. 1996, s. 1 (6.3 A og B 2).
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29. 4. 1991, s. 1 (I B 3).
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: spansk.
— Yderligere angivelser: »Distribución gratuita« og »Fecha de caducidad: . . .«
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked. Fremstillingen af skummetmælkspulveret og vitaminiseringen skal ske efter tilslaget for leveringen.
12. Forudset leveringsstadium: frit bestemmelsessted (7).
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn.
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: —
16. Bestemmelsessted: PRONAA’s lager (se punkt 3).
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: 28. 2. 1999.
— anden frist: 14. 3. 1999.
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 18. - 31. 1. 1999.
— anden frist: 1. - 14. 2. 1999.
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 14. 12. 1998.
— anden frist: 4. 1. 1999.
20. Budsikkerhedens størrelse: 20 ECU/ton.
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1):
Bureau de l’aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (excl.).
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 25. 11. 1998, fastsat ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2438/98 (EFT L 303 af 13. 11. 1998, s. 12).
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Noter:
(1) Yderligere oplysninger: André Debongnie (tlf. (32-2) 295 14 65)
Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale,
hvilke forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren 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 (EF) nr. 259/98 (EFT L 25 af 31.1.1998, s. 39) er gældende for eksportrestitutionen. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.
Leverandørens opmærksomhed henledes på artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i nævnte forordning. Der
fremsendes kopi af licensen, så snart udførselsangivelsen er antaget (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:
— sanitært certifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at produktet blev fremstillet på
fortrinlige vilkår, som overvåges af et kvalificeret teknisk personale. Certifikatet skal indeholde oplysning om pasteuriseringens temperatur og varighed, temperaturen i og varigheden af opholdet i spraytørringstårnet og sidste holdbarhedsdato
— veterinært certifikat, der er udstedt af en officiel instans, og som attesterer, at der i det område, hvor den
rå mælk er produceret, ikke er konstateret mund- og klovesyge eller andre anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme i de sidste 12 måneder før forarbejdningen.
(6) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt I A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(7) Ud over bestemmelserne i artikel 14, nr. 3, i forordning (EF) nr. 2519/97 må chartrede fartøjer ikke være
opført på nogen af de seneste fire kvartalslister over tilbageholdte fartøjer, der offentliggøres i henhold til
Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Rådets direktiv 95/21/EF (EFT L 157 af 7. 7. 1995, s. 1))
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2556/98
af 27. november 1998
om gennemførelsesbestemmelser for 1999 for det toldkontingent for oksekød,
der er fastsat ved interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 410/97 af
24. februar 1997 om visse gennemførelsesbestemmelser til
interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab på den ene side og Republikken
Slovenien på den anden side om handel og handelsanliggender (1), særlig artikel 1, og

2377/80 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2365/
98 (6); derudover bør det fastsættes, at licenser og attester
udstedes efter en betænkningstid og eventuelt ved anvendelse af en standardprocentsats for nedsættelse;
den risiko for spekulation, der består i ordningen, gør det
nødvendigt at fastlægge nøjagtige betingelser for de
erhvervsdrivendes adgang til nævnte ordning; for at overholdelsen af disse kriterier kan kontrolleres, skal ansøgningen indgives i den medlemsstat, hvor importøren er
momsregistreret;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Oksekød —

ud fra følgende betragtninger:
Interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det
Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske
Atomenergifællesskab på den ene side og Republikken
Slovenien på den anden side om handel og handelsanliggender (2), i det følgende benævnt »aftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 11. november 1996; Rådet og
Kommissionen har besluttet, at aftalen, indtil den træder i
kraft, skal anvendes midlertidigt i EF fra 1. januar 1997;
ifølge aftalen skal der for 1999 åbnes et toldkontingent
for oksekød med nedsat toldsats; der bør derfor fastsættes
gennemførelsesbestemmelser for denne mængde;
for at sikre, at mængden indføres korrekt, bør udstedelsen
af licenserne fordeles over forskellige perioder;
ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser; der
bør i dette øjemed blandt andet gives regler for indgivelse
af ansøgninger samt for de oplysninger, som skal være
anført på ansøgningerne og i licenserne, eventuelt ved en
fravigelse af eller tillæg til en række bestemmelser i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3179/88 af 16.
november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/98 (4), og 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.
(1)
(2)
(3)
( 4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

62 af 4. 3. 1997, s. 5.
344 af 31. 12. 1996, s. 3.
331 af 2. 12. 1988, s. 1.
149 af 20. 5. 1998, s. 11.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. I perioden fra 1. januar til 31. december 1999 kan
der i forbindelse med det toldkontingent, der er fastsat i
interimsaftalen med Slovenien, indføres 8 400 tons fersk
eller kølet oksekød, henhørende under KN-kode ex
0201 10 00 (slagtekroppe), 0201 20 20, 0201 20 30,
0201 20 50 og 0201 30, med oprindelse i Slovenien.
Dette kontingent har løbenr. 09.4082.
2. For det i stk. 1 omhandlede kød nedsættes den
værditoldsats og de specifikke toldsatser, der er fastsat i
den fælles toldtarif, med 80 %.
3. Den i stk. 1 omhandlede mængde fordeles over året
som følger:
— 4 200 tons i perioden 1. januar til 30. juni 1999
— 4 200 tons i perioden 1. juli til 31. december 1999.
4. Hvis den mængde, der er omfattet af ansøgninger
om importlicenser, der er indgivet for første periode som
anført i stk. 3, i 1999 er mindre end den disponible
mængde, lægges den resterende mængde til den mængde,
der er disponibel for den følgende periode.
(5) EFT L 143 af 27. 6. 1995, s. 35.
(6) EFT L 293 af 31. 10. 1998, s. 49.
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Artikel 2
1. For at kunne komme ind under importordningerne
kræves nedenstående:
a) Licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk
person, som ved ansøgningens indgivelse på en for
medlemsstatens myndigheder tilfredsstillende måde
skal godtgøre, at han i løbet af de sidste 12 måneder
har udøvet handelsvirksomhed med oksekød med
tredjelande; ansøgeren skal være optaget i et nationalt
momsregister.

L 320/21

2. Hvis en erhvervsdrivende indgiver mere end en
ansøgning, tages ingen af de pågældende ansøgninger i
betragtning.
3. Medlemsstaterne underretter senest den femte
arbejdsdag efter den dag, hvor perioden for indgivelse af
ansøgninger udløber, Kommissionen om de ansøgninger,
der er indgivet for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede
mængder. Meddelelsen skal indeholde en fortegnelse over
ansøgere fordelt på de mængder, der er ansøgt om licens
for.

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

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

c) Licensansøgningen skal omfatte en mængde på mindst
15 tons, udtrykt i produktvægt, uden at den disponible
mængde overskrides.

4. Kommissionen træffer afgørelse om, i hvilket
omfang licensansøgninger kan imødekommes.

d) Licensansøgningen og licensen skal i rubrik 8 være
forsynet med angivelse af oprindelseslandet. Licensen
forpligter til indførsel fra det angivne land.

Hvis de mængder, der ansøges om licens for, overstiger
den disponible mængde, fastsætter Kommissionen en
ensartet procentsats for nedsættelse af de mængder, der er
ansøgt om.

e) Licensansøgningen og licensen skal i rubrik 20 være
forsynet med løbenr. 09.4082 og mindst en af nedenstående angivelser:

5. Beslutter Kommissionen, at ansøgningerne kan
antages, udstedes licenserne hurtigst muligt.

— Reglamento (CE) no 2556/98
— Forordning (EF) nr. 2556/98
— Verordnung (EG) Nr. 2556/98
— Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2556/98
— Regulation (EC) No 2556/98
— Règlement (CE) no 2556/98
— Regolamento (CE) n. 2556/98
— Verordening (EG) nr. 2556/98
— Regulamento (CE) në 2556/98
— Asetuksen (EY) N:o 2556/98

Artikel 4
1. Medmindre andet er fastsat i nærværende forordning,
finder forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95
anvendelse.
2. Uanset artikel 3 i forordning (EF) nr. 1445/95 er
importlicenser, der udstedes efter nærværende forordning,
gyldige i 180 dage fra udstedelsesdagen. Ingen licens er
dog gyldig efter den 31. december 1999.
3.

De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

— Förordning (EG) nr 2556/98.
2. Uanset artikel 5 i forordning (EF) nr. 1445/95
angives der i licensansøgningens og licensens rubrik 16
en eller flere af de KN-koder, der er omhandlet i artikel
1, stk. 1.

Artikel 3
1.

Licensansøgningerne kan kun indgives:

Artikel 5
Produkterne omfattes af den i artikel 1 omhandlede told
ved forelæggelse af et varecertifikat EUR.1 udstedt af
udførselslandet i henhold til bestemmelserne i protokol 4,
der er knyttet som bilag til interimsaftalen, eller en erklæring, som er udfærdiget af eksportøren i henhold til
bestemmelserne i nævnte protokoller.

Artikel 6

— fra 6. til 15. januar 1999 for den mængde, der er
nævnt i artikel 1, stk. 3, første led

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

— fra 1. til 12. juli 1999 for den mængde, der er nævnt i
artikel 1, stk. 3, andet led.

Den anvendes fra den 1. januar 1999.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Fax (32 2) 296 60 27 / 295 36 13
Anvendelse af forordning (EF) nr. 2556/98
Kontingentets løbenummer: 09.4082
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD VI/D/2 — OKSEKØD

ANSØGNING OM IMPORTLICENS
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansøgerens nr. (1)

Ansøger
(navn og adresse)

Mængde
(tons)

I alt
Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) I numerisk rækkefølge.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2557/98
af 27. november 1998
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 193. særlige
licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90
fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1587/96 (2), særlig artikel 7a, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (3),
senest ændret ved fororordning (EF) nr. 417/98 (4),
afholder interventionsorganerne en løbende licitation for
ydelse af støtte til koncentreret smør; i artikel 6 i nævnte
forordning er det fastsat, at der under hensyntagen til de
ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en
maksimumsstøtte for koncentreret smør med et indhold
af fedtstof på mindst 96 %, eller det besluttes ikke at tage
licitationen til følge; størrelsen af destinationssikkerheden
bør fastsættes i overensstemmelse hermed;

med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 193. særlige licitation i forbindelse med den i
forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
fastsættes maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:
— destinationssikkerheden:

134 ECU/100 kg
148 ECU/100 kg

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 28. 6. 1968, s. 13.
206 af 16. 8. 1996, s. 21.
45 af 21. 2. 1990, s. 8.
52 af 21. 2. 1998, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2558/98
af 27. november 1998
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene
for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 21. særlige licitation,
der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning
(EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk
og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1587/96 (2), særlig artikel 6, stk. 3 og 6, og artikel 12,
stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15.
december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse
af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1982/
98 (4), sælger interventionsorganerne ved licitation visse
mængder smør, de ligger inde med, og yder støtte til
fløde, smør og koncentreret smør; i artikel 18 i nævnte
forordning er det fastsat, at der på grundlag af de ved hver
særlig licitation indkomne bud fastsættes en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for

fløde, smør og koncentreret smør, der kan differentieres
efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den
valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at licitationen
skal være uden virkning; størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 21. særlige licitation i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr.
2571/97, fastsættes mindstesalgsprisen, maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148
206
350
256

af
af
af
af

28.
16.
20.
18.

6. 1968, s. 13.
8. 1996, s. 21.
12. 1997, s. 3.
9. 1998, s. 9.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for
smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 21.
særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning
(EF) nr. 2571/97
(ECU/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det
ubehandlede smør

—

229

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Til det
ubehandlede smør

—

120

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Smør ≥ 82 %

109

105

—

105

Smør : 82 %

104

100

—

100

Koncentreret smør

134

130

134

130

Fløde

—

—

46

44

Smør

120

—

—

—

Koncentreret

148

—

148

—

Fløde

—

—

51

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør
≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

B
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2559/98
af 27. november 1998
om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse
for punktafgift
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med
stk. 3 og 4 i nævnte artikel;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

Italien har meddelt en ændring i teksten til denatureringsformlen, der er autoriseret ved forordning (EF) nr.
3199/93 —

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19.
oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen
for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel
27, stk. 4,
under henvisning til Rådets direktiv 92/12/EØF af 25.
februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt
om kontrol hermed (2), senest ændret ved direktiv 96/99/
EF (3), særlig artikel 24,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Afsnittet i bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 erstattes
af følgende:
»Italien
Ethylalkohol til at denaturere skal have et indhold af
ikke vandig ethylalkohol på ikke under 90 % vol. Pr.
hektoliter ikke vandig ethylalkohol tilsættes:

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse
af fremgangsmådene for fuldstændig denaturering af
alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2546/95 (5),

— 125 g tiofgene
— 0,8 g denatoniumbenzoat
— 3 g CI Reactive Red 24, 25 vægtprocent vandig
opløsning
— 2 l methylethylketon«.

under henvisning til udtalelse fra punktafgiftsudvalget, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a) i direktiv 92/
83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol,
der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse
med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

316 af 31. 10. 1992, s. 21.
76 af 23. 3. 1992, s. 1.
8 af 11. 1. 1997, s. 12.
288 af 23. 11. 1993, s. 12.
260 af 31. 10. 1995, s. 45.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2560/98
af 27. november 1998
om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles
fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90
af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af
veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 1191/98 (2), særlig artikel 6, 7 og 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2377/90
skal der gradvis fastsættes maksimalgrænseværdier for
restkoncentrationer af alle farmakologisk virksomme
stoffer, som inden for Fællesskabet anvendes i veterinærlægemidler til behandling af dyr bestemt til levnedsmiddelproduktion;
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer bør kun
fastsættes, efter at udvalget for veterinærlægemidler har
gennemgået alle relevante oplysninger vedrørende sikkerheden af rester af det pågældende stof for forbrugere af
animalske levnedsmidler samt sådanne resters indflydelse
på industriel forarbejdning af levnedsmidler;
ved fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler er det nødvendigt at specificere de dyrearter, hvori
sådanne rester vil kunne være til stede, de koncentrationer, der må være til stede i hvert af de relevante væv fra
det behandlede dyr (målvæv), og arten af den rest, som er
relevant for overvågningen af rester (restmarkør);
for at lette den rutinemæssige overvågning af lægemiddelrester, som fastsat i den relevante fællesskabslovgivning,
bør der i almindelighed fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i lever eller nyrer; imidlertid
er lever og nyrer hyppigt fjernet fra dyrekroppe i international handel, og der bør derfor også altid fastsættes
maksimalgrænseværdier
for
restkoncentrationer
i
muskelvæv eller fedtvæv;
(1) EFT L 224 af 18. 8. 1990, s. 1.
(2) EFT L 165 af 10. 6. 1998, s. 6.

for veterinærlægemidler til behandling af æglæggende
fugle, malkedyr eller honningbier skal der også fastsættes
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i æg,
mælk eller honning;
valnemulin bør medtages i bilag I til forordning (EØF) nr.
2377/90;
cinnamomi cassiae aetheroleum, kobberheptonat, kobbermethionat, kobberoxid, kobbersulfat, alfaprostol, dikobberoxid, rifaximin, angelicae radix aetheroleum, ainsi
aetheroleum, kobbergluconat, caryophylli aetheroleum,
cinnamomi ceylanici aetheroleum, citri aetheroleum,
citronellae aetheroleum, coriandri aetheroleum, foeniculi
aetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, myristicae
aetheroleum, rosmarini aetheroleum, thymi aetheroleum
og carvi aetheroleum bør medtages i bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90;
der bør fastsættes en tidsfrist på 60 dage inden ikrafttrædelsen af denne forordning for at give medlemsstaterne
mulighed for at foretage de tilpasninger, som måtte være
nødvendige i de tilladelser til at markedsføre de pågældende veterinærlægemidler, der er givet i medfør af
Rådets direktiv 81/851/EØF (3), senest ændret ved direktiv
93/40/EØF (4), for at tage hensyn til bestemmelserne i
denne forordning;
foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærmedicinske Præparater —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft 60 dage efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(3) EFT L 317 af 6. 11. 1981, s. 1.
(4) EFT L 214 af 24. 8. 1993, s. 31.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

L 320/29

L 320/30

BILAG
A. Bilag I til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som følger:
1.

Antimikrobielle lægemidler

1.2.

Antibiotica
DA

1.2.8. Pleuromutiliner
Farmakologisk virksomme
stoffer

»Valnemulin

Restmarkør

Valnemulin

Dyreart

MRL

Svin

Andre bestemmelser

Muskel
Lever
Nyre«

B. Bilag II til forordning (EØF) nr. 2377/90 ændres som følger:
1.

Uorganiske forbindelser
Farmakologisk virksomme stoffer

2.

Dyreart

»Kobberchlorid

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kobbergluconat

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kobberheptonat

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kobbermethionat

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kobberoxid

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kobbersulfat

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Dikobberoxid

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion«

Andre bestemmelser

De Europæiske Fællesskabers Tidende

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg

Målvæv

Organiske forbindelser
Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

Hare

Rifaximin

Alle arter pattedyr bestemt til levnedsmiddelproduktion

Kun til lokal anvendelse«

28. 11. 98

»Alfaprostol

Andre bestemmelser

Stoffer af vegetabilsk oprindelse
Farmakologisk virksomme stoffer

Dyreart

Anisi aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Carvi aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Caryophylli aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Citri aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Citronellae aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Coriandri aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Foeniculi aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Menthae piperitae aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Myristicae aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Rosmarini aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Thymi aetheroleum

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

Udelukkende til anvendelse på nyfødte dyr«

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Alle arter bestemt til levnedsmiddelproduktion

DA

»Angelicae radix aetheroleum

Andre bestemmelser

28. 11. 98
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2561/98
af 27. november 1998
om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der
leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

stitutioner, anvendes for ovennævnte transaktioner med
de fornødne ændringer;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 fastsættes de
særlige kriterier, der skal tages i betragtning ved beregningen af eksportrestitutionen for ris;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2547/98 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
I artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2681/74 af 21.
oktober 1974 om fællesskabsfinansiering af udgifter i
forbindelse med levering af landbrugsvarer som fødevarehjælp (5) er det fastsat, at den del af udgifterne, der svarer
til eksportrestitutionerne fastsat på dette område i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne, henhører
under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget, Garantisektionen;

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets og
medlemsstaternes nationale fødevarehjælp som led i
internationale konventioner eller andre supplerende
programmer, samt i forbindelse med andre EF-aktioner
vedrørende gratis leverancer, fastsættes de restitutioner,
der gælder for produkter fra korn- og rissektoren, som
anført i bilaget.

med henblik på at lette udarbejdelsen og forvaltningen af
budgettet for Fællesskabets foranstaltninger i forbindelse
med fødevarehjælp og for at medlemsstaterne kan få
kendskab til omfanget af Fællesskabets medfinansiering
af den nationale fødevarehjælp, bør størrelsen af restitutionerne for denne hjælp fastsættes;

Artikel 2

de almindelige regler og gennemførelsesbestemmelser,
der er fastsat i artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 for eksportre-

For foranstaltninger i forbindelse med Fællesskabets fødevarehjælp til Nordkorea fastsættes der en restitution på
426 ECU/ton for produkter henhørende under KN-kode
1006 30 98.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 1. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
318
329
265
288

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
27. 11. 1998, s. 41.
30. 12. 1995, s. 18.
30. 9. 1998, s. 4.
25. 10. 1974, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 27. november 1998 om fastsættelse af restitutioner for de
produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger
(ECU/ton)
Produktkode

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

27,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

54,00

1005 90 00 9000

46,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

46,00

1101 00 15 9100

37,25

1101 00 15 9130

37,25

1102 20 10 9200

75,45

1102 20 10 9400

64,67

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

67,29

1103 11 10 9200

20,00

1103 11 90 9200

20,00

1103 13 10 9100

97,00

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

89,90

1104 21 50 9100

89,72

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er
fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT
L 366 af 24. 12. 1987, s. 1), ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2562/98
af 27. november 1998
om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i
svinekødssektoren med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 904/90
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

for at sikre en korrekt forvaltning af kontingenterne bør
der ved indgivelsen af ansøgninger om importlicens stilles
sikkerhed samt fastsættes visse betingelser for så vidt
angår ansøgerne; den tidsmæssige fordeling af kontingentmængderne på året og licensernes gyldighedsperiode
bør også fastlægges;

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1706/98
af 20. juli 1998 om ordningen for landbrugsprodukter og
varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i
AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
715/90 (1), særlig artikel 30,

under hensyntagen til de mængder, der allerede har været
til rådighed under ordningen i forordning (EØF) nr. 715/
90, bør de nye mængder for 1988 stilles til rådighed i
forhold til de kontingenter, der er fastsat i forordning (EF)
nr. 1706/98;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75
af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for
svinekød (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3290/
94 (3), særlig artikel 22, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved forordning (EF) nr. 1706/98 blev der foretaget de
ændringer af ordningen for indførsel af landbrugsprodukter, som var et resultat af midtvejsrevisionen af fjerde
Lomé-konvention; artikel 9 i forordning (EF) nr. 1706/98
indfører specielt en ordning med nedsættelse af importafgifterne for visse svinekødsprodukter inden for rammerne
af kontingenter; sammenholdt med bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 715/90 fastsætter artikel 9 i forordning (EF) nr. 1706/98 en forhøjelse af toldkontingenterne
og en yderligere nedsættelse af den told, der er fastsat for
de produkter, der er opregnet i artikel 9, stk. 2 og 3, i
førnævnte forordning; der er også indført en bestemmelse
om en nedsættelse af told uden kontingenter, som gælder
for visse svinekødsprodukter, der er opregnet i artikel 9,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1706/98;
der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for
nævnte forordning for de pågældende svinekødsprodukter, således at de pågældende kontingenter kan
forvaltes korrekt; disse bestemmelser er dels et supplement til, dels en afvigelse fra Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3719/88 af 16. november 1988 om fælles
gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1044/
98 (5);
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

215
282
349
331
149

af
af
af
af
af

1. 8. 1998, s. 12.
1. 11. 1975, s. 1.
31. 12. 1994, s. 105.
2. 12. 1988, s. 1.
20. 5. 1998, s. 11.

grupperne AVS 1, AVS 2 og AVS 3 i nærværende forordning henviser til de produkter, der er opregnet i
henholdsvis stk. 1, 2 og 3 i artikel 9 i forordning (EF) nr.
1706/98;
Kommissionens forordning (EØF) nr. 904/90 af 9. april
1990 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for visse produkter i svinekødssektoren med
oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet
(AVS) eller i de oversøiske lande og territorier (OLT) (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1369/98 (7), bør
ophæves;
der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for udstedelsen af eksportlicenser for visse svinekødsprodukter, for
hvilke der gælder en nedsat told;
denne forordning bør gælde fra 1. december 1998 for at
sikre en korrekt forvaltning af kontingenterne for 1998;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ved indførsel til EF i henhold til artikel 9 i forordning
(EF) nr. 1706/98 af produkter henhørende under de KNkoder, der er anført i bilag I til nærværende forordning,
skal der fremlægges importlicens.
(6) EFT L 93 af 10. 4. 1990, s. 23.
(7) EFT L 185 af 30. 6. 1998, s. 14.
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Licenserne udstedes på de i nærværende forordning fastsatte betingelser og inden for rammerne af de i forordning
(EF) nr. 1706/98 fastsatte kontingenter.
De årlige mængder fra AVS-landene, der omhandles i
nærværende forordning, skal have følgende løbenumre:
kontingentet for gruppe AVS 2: 09.4029 og for gruppe
AVS 3: 09.4028.

Artikel 2
Det samlede årlige kontingent på 500 tons, der
omhandles i artikel 9, stk. 2, og det årlige kontingent på
500 tons, der omhandles i artikel 9, stk. 3, i forordning
(EF) nr. 1706/98, fordeles således på året:
— 25 % i perioden 1. januar til 31. marts
— 25 % i perioden 1. april til 30. juni
— 25 % i perioden 1. juli til 30. september

L 320/35

— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF)
nr. 2562/98
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98
und (EG) Nr. 2562/98
— Προϊν ΑΚΕ — Κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and
(EC) No 2562/98
— Produit ACP — règlements (CE) no 1706/98 et (CE) no
2562/98
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE)
n. 2562/98
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en
(EG) nr. 2562/98
— Produto ACP — Regulamentos (CE) në 1706/98 e
(CE) në 2562/98
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o
2562/98

— 25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och
(EG) nr 2562/98.

I 1998 skal den disponible mængde for gruppe AVS 2
imidlertid være på 500 tons og den disponible mængde
for gruppe AVS 3 være på 250 tons.

5. Licensen skal i rubrik 24 indeholde en af følgende
angivelser:

Artikel 3
1. Ansøgeren for importlicenser for de produkter, der
omhandles i artikel 1, stk. 3, er en fysisk eller juridisk
person, der på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen
kan fremlægge bevis, der tilfredsstiller medlemsstatens
kompetente myndigheder, for at han i mindst de sidste 12
måneder forud for indgivelsen af licensansøgningen har
været aktiv i samhandelen med svinekødsprodukter med
tredjelande; dog er detailforretninger og restauranter, som
sælger deres produkter til den endelige forbruger,
udelukket fra at kunne udnytte ordningen.
2. Licensansøgningen må kun omfatte en af de
grupper, der er defineret i bilag I til nærværende forordning; den kan omfatte flere produkter henhørende under
forskellige KN-koder. I så fald anføres alle KN-koder i
rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen.
Licensansøgningen omfatter mindst 1 ton og højst 100 %
af den mængde, der er til rådighed for den pågældende
gruppe i hver periode, jf. artikel 2.
3. Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 8
indeholde en angivelse af oprindelseslandet; licensen
forpligter til at indføre fra det nævnte land.
4. Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 20
indeholde en af følgende angivelser:
— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 1706/98 y (CE)
no 2562/98

— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2562/98
— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr.
2562/98
— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 2562/98
— Μεωση του δασµο πωr προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— Customs duty reduction as provided for in Regulation
(EC) No 2562/98
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2562/98
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 2562/98
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no
Regulamento (CE) në 2562/98
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o
2562/98
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr
2562/98.

Artikel 4
1. De licensansøgninger, der omhandles i artikel 3, kan
kun indgives i løbet af de første ti dage af hver periode, jf.
artikel 2. Dog skal licensansøgninger for 1998 indgives i
perioden fra 1. til 10. december 1998.
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2. Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis
ansøgeren skriftligt erklærer, at han for den pågældende
periode ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansøgninger for produkter i samme gruppe i den medlemsstat,
hvor ansøgningen indgives, eller i andre medlemsstater.
Hvis en person indgiver flere ansøgninger for produkter i
samme gruppe, tages ingen af de indgivne ansøgninger i
betragtning.
3. Den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for
indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne
Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for
hvert af de produkter, der er anført i gruppen. Meddelelsen indeholder en liste over ansøgerne og oplysning
om den produktkode og de mængder, der er ansøgt om
pr. gruppe og oprindelsesland.
Alle meddelelser, herunder også »ingen ansøgninger«,
fremsendes pr. telex eller telefax den pågældende
arbejdsdag efter modellen i bilag II, hvis der ikke er
indgivet ansøgninger, og efter modellen i bilag II og III,
hvis der er indgivet ansøgninger.
4. Hvis Kommissionen beslutter at imødekomme
ansøgningerne, udstedes licenserne hurtigst muligt.
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Artikel 5

Importlicenser for produkter omhandlet i artikel 1, stk. 3,
er gyldige i 150 dage fra den faktiske udstedelsesdato, jf.
artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88.
Importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende
forordning, kan ikke overdrages.
Artikel 6
Ansøgninger om importlicenser skal ledsages af en
sikkerhedsstillelse på 30 ECU/100 kg for alle de i artikel
1 omhandlede produkter.
Artikel 7
Indførsel under den ordning med importtoldnedsættelse,
der er fastsat i nærværende forordning kan kun finde sted,
hvis de pågældende produkters oprindelse er attesteret af
eksportlandets kompetente myndigheder i overensstemmelse med de oprindelsesregler, der gælder for de pågældende produkter, jf. protokol nr. 1 til fjerde AVS-EØFkonvention, der blev undertegnet i Lomé den 15.
december 1989.
Artikel 8

5. Kommissionen bestemmer, i hvilket omfang de i
artikel 3 omhandlede ansøgninger kan imødekommes.

Forordning (EØF) nr. 3719/88 anvendes med forbehold af
bestemmelserne i nærværende forordning.

Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser,
overstiger
de
disponible
mængder,
nedsætter
Kommissionen de ansøgte mængder med en fast
procentsats.

Artikel 9

Hvis den samlede ønskede mængde, er mindre end den
disponible mængde, beregner Kommissionen restmængden, der skal lægges til den disponible mængde i
den følgende periode samme år.

Forordning (EØF) nr. 904/90 ophæves.
Artikel 10
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. december 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Produkter omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1706/98
Løbenummer

Gruppe
nummer

AVS 1

KN-kode

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
1501 00 11
1501 00 19
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
1602 49
ex 1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Nedsættelse
af told
(%)

16

Produkter omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1706/98
Løbenummer

Gruppe
nummer

09.4029

AVS 2

KN-kode

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 (1)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55 (1)
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11 til 0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10 til 0210 19 89
0210 90 39

Nedsættelse
af told
(%)

Årligt
kontingent
(tons)

50

500

(1) Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt.

Produkter omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1706/98
Løbenummer

Gruppe
nummer

09.4028

AVS 3

KN-kode

1601 00

Nedsættelse
af told
(%)

Årligt
kontingent
(tons)

65

500
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BILAG II
Anvendelse af forordning (EF) nr. 2562/98 — AVS-indførsel
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Ansøgninger om importlicens

GD VI/D/3  Svinekød
Dato

Periode

Medlemsstat :
Afsender :
Kontaktperson :
Telefon :
Telefax :
Adressat : DG VI/D/3  Telefax : (32 2) 296 62 79/296 12 27
Gruppe nummer

AVS 2
AVS 3

Mængde, der er ansøgt om
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BILAG III
Anvendelse af forordning (EF) nr. 2562/98  AVS-indførsel
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Ansøgninger om importlicens

GD VI/D/3  Svinekød
Dato

Periode

Medlemsstat:

(tons)
Gruppe
nummer

KN-kode

Ansøger
(navn og adresse)

Mængde

Oprindelsesland

AVS2

I alt pr. produkt

(tons)
Gruppe
nummer

KN-kode

Ansøger
(navn og adresse)

AVS3

I alt pr. produkt

Mængde

Oprindelsesland
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2563/98
af 27. november 1998
om licitation med henblik på fastsættelse af tilskud ved forsendelse af afskallet,
langkornet ris til Réunion
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 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2),
særlig artikel 10, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 (3) er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris
til Réunion;
en gennemgang af forsyningssituationen på Réunion
viser, at der er mangel på ris; da der er ris til rådighed på
Fællesskabets marked, bør det gøres muligt for Réunion
at forsyne sig på Fællesskabets marked; den særlige situation på Réunion gør det hensigtsmæssigt at begrænse de
mængder, der skal forsendes, og følgelig at fastsætte størrelsen af tilskuddet ved licitation;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

Artikel 3
Den i artikel 7, stk. 3, litra a), i forordning (EØF) nr.
2692/89 omhandlede sikkerhedsstillelse er på 30
ECU/ton.
Artikel 4
Dokumenter vedrørende tilskuddet, der udstedes i forbindelse med denne licitation, anses for så vidt angår gyldighedsperioden som udstedt på den sidste dag, inden fristen
for indgivelse af bud udløber.
Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være
Kommissionen i hænde senest halvanden time efter
udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud som
fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne
Kommissionen herom inden for samme frist som
omhandlet i foregående stykke.
Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk
tid.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 7
Artikel 1
1. Der afholdes en licitation over det i artikel 10, stk. 1,
i forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede tilskud ved
forsendelse af afskallet, langkornet ris henhørende under
KN-kode 1006 20 98 til Réunion.
2. Den i stk. 1 omhandlede licitation er åben indtil den
24. juni 1999. I licitationsperioden afholdes der ugentlige
licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud
fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2692/89 og efter stående bestemmelser.
Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en mængde på
mindst 50 tons og højst 3 000 tons.
(1) EFT L 329 af 30. 12. 1995, s. 18.
(2) EFT L 265 af 30. 9. 1998, s. 4.
(3) EFT L 261 af 7. 9. 1989, s. 8.

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 22 i
forordning (EF) nr. 3072/95:
— at fastsætte et maksimumstilskud, eller
— at lade licitationen være uden virkning.
2. Er der fastsat et maksimumstilskud, gives tilslaget til
den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer til maksimumstilskuddet eller en lavere sats.
Artikel 8
Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første
dellicitation udløber den 10. december 1998, kl. 10.00.
Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den
24. juni 1999.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Ugentlig licitation vedrørende tilskuddet ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion
Udløb af fristen for indgivelse af bud (dato/klokkeslæt)
1

2

3

Nummerering af
de bydende

Mængde
(tons)

Tilskud
(ECU/ton)

1
2
3
4
5
osv.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2564/98
af 27. november 1998
om licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutionen for sleben
rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande
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 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes licitation over eksportrestitutionen for
sleben rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der
udføres til zone I-VI, med undtagelse af Estland, Ungarn,
Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Cypern og
Tyrkiet, og til zone VIII, med undtagelse af Guyana,
Madagaskar og Surinam, som omhandlet i bilaget til
forordning (EØF) nr. 2145/92.

ud fra følgende betragtninger:

2. Den i stk. 1 omhandlede licitation er åben indtil den
24. juni 1999. I licitationsperioden afholdes der ugentlige
licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud
fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres; denne situation kan indebære en fare for den
normale prisudvikling i høståret 1998/99;

3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.
Artikel 2

for at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der er tilbøjelige til at
forsyne sig i Fællesskabet; den særlige situation på
markedet for ris gør det hensigtsmæssigt at begrænse
restitutionerne kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, i
hvilken det er fastsat, at eksportrestitutionens størrelse
kan fastsættes ved licitation;
det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 299/95 (4), gælder
for denne licitation;
for at undgå forstyrrelser på producentlandenes markeder
bør licitationen begrænses til visse zoner i bilaget til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/92 (5), ændret
ved forordning (EF) nr. 3304/94 (6);
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

329 af 30. 12. 1995, s. 18.
265 af 30. 9. 1998, s. 4.
61 af 7. 3. 1975, s. 25.
35 af 15. 2. 1995, s. 8.
214 af 30. 7. 1992, s. 20.
341 af 30. 12. 1994, s. 48.

Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde på mindst 50 tons og højst 3 000 tons.
Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 ECU/ton.
Artikel 4
1. Som undtagelse fra artikel 21, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (7) anses de eksportlicenser, der udstedes i forbindelse med denne licitation,
for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på
dagen for indgivelsen af buddet.
2. Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 og indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.
Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være
Kommissionen i hænde senest halvanden time efter
udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud, som
fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
(7) EFT L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.
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Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne
Kommissionen herom inden for samme frist som
omhandlet i foregående stykke.
Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk
tid.
Artikel 7
1. På grundlag af de indgivne bud beslutter
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 22 i
forordning (EF) nr. 3072/95:
— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under
hensyntagen til kriterierne i artikel 13 i forordning
(EF) nr. 3072/95, eller
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— at lade licitationen være uden virkning.
2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer
til maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.
Artikel 8
Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første
dellicitation udløber den 10. december 1998, kl. 10.00.
Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den
24. juni 1999.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Ugentlig licitation vedrørende eksportrestitutionen for sleben rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande
Udløb af fristen for indgivelse af bud (dato/klokkeslæt)
1

2

3

Nummerering af
de bydende

Mængde
(tons)

Eksportrestitutionsbeløb
(ECU/ton)

1
2
3
4
5
osv.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2565/98
af 27. november 1998
om licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutionen for sleben
rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande i
Europa
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

udføres til Estland, Ungarn, Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovenien og Cypern.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

2. Den i stk. 1 omhandlede licitation er åben indtil den
24. juni 1999. I licitationsperioden afholdes der ugentlige
licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud
fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres; denne situation kan indebære en fare for den
normale prisudvikling i høståret 1998/99;
for at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der er tilbøjelige til at
forsyne sig i Fællesskabet; den særlige situation på
markedet for ris gør det hensigtsmæssigt at begrænse
restitutionerne kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, i
hvilken det er fastsat, at eksportrestitutionens størrelse
kan fastsættes ved licitation;
det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 299/95 (4), gælder
for denne licitation;
for at undgå forstyrrelser på producentlandenes markeder
bør licitationen begrænses til visse lande;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes licitation over eksportrestitutionen for
sleben rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329 af 30. 12. 1995, s. 18.
265 af 30. 9. 1998, s. 4.
61 af 7. 3. 1975, s. 25.
35 af 15. 2. 1995, s. 8.

3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.
Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde på mindst 50 tons og højst 3 000 tons.
Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 ECU/ton.
Artikel 4
1. Som undtagelse fra artikel 21, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (5) anses de eksportlicenser, der udstedes i forbindelse med denne licitation,
for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på
dagen for indgivelsen af buddet.
2. Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 og indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.
Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være
Kommissionen i hænde senest halvanden time efter
udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud som
fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne
Kommissionen herom inden for samme frist som
omhandlet i foregående stykke.
Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk
tid.
(5) EFT L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.
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Artikel 7

Artikel 8

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 22 i
forordning (EF) nr. 3072/95:

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første
dellicitation udløber den 10. december 1998, kl. 10.00.

— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under
hensyntagen til kriterierne i artikel 13 i forordning
(EF) nr. 3072/95, eller
— at lade licitationen være uden virkning.

Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den
24. juni 1999.

2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer
til maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.

Artikel 9
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Ugentlig licitation vedrørende eksportrestitutionen for sleben rundkornet, middelkornet og langkornet ris A, der udføres til visse tredjelande i Europa
Udløb af fristen for indgivelse af bud (dato/klokkeslæt)
1

2

3

Nummerering af
de bydende

Mængde
(tons)

Eksportrestitutionsbeløb
(ECU/ton)

1
2
3
4
5
osv.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2566/98
af 27. november 1998
om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande
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 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
En gennemgang af den skønsmæssige opgørelse viser, at
der findes rismængder hos producenterne, som kan
eksporteres; denne situation kan indebære en fare for den
normale prisudvikling i høståret 1998/99;
for at råde bod på denne situation bør der fastsættes
restitutioner for eksport til zoner, der er tilbøjelige til at
forsyne sig i Fællesskabet; den særlige situation på
markedet for ris gør det hensigtsmæssigt at begrænse
restitutionerne kvantitativt og dermed iværksætte bestemmelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95, i
hvilken det er fastsat, at eksportrestitutionens størrelse
kan fastsættes ved licitation;
det bør præciseres, at bestemmelserne i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 af 6. marts 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende
udbydelse i licitation af eksportrestitutioner for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 299/95 (4), gælder
for denne licitation;
for at undgå forstyrrelser på producentlandenes markeder
bør destinationsmarkederne begrænses til visse destinationer som omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/92 (5), ændret ved forordning (EF) nr.
3304/94 (6);
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1. Der afholdes en licitation over eksportrestitutionen
for sleben langkornet ris henhørende under KN-kode
1006 30 67, der udføres til zone I til VI, undtagen Tyrkiet,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

329 af 30. 12. 1995, s. 18.
265 af 30. 9. 1998, s. 4.
61 af 7. 3. 1975, s. 25.
35 af 15. 2. 1995, s. 8.
214 af 30. 7. 1992, s. 20.
341 af 30. 12. 1994, s. 48.

og til zone VIII, undtagen Guyana, Madagaskar og
Surinam, som omhandlet i bilaget til forordning (EØF) nr.
2145/92.
2. Den i stk. 1 omhandlede licitation er åben indtil den
24. juni 1999. I licitationsperioden afholdes der ugentlige
licitationer, for hvilke tidspunktet for indgivelse af bud
fastsættes i licitationsbekendtgørelsen.
3. Licitationen afvikles efter bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 584/75 og efterstående bestemmelser.
Artikel 2
Et bud kan kun antages, hvis det omfatter en eksportmængde på mindst 50 tons og højst 3 000 tons.
Artikel 3
Den i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 584/75 omhandlede
sikkerhedsstillelse er på 30 ECU/ton.
Artikel 4
1. Som undtagelse fra artikel 21, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (7) anses de eksportlicenser, der udstedes i forbindelse med denne licitation,
for så vidt angår gyldighedsperioden, som udstedt på
dagen for indgivelsen af buddet.
2. Licenserne er gyldige fra udstedelsestidspunktet som
fastsat i stk. 1 og indtil udgangen af den fjerde efterfølgende måned.
Artikel 5
Buddene indgives via medlemsstaterne og skal være
Kommissionen i hænde senest halvanden time efter
udløbet af fristen for den ugentlige indgivelse af bud som
fastsat i licitationsbekendtgørelsen. De fremsendes i overensstemmelse med skemaet i bilaget.
Foreligger der ikke bud, underretter medlemsstaterne
Kommissionen herom inden for samme frist som
omhandlet i foregående stykke.
Artikel 6
De for indgivelse af bud fastsatte tidspunkter er belgisk
tid.
(7) EFT L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.
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Artikel 7

Artikel 8

1. På grundlag af de indgivne bud beslutter
Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 22 i
forordning (EF) nr. 3072/95:

Fristen for indgivelse af bud i forbindelse med den første
dellicitation udløber den 10. december 1998, kl. 10.00.

— at fastsætte en maksimumseksportrestitution under
hensyntagen til kriterierne i artikel 13 i forordning
(EF) nr. 3072/95, eller
— at lade licitationen være uden virkning.

Den seneste dato, hvor bud kan indgives, fastsættes til den
24. juni 1999.

2. Er der fastsat en maksimumseksportrestitution, gives
tilslaget til den eller de blandt de bydende, hvis bud svarer
til maksimumsrestitutionen eller en lavere sats.

Artikel 9
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

28. 11. 98

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 320/51

BILAG
Ugentlig licitation vedrørende eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse
tredjelande
Udløb af fristen for indgivelse af bud (dato/klokkeslæt)
1

2

3

Nummerering af
de bydende

Mængde
(tons)

Eksportrestitutionsbeløb
(ECU/ton)

1
2
3
4
5
osv.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2567/98
af 27. november 1998
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

druer til spisebrug, fastsættes en restitutionssats, der er
lavere end den vejledende sats —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så
vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1287/98 (2), særlig
artikel 5, stk. 6, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/98 (3), er
der fastsat vejledende mængder for udstedelse af eksportlicenser, bortset fra licenser, der ansøges om i forbindelse
med fødevarehjælp;
de oplysninger, Kommissionen råder over i dag, viser, at
de vejledende mængder er overskredet for hasselnødder
med skal, valnødder med skal, citroner og druer til spisebrug;
der bør derfor for de licenser af type B, der er ansøgt om
mellem den 16. september og 15. november 1998 for
hasselnødder med skal, valnødder med skal, citroner og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For de eksportlicenser af type B, der er omhandlet i
artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96, og som der er
ansøgt om mellem den 16. september og 15. november
1998, er de udstedelsesprocentsatser, som de mængder,
der er ansøgt om, skal multipliceres med, og restitutionssatserne fastsat i bilaget til nærværende forordning.
Ovenstående stykke gælder ikke for licenser, der ansøges
om vedrørende fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i den
landbrugsaftale, der er indgået under Uruguay-rundens
multilaterale handelsforhandlinger.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 28. november 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 292 af 15. 11. 1996, s. 12.
(2) EFT L 178 af 23. 6. 1998, s. 11.
(3) EFT L 243 af 2. 9. 1998, s. 3.
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BILAG
Udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt om, og restitutionssatser for de licenser af
type B, der er ansøgt om mellem den 16. september og den 15. november 1998
Destination
eller
destinationsgruppe

Udstedelsesprocentsats
for de mængder,
der er ansøgt om

Restitutionssats
(ECU/
ton netto)

Tomater

F

100 %

20,0

Afskallede mandler

F

100 %

50,0

Hasselnødder med skal

F

100 %

55,1

Afskallede hasselnødder

F

100 %

114,0

Valnødder med skal

F

100 %

42,5

XYC

100 %

35,0

Citroner

F

100 %

26,1

Druer til spisebrug

F

100 %

24,7

Æbler

X

100 %

25,0

Y

100 %

7,0

ZD

100 %

54,0

E

100 %

30,0

Produkt

Appelsiner

Ferskner og nektariner
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/84/EF
af 20. november 1998
om retlig beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester
EUROPA-PARLAMENTET
OG
EUROPÆISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, artikel 66
og artikel 100 A,

forhold til andre legitime interesser, som bør være
retligt beskyttede;

(4)

Kommissionen har på grundlag af grønbogen
»Retlig beskyttelse af krypterede tjenester i det
indre marked« gennemført en omfattende høring;
høringen bekræftede behovet for et fællesskabsretligt instrument, som kan sikre den retlige beskyttelse af alle de tjenester, hvor vederlaget afhænger
af en adgangsstyring;

(5)

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af
13. maj 1997 om grønbogen (4) Kommissionen til
at forelægge et forslag til direktiv, der omfatter alle
krypterede tjenester, hvor krypteringen anvendes til
at sikre licensbetaling; Parlamentet var enigt i, at
forslaget skulle omfatte informationssamfundets
tjenester, der teleformidles på individuel anmodning fra en tjenestemodtager, samt radio- og tvspredningstjenester;

(6)

den digitale teknologi skaber forudsætningerne for,
at forbrugernes valgmuligheder kan øges og den
kulturelle mangfoldighed styrkes, idet der kan
tilbydes en endnu bredere vifte af tjenester som
omhandlet i traktatens artikel 59 og 60; disse tjenester vil ofte kun være rentable, hvis tjenesteudbyderen kan sikres et vederlag ved hjælp af adgangsstyring; tilsvarende synes retlig beskyttelse af tjenesteudbydere mod ulovlige anordninger, der
muliggør gratis adgang til disse tjenester, at være
nødvendig for at sikre disse tjenesters økonomiske
bæredygtighed;

(7)

spørgsmålets betydning fremgik af Kommissionens
meddelelse »Et europæisk initiativ inden for elektronisk handel«;

(8)

i henhold til traktatens artikel 7 A indebærer det
indre marked et område uden indre grænser med
fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser; i
henhold til traktatens artikel 128, stk. 4, skal
Fællesskabet tage hensyn til de kulturelle aspekter i
sin indsats i henhold til de andre bestemmelser i
traktaten; i medfør af traktatens artikel 130, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
Sociale Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
B (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De målsætninger for Fællesskabet, der er nedfældet
i traktaten, omfatter en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk samt en
sikring af økonomiske og sociale fremskridt ved at
fjerne de skranker, der deler dem;

(2)

udbuddet af radio- og tv-spredningstjenester samt
informationssamfundets tjenester på tværs af grænserne kan bidrage til — ud fra et individuelt synspunkt — at en grundlæggende rettighed som
ytringsfriheden kan udøves fuldt ud, og — ud fra et
kollektivt synspunkt — at traktatens mål virkeliggøres;

(3)

traktaten foreskriver fri bevægelighed for alle tjenesteydelser, der normalt udføres mod vederlag; når
denne ret anvendes på radio- og tv-spredningstjenester samt informationssamfundets tjenester, er
den ligeledes et konkret fællesskabsretligt udtryk
for et mere generelt princip, nemlig ytringsfriheden som forankret i artikel 10 i den europæiske
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder
og grundlæggende frihedsrettigheder; i denne
artikel anerkendes det udtrykkeligt, at borgerne har
ret til at modtage og videregive informationer uden
hensyn til grænser, ligesom enhver begrænsning af
denne ret skal bero på en passende afvejning i

(1) EFT C 314 af 16. 10. 1997, s. 7, og
EFT C 203 af 30. 6. 1998, s. 12.
(2) EFT C 129 af 27. 4. 1998, s. 16.
3
( ) Europa-Parlamentets udtalelse af 30. 4. 1998 (EFT C 152 af
18. 5. 1998, s. 59), Rådets fælles holdning af 29. juni 1998
(EFT C 262 af 19. 8. 1998, s. 34) og Europa-Parlamentets
afgørelse af 8. oktober 1998 (EFT C 328 af 26. 10. 1998).
Rådets afgørelse af 9. november 1998.

(4) EFT C 167 af 2. 6. 1997, s. 31.
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ledning af forbrugeren; i henhold til traktatens
artikel 129 A, stk. 1, skal Fællesskabet bidrage til
virkeliggørelse af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved de foranstaltninger, som det vedtager i
henhold til artikel 100 A;

skal Fællesskabet gennem de politikker og aktioner, som det iværksætter, bidrage til at skabe de
nødvendige betingelser for udviklingen af fællesskabsindustriens konkurrenceevne;

(9)

dette direktiv berører ikke eventuelle fremtidige
fællesskabsbestemmelser eller nationale bestemmelser, der skal sikre, at en række radio- og tvspredningstjenester, som anses for at være af almen
interesse, ikke er adgangsstyrede;

(10)

dette direktiv berører ikke de kulturelle aspekter af
eventuelle yderligere fællesskabsforanstaltninger
vedrørende nye tjenester;

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

de rammebestemmelser for etableringen af et fælles
audiovisuelt område, der er fastsat i Rådets direktiv
89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af
visse love og administrative bestemmelser i
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (1), bør suppleres med
bestemmelser om de adgangsstyringsteknikker,
som dette direktiv vedrører, ikke mindst med
henblik på at sikre, at udbydere af grænseoverskridende udsendelser behandles lige uanset hjemsted;

(17)

i henhold til Rådets resolution af 29. juni 1995 om
en ensartet og effektiv gennemførelse af fællesskabsretten og om sanktioner i tilfælde af overtrædelse af dens bestemmelser vedrørende det indre
marked (2), skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger, som bevirker, at fællesskabsretten gennemføres lige så effektivt og omhyggeligt som
medlemsstaternes nationale ret;

(18)

medlemsstaterne skal i henhold til traktatens
artikel 5 træffe alle nødvendige foranstaltninger for
at sikre, at fællesskabsretten anvendes og er effektiv,
navnlig ved at sørge for, at de valgte sanktioner er
effektive, afskrækkende og står i et rimeligt forhold
til den ulovlige handlings potentielle virkning, og
at retsmidlerne er passende;

(19)

den indbyrdes tilnærmelse af love og administrative
bestemmelser i medlemsstaterne skal efter proportionalitetsprincippet som omhandlet i traktatens
artikel 3 B, stk. 3, begrænses til, hvad der er
nødvendigt for at nå målene for det indre marked;

(20)

distribution af ulovlige anordninger omfatter
enhver form for overdragelse samt markedsføring
med henblik på udbredelse af sådanne anordninger
i og uden for Fællesskabet;

(21)

anvendelsen af eventuelle nationale bestemmelser,
som forbyder privat besiddelse af ulovlige anordninger, berøres ikke af dette direktiv; det samme
gør sig gældende for anvendelsen af Fællesskabets
konkurrenceregler og for anvendelsen af Fællesskabets regler for intellektuel ejendomsret;

(22)

i den nationale lovgivning vedrørende sanktioner
og retsmidler mod ulovlige kommercielle handlinger kan det være fastsat, at handlingerne skal
være udført af en person, som vidste eller burde
vide, at de pågældende anordninger var ulovlige;

forskellene mellem de nationale regler for retlig
beskyttelse af adgangsstyrede og adgangsstyrende
tjenester kan skabe hindringer for den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser;

anvendelsen af traktaten er ikke tilstrækkelig til at
fjerne disse hindringer i det indre marked; ændringerne må derfor fjernes ved etablering af et ensartet
beskyttelsesniveau i medlemsstaterne; dette betyder,
at de nationale regler for kommercielle handlinger,
der vedrører ulovlige anordninger, må tilnærmes
hinanden;

det synes nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne
sørger for en passende retsbeskyttelse mod
markedsføring, med direkte eller indirekte økonomisk gevinst for øje, af ulovlige anordninger, som
muliggør eller letter uautoriseret omgåelse af
enhver form for tekniske foranstaltninger, der har
til formål at sikre betaling af vederlaget for en
lovligt udbudt tjeneste;

de kommercielle handlinger, der vedrører ulovlige
anordninger, omfatter kommerciel kommunikation, der dækker alle former for reklame, direkte
markedsføring, sponsorering, salgsfremme og
public relations til fremme af sådanne produkter og
tjenesteydelser;

disse kommercielle handlinger skader forbrugeren,
som vildledes om de ulovlige anordningers oprindelse; der er brug for et højt forbrugerbeskyttelsesniveau for at kunne bekæmpe denne form for vild-

L 320/55

(1) EFT L 298 af 17. 10. 1989, s. 23. Direktivet er ændret ved
Europa Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202
af 30. 7. 1997, s. 60).
(2) EFT C 188 af 22. 7. 1995, s. 1.
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(23)
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de sanktioner og retsmidler, der er fastsat i dette
direktiv, berører ikke andre sanktioner eller retsmidler, der kan fastsættes i national ret, såsom forebyggende foranstaltninger generelt eller beslaglæggelse af ulovlige anordninger; medlemsstaterne er
ikke forpligtet til at fastsætte strafferetlige sanktioner for ulovlige handlinger ifølge dette direktiv;
medlemsstaternes bestemmelser vedrørende erstatningssøgsmål skal være i overensstemmelse med
deres nationale lovgivning og retssystem;
dette direktiv berører ikke anvendelsen af nationale
bestemmelser, der ikke falder ind under det
område, der er omfattet af direktivet, såsom
bestemmelserne om beskyttelse af mindreårige,
herunder dem, der er vedtaget i medfør af direktiv
89/552/EØF, eller nationale bestemmelser vedrørende den offentlige orden eller den offentlige
sikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Formålet med dette direktiv er at tilnærme medlemsstaternes lovgivning vedrørende foranstaltninger mod ulovlige anordninger, der giver uautoriseret adgang til beskyttede tjenester.
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b) »adgangsstyring« en teknisk foranstaltning og/eller et
teknisk arrangement, hvorved adgangen til den beskyttede tjeneste i forståelig form er betinget af en forudgående individuel tilladelse
c) »adgangsstyringsanordning« et udstyr eller program,
der er udformet eller tilpasset med henblik på at
muliggøre adgangen til en beskyttet tjeneste i
forståelig form
d) »associeret tjeneste« installering, vedligeholdelse eller
udskiftning af adgangsstyringsanordninger samt tilrådighedsstillelse af kommercielle kommunikationstjenester i forbindelse hermed eller med beskyttede tjenester
e) »ulovlig anordning« et udstyr eller program, der er
udformet eller tilpasset med henblik på at muliggøre
adgang til en beskyttet tjeneste i forståelig form uden
tjenesteudbyderens tilladelse
f) »det område, der er omfattet af dette direktiv« alle
bestemmelser vedrørende ulovlige handlinger som
beskrevet i artikel 4.

Artikel 3
Det indre markeds grundprincipper
1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at forbyde de i artikel 4 anførte handlinger på deres område og for at tilvejebringe de i artikel 5
anførte sanktioner og retsmidler.
2. Medlemsstaterne må uanset stk. 1 under henvisning
til det område, der er omfattet af dette direktiv, ikke:

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

a) begrænse tilrådighedsstillelsen af beskyttede tjenester
eller tilknyttede tjenester med oprindelse i en anden
medlemsstat
b) begrænse adgangsstyringsanordningers frie bevægelighed.

a) »beskyttet tjeneste« følgende tjenester, når de ydes mod
vederlag og på basis af adgangsstyring:
— tv-spredning som defineret under tv-radiospredning i artikel 1, litra a), i direktiv 89/552/EØF
— radiospredning, dvs. trådbåren eller trådløs udsendelse, herunder via satellit, af radioprogrammer, der
er beregnet til at blive modtaget af offentligheden
— informationssamfundets tjenester, jf. artikel 1, nr. 2,
i Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 98/34/EF
af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med
hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt
forskrifter for informationssamfundets tjenester (1)

Artikel 4
Ulovlige handlinger
Medlemsstaterne forbyder på deres område følgende
handlinger:
a) fremstilling, import, distribution, salg, udlejning eller
besiddelse af ulovlige anordninger i kommercielt
øjemed

eller adgangsstyring af ovennævnte tjenester, der
betragtes som en selvstændig adgangsstyrende tjeneste

b) installation, vedligeholdelse eller udskiftning af ulovlige anordninger i kommercielt øjemed

(1) EFT L 204 af 21. 7. 1998, s. 37. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5. 8. 1998, s. 18).

c) brugen af kommerciel kommunikation med henblik
på at fremme udbredelsen af ulovlige anordninger.
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Artikel 5

Artikel 7

Sanktioner og retsmidler

Rapporter

1. Sanktioner skal være effektive, afskrækkende og stå i
et rimeligt forhold til den ulovlige handlings potentielle
virkning.

Kommissionen forelægger senest tre år efter dette direktivs ikrafttræden og derefter hvert andet år en beretning
for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og
Sociale Udvalg om anvendelsen af dette direktiv og fremsætter om nødvendigt forslag, navnlig vedrørende definitionerne i artikel 2, med henblik på at tilpasse direktivet
til den tekniske og økonomiske udvikling og til resultatet
af de høringer, Kommissionen foretager.

2. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udbydere af beskyttede tjenester,
hvis interesser berøres af en ulovlig handling som defineret i artikel 4 og udøvet på deres område, har adgang til
passende retsmidler, herunder kan anlægge erstatningssag
og opnå nedlæggelse af påbud eller forbud, eller anvendelse af andre foreløbige retsmidler og i givet fald anmode
om, at ulovlige anordninger tages ud af erhvervsmæssig
omsætning.
Artikel 6

Artikel 8
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen
i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Gennemførelse
1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette
direktiv senest den 28. maj 2000. De underretter straks
Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere
regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten
til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 1998.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH

Formand

Formand
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 23. november 1998
om valutakursspørgsmål i relation til CFA-francen og den comoriske franc
(98/683/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

økonomiske og monetære fællesskab) og Comorerne, som har til formål at garantere, at CFAfrancen og den comoriske franc kan konverteres til
franske franc til en fast paritet (3);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 109, stk. 3,
under henvisning til henstilling fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske
Centralbank (1), og

(5)

euroen erstatter den franske franc den 1. januar
1999;

(6)

CFA-francens og den comoriske francs konvertibilitet garanteres over det franske statsbudget; de
franske myndigheder har forsikret, at aftalerne med
UEMOA, CEMAC og Comorerne ikke har væsentlige finansielle konsekvenser for Frankrig;

(7)

disse aftaler antages ikke at få materiel virkning på
den monetære politik og valutakurspolitikken
inden for euroområdet; disse aftaler udgør derfor i
deres nuværende form og gennemførelsesstade
formentlig ingen hindring for Den Økonomiske og

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af
3. maj 1998 om indførelse af euroen (2) erstatter
euroen fra og med den 1. januar 1999 valutaen i
hver af de deltagende medlemsstater til omregningskursen;
Fællesskabet får fra med samme dato overdraget
kompetencen for monetære spørgsmål og valutakursspørgsmål i de medlemsstater, der indfører
euroen;

(3)

Rådet fastlægger passende arrangementer for
forhandling og indgåelse af aftaler om monetære
spørgsmål og spørgsmål vedrørende valutakursordninger;

(4)

Frankrig har indgået en række aftaler med
UEMOA (den vestafrikanske økonomiske og
monetære union), CEMAC (det centralafrikanske

(1) Udtalelse afgivet den 23. september 1998 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(2) EFT L 139 af 11. 5. 1998, s. 1.

(3) Aftale om monetært samarbejde af 23. november 1972 mellem
deltagerlandene i banken for de centralafrikanske stater
»Banque des États de l’Afrique centrale« (BEAC) og Den
Franske Republik, som ændret; kontoaftale af 13. marts 1973
mellem økonomi- og finansministeren for Den Franske Republik og formanden for bestyrelsen for banken for de centralafrikanske stater, som ændret; samarbejdsaftale af 4. december
1973 mellem Den Franske Republik og medlemsrepublikkerne i den vestafrikanske monetære union, som ændret;
kontoaftale af 4. december 1973 mellem økonomi- og finansministeren for Den Franske Republik og formanden for ministerrådet i den vestafrikanske monetære union, som ændret;
aftale om monetært samarbejde af 23. november 1979 mellem
Den Franske Republik og Den Islamiske Forbundsrepublik
Comorerne, som ændret; kontoaftale af 23. november 1979
mellem økonomi- og finansministeren for Den Franske Republik og finans-, økonomi- og planministeren for Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne, som ændret.
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Monetære Unions funktion; aftalerne kan dog på
ingen måde fortolkes således, at de indebærer den
forpligtelse til at støtte konvertibiliteten for CFAfrancen eller den comoriske franc for Den Europæiske Centralbank eller nogen af nationalbankerne;
ændringer af de eksisterende aftaler vil ikke
medføre forpligtelser for Den Europæiske Centralbank eller nogen af nationalbankerne;
(8)

(9)

Frankrig og de afrikanske lande, der har undertegnet aftalerne, er rede til at videreføre de nugældende aftaler, når euroen har erstattet den franske
franc; Frankrig bør tillades at videreføre de nugældende aftaler, når euroen har erstattet den franske
franc, og Frankrig og de afrikanske lande, der har
undertegnet aftalerne, forbliver eneansvarlige for
gennemførelsen heraf;
EU bør regelmæssigt holdes underrettet om
gennemførelsen og planlagte ændringer af disse
aftaler;

(10)

ændringer eller gennemførelse af de eksisterende
aftaler må ikke få indflydelse på hovedformålet for
Fællesskabets vekselkurspolitik, som i henhold til
traktatens artikel 3 A, stk. 2, er at fastholde prisstabilitet;

(11)

de kompetente fællesskabsorganer må nødvendigvis inddrages, inden der foretages ændringer i
karakteren eller omfanget af de nugældende aftaler;
dette gælder for medlemskabet af aftalerne og princippet om fri konvertibilitet til en fast paritet
mellem euroen og CFA-francen og den comoriske
franc, hvilket er en konvertibilitet, som er garanteret over det franske statsbudget;

(12)

(13)

denne beslutning skaber ikke præcedens for eventuelle fremtidige arrangementer, for så vidt angår
forhandling eller indgåelse af lignende aftaler om
monetære eller valutakursordninger, som Fællesskabet måtte indgå med andre stater eller internationale organisationer;
med forbehold for Fællesskabets kompetence og
Fællesskabets aftaler med hensyn til den monetære
union kan medlemsstaterne forhandle i internationale organer og indgå internationale aftaler —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Frankrig kan videreføre sine nugældende aftaler om valutakursspørgsmål med UEMOA (den vestafrikanske økonomiske og monetære union), CEMAC (det centralafri-
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kanske økonomiske og monetære fællesskab) og Comorerne, når euroen erstatter den franske franc.
Artikel 2
Frankrig og de afrikanske lande, der har undertegnet aftalerne, forbliver eneansvarlige for gennemførelsen af de
omhandlede aftaler.
Artikel 3
De kompetente franske myndigheder holder regelmæssigt
Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Det
Økonomiske og Finansielle Udvalg underrettet om
gennemførelsen af aftalerne. De franske myndigheder
underretter Det Økonomiske og Finansielle Udvalg,
inden der foretages ændringer i pariteten mellem euroen
og CFA-francen og den comoriske franc.
Artikel 4
Frankrig kan forhandle og indgå aftaler om ændringer i
de nugældende aftaler, i det omfang karakteren og
omfanget af aftalerne ikke ændres. Frankrig underretter
på forhånd Kommissionen, Den Europæiske Centralbank
og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om sådanne
ændringer.
Artikel 5
Frankrig skal forelægge enhver plan om at ændre karakteren eller omfanget af disse aftaler for Kommissionen,
Den Europæiske Centralbank og Det Økonomiske og
Finansielle Udvalg. Sådanne planer kræver Rådets
godkendelse på grundlag af en henstilling fra
Kommissionen og efter høring af Den Europæiske
Centralbank.
Artikel 6
Denne beslutning gælder fra den 1. januar 1999.
Artikel 7
Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 1998.
På Rådets vegne
R. EDLINGER

Formand
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 17. november 1998
om fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 fastsatte udvidelse af
den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93
(meddelt under nummer K(1998) 3529)
(98/684/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

A. ANMODNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL
3 I FORORDNING (EF) Nr. 88/97

(1)

Efter at forordning (EF) nr. 88/97 var trådt i kraft,
indgav flere samlevirksomheder anmodning i
henhold til artikel 3 i nævnte forordning om fritagelse for den udvidelse, der indførtes ved forordning (EF) nr. 71/97 (i det følgende benævnt
»forordningen om udvidelse af antidumpingtold«),
af den ved forordning (EØF) nr. 2474/93 indførte
endelige antidumpingtold på importen af cykler
med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at
omfatte til importen af visse dele af cykler med
oprindelse i Folkerepublikken Kina. Kommissionen offentliggjorde i De Europæiske Fællesskabers Tidende en liste over de ansøgere (5), hvis betaling af den udvidede antidumpingtold for så vidt
angår deres import af væsentlige dele til cykler, der
er angivet til fri omsætning, suspenderedes i
henhold til artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning.

(2)

Kommissionen anmodede om og modtog de
nødvendige oplysninger fra de parter, der er anført
i bilaget til denne beslutning, og konstaterede, at
deres anmodninger kunne antages til behandling i
henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr.
88/97. Oplysningerne blev gennemgået og om
fornødent efterprøvet ved kontrolbesøg hos de
berørte parter.

(3)

Det fremgår af de faktiske kendsgerninger, som
Kommissionen endeligt konstaterede, at de pågældende ansøgeres samlevirksomhed ikke hører ind
under anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 2, i

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 905/
98 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af
10. januar 1997 om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning
(EØF) nr. 2474/93, til også at omfatte visse dele til cykler
fra Folkerepublikken Kina og om opkrævning af denne
told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr.
703/96 (3),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af
importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina for den ved Rådets forordning (EF) nr.
71/97 fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der
indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (4), særlig
artikel 7,
efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
( 2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

56 af 6. 3. 1996, s. 1.
128 af 30. 4. 1998, s. 18.
16 af 18. 1. 1997, s. 55.
17 af 21. 1. 1997, s. 17.

(5) EFT
EFT
EFT
EFT

C
C
C
C

45 af 13. 2. 1997, s. 3,
112 af 10. 4. 1997, s. 9,
378 af 13. 12. 1997, s. 2, og
217 af 11. 7. 1998, s. 9.
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(4)

(5)
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forordning (EF) nr. 384/96. Det konstateredes, at
for så vidt angår alle ansøgernes samlevirksomhed
vedrørende cykler, var værdien af de dele med
oprindelse i Folkerepublikken Kina, der anvendtes
i denne virksomhed, lavere end 60 % af den
samlede værdi af alle dele, der indgik i disse
samlinger. Desuden gjaldt det for nogle af dem, at
værditilvæksten til de anvendte dele oversteg 25 %
af omkostningerne til fremstilling af de færdige
cykler.
Af ovennævnte grunde bør de parter, der er opført i
bilaget til denne beslutning, fritages for den udvidede antidumpingtold i overensstemmelse med
artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 88/97. De
berørte parter er blevet underrettet herom og har
fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger.
I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 88/97 bør de parter, der er opført i
bilaget til denne beslutning, fritages for den udvidede antidumpingtold fra datoen for modtagelsen
af deres anmodning, og den toldskyld, de har
pådraget sig med hensyn til den udvidede antidumpingtold, bør anses for at være ophørt fra den
pågældende dato.
B. UNDERRETNING

(6)

De Europæiske Fællesskabers Tidende

AF
INTERESSEREDE
PARTER

Efter vedtagelsen af denne beslutning vil i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 88/97 en ajourført liste blive offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven,

L 320/61

over parter, der er fritaget i henhold til artikel 7 i
nævnte forordning, og over parter, hvis anmodninger er til undersøgelse i henhold til artikel 3 i
nævnte forordning —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De parter, der er opført i bilaget til denne beslutning,
fritages for den udvidelse, der indførtes ved forordning
(EF) nr. 71/97, af den ved forordning (EF) nr. 2474/93
indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler
med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at
omfatte importen af visse dele til cykler med oprindelse i
Folkerepublikken Kina.
Fritagelserne får virkning for hver enkelt part på de relevante datoer som angivet i kolonnen »valørdato«.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne og til de
parter, der er opført i bilaget til denne beslutning.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 1998.
På Kommissionens vegne
Leon BRITTAN

Næstformand
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BILAG
PARTER, DER ER FRITAGET

Navn

By

Land

Fritaget i
henhold til
forordning
(EF) nr. 88/97

Valørdato

Taric-tillægskode

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Italien

Artikel 5

18. 7. 1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Tyskland

Artikel 5

6. 1. 1998

8489

Planet’Fun SA

F-17180 Périgny

Frankrig

Artikel 5

12. 2. 1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Thessaloniki

Grækenland

Artikel 5

9. 2. 1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Italien

Artikel 5

27. 2. 1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Tyskland

Artikel 5

16. 3. 1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

Belgien

Artikel 5

22. 4. 1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Det Forenede Kongerige

Artikel 5

2. 6. 1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Italien

Artikel 5

5. 6. 1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Italien

Artikel 5

6. 7. 1998

8981

