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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1446/1999
af 24. juni 1999
om ændring af forordning (EF) nr. 858/94 om indførelse af en ordning for
statistisk registrering for tunfisk af arten Thunnus thynnus i Fællesskabet
ninger, der omfatter en eller flere genudførsler til
Fællesskabets toldområde eller fra dette område, og
fastsættes en model for genudførselscertifikat i den
forbindelse;

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
og

(4)

Fællesskabets iværksættelse af disse foranstaltninger
forudsætter, at forordning (EF) nr. 858/94 ændres;
i den forbindelse bør der foretages en ajourføring
af landelisten i punkt 2 i nævnte forordnings
bilag II 

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Som led i de foranstaltninger til regulering af
bestanden af tunfisk (Thunnus thynnus), der blev
vedtaget af Den Internationale Kommission for
Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, i
det følgende benævnt »ICCAT«, som Fællesskabet
er part af, iværksætter de kontraherende parter en
ordning for statistisk registrering af fangster og
import af tunfisk; med henblik herpå blev de
nødvendige foranstaltninger fastsat ved Rådets
forordning (EF) nr. 858/94 (3);
for at lette forvaltningen af ovennævnte ordning i
Fællesskabet og dets medlemsstater vedtog ICCAT
på det tiende ekstraordinære møde i San Sebastian i
november 1996 en henstilling, der skal give
mulighed for, at en medlemsstat validerer det statistiske dokument vedrørende fangster af tunfisk, der
er taget af et fartøj, som fører en anden medlemsstats flag;
for at supplere ordningen for forvaltning af tunfiskebestanden vedtog ICCAT på det femtende
ordinære møde i Madrid 14.-21. november 1997 en
henstilling, der tager sigte på at udvide ordningen
for statistisk registrering til også at omfatte genudførsel af tunfisk; med henblik herpå bør der fastsættes bestemmelser for de forskellige typer forret-

(1) EFT C 264 af 21.8.1998, s. 10.
(2) EFT C 98 af 9.4.1999, s. 32.
(3) EFT L 99 af 19.4.1994, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 858/94 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 tilføjes følgende led:
» genudførsel til et tredjeland af tunfisk af arten
Thunnus thynnus henhørende under KN-kode
ex 0302 39,
ex 0303 49,
ex 0304 20 45,
ex 1604 14 16 og ex 1604 14 18.«
2) Efter artikel 2 indsættes følgende artikel:
»Artikel 2a
1.
Alle de mængder tunfisk, der er fanget af et
fartøj, som fører en medlemsstats flag, og som udføres
til et tredjeland, skal ledsages af det statistiske dokument i bilag I.
2.
Det statistiske dokument, der er udfærdiget efter
stk. 1, kan valideres af de kompetente myndigheder i
flagmedlemsstaten eller af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, hvor de berørte varer
landes, for så vidt de tilsvarende mængder tunfisk
udføres uden for Fællesskabet fra landingsmedlemsstatens område.
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3.
Med forbehold af artikel 5, stk. 1, giver de
medlemsstater, som validerer de statistiske dokumenter
efter stk. 2, flagmedlemsstaterne meddelelse herom ved
at tilsende dem kopier af de dokumenter, de har valideret, senest to måneder efter valideringsdatoen.
4.
Når denne forordning træder i kraft, tilsender
hver medlemsstat Kommissionen oplysninger om de
kompetente myndigheder, der er omhandlet i stk. 2.
Kommissionen fremsender disse oplysninger til de
øvrige medlemsstater.«
3) I artikel 3 indsættes følgende stykke:
»4.
Alle mængder tunfisk, der indføres til Fællesskabets marked efter forinden at have været genudført fra
et tredjeland, skal ledsages af genudførselscertifikatet
opført i bilag III.
Genudførselscertifikatet skal være udfyldt, underskrevet og valideret efter bestemmelserne i stk. 2 for
det statistiske dokument. Det indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor varen indføres.«
4) Efter artikel 3 indsættes følgende artikel:
»Artikel 3a
1.
Alle mængder tunfisk, der genudføres til et tredjeland efter indførsel til Fællesskabet, skal ledsages af
genudførselscertifikatet i bilag III.
2.
Genudførselscertifikatet udfyldes og underskrives
af de involverede parter for de deles vedkommende,
der angår dem, og disse svarer for deres oplysningers
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rigtighed. Genudførselscertifikatet skal ledsages af en
behørigt valideret kopi af det originale statistiske dokument, der er omhandlet i artikel 3.
3.
Genudførselscertifikatet valideres af myndighederne i den medlemsstat, hvorfra genudførslen
påregnes at finde sted.
4.
Genudførsel af tunfisk, der tidligere har været
genudført, indebærer, at et nyt genudførselscertifikat
skal udfærdiges og valideres. I så fald skal de kopier af
de behørigt validerede originale statistiske dokumenter
og genudførselscertifikater, som ledsager varen,
vedlægges det nye genudførselscertifikat.«
5) I artikel 5, stk. 1, tilføjes følgende led:
» hvor store mængder af hver kommerciel præsentation af tunfisk, fordelt på oprindelsesland, der er
overgået til fri omsætning på deres område efter at
have været genudført fra et tredjeland.«
6) Punkt 2 i bilag II affattes som angivet i bilag I til
nærværende forordning.
7) Bilag III som fremgår af bilag II til nærværende
forordning indsættes.
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 Luxembourg, den 24. juni 1999.
På Rådets vegne
J. TRITTIN

Formand

2. 7. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG I
»2. Tredjelande, der er godkendt af ICCAT, og hvis statistiske dokument kan valideres af en
institution, som er godkendt til dette formål, f.eks. et handelskammer
Angola, Brasilien, Canada, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinea-Conakry, Japan, Kap Verde, Kina, Korea,
Kroatien, Libyen, Marokko, Rusland, São Tomé og Príncipe, Sydafrika, Tunesien, Uruguay, USA, Venezuela, Ækvatorialguinea.«
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BILAG II
»BILAG III
GENUDFØRSELSCERTIFICAT (MODEL)
Dokumentnr.

ICCAT-GENUDFØRSELSCERTIFIKAT FOR TUNFISK
UDFØRSELSDEL

1. GENUDFØRSELSLAND:
2. GENUDFØRSELSSTED (Lokalitet, stat eller provins, land):
3. BESKRIVELSE AF DEN INDFØRTE FISK:
Vare
F/FR

TYPE (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Vægt
(kg)

Flagstat

Importdato

(a) F = fersk, FR = frossen, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort, FL = filet, OT = andet.
Hvis der er tale om OT, angives varens type:

4. BESKRIVELSE AF DEN GENUDFØRTE FISK
Vare
F/FR

TYPE (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Vægt
(kg)

(a) F = fersk, FR = frossen, RD = levende vægt, GG = renset, uden gæller, DR = klargjort, FL = filet, OT = andet.
Hvis der er tale om OT, angives varens type:

5. GENUDFØRERENS ATTESTERING - Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
............................

Navn

.............................
Adresse

............................

Underskrift

.............................
Dato

............................
Licensnr.
(i givet fald)

6. REGERINGENS VALIDERING - Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
...............................................................

Embedsmandens navn og stilling

............................

Underskrift

.............................
Dato

............................
Officielt stempel

INDFØRSELSDEL

IMPORTØRENS ATTESTERING - Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Transitland)

............................

Navn

.............................
Adresse

............................

Underskrift

.............................
Dato

............................
Licensnr.
(i givet fald)

IMPORTØRENS ATTESTERING - Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Transitland)

............................

Navn

.............................
Adresse

............................

Underskrift

.............................
Dato

............................
Licensnr.
(i givet fald)

IMPORTØRENS ATTESTERING - Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger efter min bedste overbevisning er komplette, sande og korrekte.
(Endelig bestemmelse)

............................

Navn

.............................
Adresse

............................

Underskrift

.............................
Dato

............................
Licensnr.
(i givet fald)

ENDELIGT INDFØRSELSSTED:
...................................................

Lokalitet

....................................................
Stat eller provins

...................................................

Land

NB: Hvis dette dokument udfyldes på et andet sprog end engelsk, skal der vedlægges en oversættelse til engelsk.«
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1447/1999
af 24. juni 1999
om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),
og
2

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 31, stk. 2a, i Rådets forordning (EØF)
nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en
kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3),
kan Rådet i medfør af artikel 37 i traktaten opstille
en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig
overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik;

(2)

medlemsstaterne bør for at skabe større åbenhed i
den fælles fiskeripolitik sende Kommissionen
oplysninger om tilfælde af sådan adfærd samt om,
hvad medlemsstaternes har foretaget sig i den
anledning;

(3)

artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2847/93 indeholder bestemmelser om beskyttelse af visse
personoplysninger i forbindelse med kontrolordningen under den fælles fiskeripolitik;

(4)

der bør være kohærens mellem ovennævnte liste og
lignende bestemmelser vedtaget af internationale
fiskeriorganisationer;

(5)

det vil være hensigtsmæssigt at vedtage gennemførelsesbestemmelser for nogle af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger 

Artikel 1
De former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2847/93, er opført i bilaget.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommissionen om tilfælde af den i artikel 1 omhandlede
adfærd, der er blevet påvist, og giver den alle oplysninger
om, hvad de administrative og/eller retlige myndigheder
har foretaget sig i den anledning.
2.
Kommissionen stiller de oplysninger, den har
modtaget i henhold til stk. 1, til rådighed for EuropaParlamentet, Rådet og Det Rådgivende Udvalg for Fiskeri.
3.
De oplysninger, der er givet i henhold til stk. 1 og
stillet til rådighed i henhold til stk. 2, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2847/93.
4.
Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages efter proceduren i artikel 36 i forordning (EØF)
nr. 2847/93.
Artikel 3
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 Luxembourg, den 24. juni 1999.
På Rådets vegne
J. TRITTIN

Formand

(1) EFT C 105 af 15.4.1999, s. 3.
(2) Udtalelse afgivet den 4. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i
EFT).
(3) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2846/98 (EFT L 358 af 31.12.1998, s.
5).
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BILAG
LISTE OVER DE FORMER FOR ADFÆRD, DER ER EN ALVORLIG OVERTRÆDELSE AF
REGLERNE I DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK
A) Manglende samarbejde med kontrolmyndighederne
 Hindring af fiskeriinspektørernes arbejde under udøvelsen af deres pligter i forbindelse med kontrol af,
om gældende fællesskabsregler overholdes
 forfalskning, tilsløring, tilintetgørelse eller manipulering af bevismateriale, der kunne anvendes i en
undersøgelse eller en retssag.
B) Manglende samarbejde med observatører
 Hindring af observatørernes arbejde under observationen af, om gældende fællesskabsregler overholdes.
C) Manglende opfyldelse af betingelserne for at drive fiskeri
 Udøvelse af fiskeri uden fiskerilicens, fiskeritilladelse eller enhver anden tilladelse, der måtte være
nødvendig for at drive fiskeri, og som udstedes af flagmedlemsstaten eller af Kommissionen
 udøvelse af fiskeri med et af ovennævnte dokumenter, hvis indhold er forfalsket
 forfalskning, fjernelse eller tilsløring af fiskerfartøjets identifikationsmærker.
D) Manglende overholdelse af regler under selve fiskeriet
 Anvendelse eller opbevaring om bord af forbudte fangstredskaber eller anordninger, der har indflydelse
på redskabernes selektivitet
 anvendelse af forbudte fangstmetoder
 manglende surring og stuvning af fangstredskaber, der er forbudte i en bestemt fiskerizone
 dirigeret fiskeri efter eller opbevaring om bord af arter fra bestande, der er underkastet et moratorium
eller et fiskeriforbud
 ikke-tilladt fiskeri i en bestemt zone og/eller i en specifik periode
 manglende overholdelse af reglerne for mindstemål
 manglende overholdelse af reglerne og procedurerne for omladning og fiskeri, der indebærer, at to eller
flere fartøjer medvirker i fællesskab.
E) Manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med kontrolmidlerne
 Forfalskning af eller manglende registrering af data i logbøger, landingsopgørelser, salgsnotaer, overtagelseserklæringer og transportdokumenter eller manglende opbevaring eller forelæggelse af disse
dokumenter
 manipulation af systemet for satellitsporing af fiskerfartøjer
 forsætlig overtrædelse af EF-reglerne for fjernkommunikation om fiskerfartøjernes bevægelser samt om
de fiskerivarer, der opbevares om bord
 et tredjelandsfartøjs skippers eller dennes repræsentants manglende overholdelse af gældende kontrolregler, når dette fartøj sejler i EF-farvande.
F) Manglende overholdelse af reglerne for landing og afsætning af fiskerivarer
 Manglende overholdelse af Fællesskabets fiskerikontrolregler ved landing af fiskerivarer
 opbevaring, forarbejdning, udbud og transport af fiskerivarer, der ikke opfylder de gældende handelsnormer, især vedrørende mindstemål.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1448/1999
af 24. juni 1999
om overgangsforanstaltninger for visse former for fiskeri i Middelhavet og om
ændring af forordning (EF) nr. 1626/94
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1626/94
af 27. juni 1994 om tekniske foranstaltninger til bevarelse
af fiskeressourcerne i Middelhavet (1), særlig artikel 3, stk.
1, og artikel 6, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I artikel 3, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 1626/94 er der fastsat tekniske bevarelsesforanstaltninger, der blev anvendt midlertidigt til
den 31. december 1998;
ifølge nævnte bestemmelser kan Rådet på grundlag
af et forslag fra Kommissionen ændre datoen for,
hvornår undtagelsesbestemmelserne udløber, såfremt det af de videnskabelige oplysninger fremgår,
at anvendelsen af undtagelsesbestemmelser ikke
indvirker negativt på ressourcerne;

(3)

ifølge visse medlemsstater har undtagelsesperiodens
ophør medført forstyrrelser for mange middelhavsfiskere, hvis indtjening i vid udstrækning afhænger
af, at de kan fiske efter undtagelsesbestemmelserne;

(4)

af foreløbige videnskabelige oplysninger, som de
pågældende medlemsstater har fremsendt, fremgår
det, at en videreførelse af undtagelsesbestemmelserne kun vil have beskeden indvirkning på
ressourcerne; den endelige afgørelse bør dog først
træffes, når Den Videnskabelige, Tekniske og
Økonomiske Fiskerikomité har kunnet analysere
de seneste og fuldstændige oplysninger;

(6)

for at opnå dette solide videnskabelige grundlag
bør der derfor indsamles detaljerede oplysninger
om den sandsynlige indvirkning af dette fiskeri på
ressourcerne 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1626/94 foretages følgende
ændringer:
1) I artikel 3, stk. 1, ændres »31. december 1998« til »31.
maj 2000«.
2) I artikel 6, stk. 1, ændres »31. december 1998« til »31.
maj 2000«.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne fremskaffer og sender inden den 1.
februar 2000 Kommissionen alle foreliggende videnskabelige oplysninger om indvirkningen på ressourcerne af
det fiskeri, der foretages på betingelserne i artikel 3, stk. 1,
og artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1626/94. Oplysningerne bør omfatte oplysninger om fiskeflåder, tekniske
oplysninger om anvendte redskaber og populationsændringer i de bestande, som fiskeriet vil berøre.
2.
På grundlag af alle relevante videnskabelige oplysninger forelægger Kommissionen inden den 16. april
2000 Rådet et forslag, der fastlår, om det i stk. 1 nævnte
fiskeri kan videreføres, og i givet fald på hvilke tekniske
betingelser. Rådet træffer med kvalificeret flertal senest
den 31. maj 2000 afgørelse om forslaget.

Artikel 3
(5)

fiskeriet bør derfor kunne videreføres midlertidigt,
indtil Rådet kan afgøre problemet endeligt på basis
af solide videnskabelige oplysninger;

(1) EFT L 171 af 6.7.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved
forordning (EF) nr. 782/98 (EFT L 113 af 15.4.1998, s. 6).

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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 Luxembourg, den 24. juni 1999.
På Rådets vegne
J. TRITTIN

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1449/1999
af 1. juli 1999
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning 

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, 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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. juli 1999 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
064
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

42,3
60,7
51,5
67,8
133,7
100,8
53,3
53,3
56,3
76,4
57,7
63,5
65,8
63,9
73,9
76,5
54,7
50,1
100,4
69,3
127,4
127,4
236,3
171,0
117,8
207,6
130,6
172,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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. 1450/1999
af 1. juli 1999
om ændring af forordning (EF) nr. 1151/1999 om salg til forudfastsat pris af
oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
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 7, stk. 3, og

I forordning (EF) nr. 1151/1999 foretages følgende
ændringer:
1) I artikel:
a) affattes andet led således:
» 3 500 tons ikke-udbenet oksekød fra det tyske
interventionsorgan«
b) affattes sjette led således:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/1999 (3)
omhandler salg af interventionslagre, som visse
interventionsorganer ligger inde med; de mængder,
der er angivet i forordningen, bør ændres, således at
der kan tages hensyn til lagre, der allerede er solgt;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød 

» 2 500 tons ikke-udbenet oksekød fra det
italienske interventionsorgan«
c) affattes tiende led således:
» 10 000 tons udbenet oksekød fra Det Forenede
Kongeriges interventionsorgan«.
2) Bilag I affattes som bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 24.
(2) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 17.
(3) EFT L 139 af 2.6.1999, s. 5.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
»ANEXO

I



BILAG

I

ANHANG
I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι

ANNEX
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

I



ANNEXE

I



Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κ καλα  Bone-in beef  Viande avec os  Carni non
disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
FRANCE

DEUTSCHLAND

DANMARK

 Quartiers avant

1 000

550

650

 Quartiers arrière

1 000

700

800

 Vorderviertel

1 500

550

650

 Hinterviertel

2 000

750

850

 Forfjerdinger

880

550

650

 Bagfjerdinger

500

700

800

2 500

750

850

200

700

800

500

550

650

1 000

700

800

ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten

ESPAÑA

 Cuartos delanteros
 Cuartos traseros

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ  κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

 Flanchet d’intervention (INT 18)

1 500

550

650

UNITED
KINGDOM

 Intervention shank (INT 11)

1 000

650

750

 Intervention topside (INT 13)

2 000

1 650

1 750

500

1 450

1 550

 Intervention rump (INT 16)
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Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

 Intervention flank (INT 18)

IRELAND

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

L 167/13
Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

1 000

550

650

 Intervention forerib (INT 19)

500

1 000

1 100

 Intervention shin (INT 21)

500

650

750

 Intervention shoulder (INT 22)

1 500

950

1 050

 Intervention brisket (INT 23)

1 000

550

650

 Intervention forequarter (INT 24)

2 000

1 050

1 150

500

600

700

1 500

1 000

1 100

 Intervention brisket (INT 23)

500

600

700

 Intervention forequarter (INT 24)

500

1 050

1 150

 Intervention flank (INT 18)
 Intervention shoulder (INT 22)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).
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(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση, µ νο σε προϊ ντα Α που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 2.
(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prĳs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.o 2 do artigo 3.o
(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση σε προϊ ντα B που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 3,  σε µε.γµα προϊ ντων Α και προϊ ντων Β.
(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
(3) Prĳs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.o 3 do artigo 3.o, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1451/1999
af 1. juli 1999
om ændring af forordning (EF) nr. 1209/98 om salg til forudfastsatte priser til de
væbnede styrker af oksekød, som Det Forenede Kongerige ligger inde med
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 7, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionens forordning (EF) nr. 1209/98 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 2515/98 (4),
omhandler salg af interventionslagre, som Det
Forenede Kongerige ligger inde med; de mængder
og priser, der er angivet i forordningen, bør ændres,

(1)

således at der kan tages hensyn til lagre, der allerede er solgt;
(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1209/98 affattes som bilaget
til nærværende forordning.
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 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148
210
166
314

af
af
af
af

28.6.1968, s. 24.
28.7.1998, s. 17.
11.6.1998, s. 39.
24.11.1998, s. 3.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
»ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I  ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I 
LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en euros por tonelada
Salgspriser i EUR/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο
Selling prices expressed in EUR per tonne
Prix de vente exprimés en euros par tonne
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton
Preço de venda expresso em euros por tonelada
Myyntihinta euroina tonnilta
Försäljningspris i euro per ton

Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM

 Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

500

3 450

 Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

 Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

 Intervention rump (INT 16)

700

3 700

 Intervention striploin (INT 17)

270

4 700

 Intervention topside (INT 13)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1452/1999
af 1. juli 1999
om ændring af forordning (EØF) nr. 1964/82 om fastsættelse af betingelserne for
ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former af udbenet oksekød
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) 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 13, stk. 12, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/
82 (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2469/97 (4), er
der fastsat betingelser for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød
af fjerdinger af voksne handyr;

(1)

(2)

ydelse af den særlige eksportrestitution er bortset
fra tilfælde af force majeure betinget af, at den
samlede mængde kød fra udbeningen af fjerdingerne udføres, medmindre andet følger af artikel 6,
stk. 2;

(3)

der bør foretages en udvidelse af de tilfælde, i
hvilke det kan undlades fuldt ud at opfylde betingelsen vedrørende udførsel af den samlede mængde
kød, uden at retten til restitution fortabes; denne
mulighed bør dog begrænses og gøres restriktiv, så
misbrug undgås;

(4)

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

artikel 2, stk. 3, omhandlede kontrol, og som er
omfattet af den eller de attester, der er nævnt i artikel
4, stk. 1 udføres.
Den erhvervsdrivende kan dog i Fællesskabet sælge
mørbrad, med eller uden bimørbrad, knogler, store
sener, brusk, fedtstykker og anden afpudsning hidrørende fra udbeningen. Ønsker den erhvervsdrivende at
sælge mørbrad i Fællesskabet, skal han anføre dette i
den i artikel 2, stk. 1, nævnte meddelelse. Udtrykket
»uden mørbrad« skal desuden anføres i rubrik 4 på
den eller de attester, der er omhandlet i artikel 4,
stk. 1.
2.
Hvis den udførte mængde er mindre end
vægtangivelsen i rubrik 6 i den attest, der er
omhandlet i artikel 4, stk. 1, uden at forskellen dog
overstiger 10 % af vægtangivelsen, nedsættes den
særlige eksportrestitution. Nedsættelsen foretages med
en procentsats, der er fem gange så stor som procentsatsen for den konstaterede vægtforskel.
3.
Hvis denne vægtforskel overstiger 10 %, ændres
den særlige eksportrestitution til samme niveau som
den restitution for produkter henhørende under kode
0201 30 00 9150, der gælder på den dato, der er anført
i rubrik 21 i den eksportlicens, der danner grundlag
for toldbehandlingen i henhold til artikel 3, stk. 1,
eller artikel 26, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87.
4.
Den sanktion, der er foreskrevet i artikel 11, stk.
1, litra a), i forordning (EØF) nr. 3665/87, finder ikke
anvendelse i de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde.«

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1964/82 affattes således:
»Artikel 6
1.
Ydelsen af den særlige eksportrestitution er
bortset fra tilfælde af force majeure betinget af, at alle
de stykker, som hidrører fra udbeningen under den i
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148
210
212
341

af
af
af
af

28.6.1968, s. 24.
28.7.1998, s. 17.
21.7.1982, s. 48.
12.12.1997, s. 8.

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

Den anvendes for transaktioner, for hvilke den endelige
beslutning om udbetaling eller frigivelse af sikkerhed
endnu ikke er truffet på datoen for forordningens ikrafttrædelse.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1453/1999
af 1. juli 1999
om ændring af forordning (EØF) nr. 2692/89 om gennemførelsesbestemmelser
for forsendelse af ris til Réunion, for så vidt angår tilskudsdokumentets gyldighedsperiode
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

gyldighedsperioden for de to dokumenter bør
harmoniseres ved at forlænge gyldighedsperioden
for det tilskudsdokument, der udstedes ved forsendelse af ris til Réunion, til fire måneder;

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 (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. 3, og

(3)

ud fra følgende betragtninger:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(1)

(2)

I artikel 13, stk. 8, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2692/89 (3) fastsættes det, at tilskudsdokumentet er gyldigt fra udstedelsesdatoen, jf. artikel
21, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3719/88 (4), ændret
ved forordning (EF) nr. 1127/1999 (5), og indtil
udgangen af den anden måned derefter;

Artikel 13, stk. 8, i forordning (EF) nr. 2692/89 affattes
således:

i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr.
1162/95 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr.
444/98 (7), fastsættes det, at eksportlicenserne er
gyldige fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 21, stk. l, i
forordning (EØF) nr. 3719/88, og indtil udgangen
af den fjerde måned efter udstedelsesmåneden;

Artikel 2

Artikel 1

»8.
Tilskudsdokumentet gælder fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 21, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3719/
88, og indtil udgangen af den fjerde måned derefter.«.

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 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
265 af 30.9.1998, s. 4.
261 af 7.9.1989, s. 8.
331 af 2.12.1988, s. 1.
135 af 29.5.1999, s. 48.
117 af 24.5.1995, s. 2.
56 af 26.2.1998, s. 12.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1454/1999
af 1. juli 1999
om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3887/92 om gennemførelsesbestemmelser
for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92
af 27. november 1992 om et integreret system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1036/1999 (2), særlig
artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Visse regioner i Tyskland og Østrig blev i løbet af
maj 1999 ramt af usædvanlige oversvømmelser;
oversvømmelserne gjorde det ikke rentabelt at foretage en såning i disse regioner for mange producenter; en sådan situation kan påføre de ramte
producenter et meget stort indkomsttab på deres
bedrift, herunder tab af udligningsgodtgørelse;
for at lette situationen for de berørte producenter
bør det fastsættes, at der undtagelsesvis for produktionsåret 1999/2000 kan foretages ændringer i det
anmeldte udtagne areal;

(3)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra EUGFLkomitéen 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Uanset artikel 4, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3887/92 (3) kan ansøgninger om arealstøtte, der indgives inden den 15. maj 1999 for produktionsåret 1999/2000 i regionerne omtalt i bilaget, ændres,
således at arealer anmeldt som »markafgrøder« i stedet
lægges til de udtagne arealer, såfremt de pågældende
arealer også reelt har været uden produktion, allerede fra
15. januar 1999.
Anmodningerne om ændring skal indgives senest den 15.
juli 1999.
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 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 1.
(2) EFT L 127 af 21.5.1999, s. 4.

(3) EFT L 391 af 31.12.1992, s. 36.
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BILAG

1. TYSKLAND
Hessen
 Landkreise: Groß Gerau, Bergstraße
Rheinland-Pfalz
 Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
 Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe:
 Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis
Regierungsbezirk Freiburg:
 Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz
Regierungsbezirk Tübingen:
 Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis
Bayern
Regierungsbezirk Schwaben:
 Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm,
Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee
Regierungsbezirk Oberbayern:
 Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a.
Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen
Regierungsbezirk Niederbayern:
 Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn
Regierungsbezirk Oberpfalz:
 Landkreis Regensburg
2. ØSTRIG
Burgenland
 Oberwart, Güssing
Niederösterreich
 Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung,
Gänserndorf, Bruck/Leitha
Oberösterreich
 Perg, Eferding
Steiermark
 Feldbach
Tirol
 Imst
Vorarlberg
 Gesamtes Bundesland
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1455/1999
af 1. juli 1999
om handelsnormer for sød peber
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

terne underkastes, kan medføre en rœkke forandringer på grund af produkternes biologiske udvikling og deres mere eller mindre letfordærvelige
karakter; der bør derfor tages hensyn til disse forandringer, når normerne anvendes i de handelsled,
som følger efter forsendelsen;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96
af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for
frugt og grønsager (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1257/1999 (2), særlig artikel 2, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
Sød peber står i bilag I til forordning (EF) nr.
2200/96 blandt de produkter, som der skal fastsættes normer for; Kommissionens forordning
(EØF) nr. 79/88 af 13. januar 1988 om fastsættelse
af kvalitetsnormer for hovedsalat, kruset endivie og
bredbladet endivie og for sød peber (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 888/97 (4), er blevet
ændret mange gange, så den ikke længere er juridisk overskuelig;

(1)

af klarhedshensyn bør bestemmelserne for sød
peber gøres uafhængige af bestemmelserne for de
andre produkter, som henhører under forordning
(EØF) nr. 79/88; de nævnte bestemmelser bør
derfor omarbejdes og bilag II tiI forordning (EØF)
nr. 79/88 vedrørende sød peber udgå; for at opnå
gennemsigtighed på verdensmarkedet bør der tages
hensyn til den norm for sød peber, som er anbefalet af arbejdsgruppen for fastsættelse af normer
for letfordærvelige produkter og kvalitetsudvikling
under De Forenede Nationers Økonomiske
Kommission for Europa (FN/ECE);

(2)

(5)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Handelsnormerne for sød peber henhørende under KNkode 0709 60 10 er fastsat i bilaget.
Normerne gælder for alle handelsled på de i forordning
(EF) nr. 2200/96 fastsatte betingelser.
Dog kan produkterne i de handelsled, som følger efter
forsendelsen, i forhold til normernes krav udvise en
lettere forringet friskhedstilstand og fasthed og en lettere
kvalitetsforandring på grund af deres biologiske udvikling
eller mere eller mindre letfordærvelige karakter.

Artikel 2
I forordning
ændringer:

(EØF)

nr.

79/88

foretages

følgende

1) I titlen udgår »og for sød peber«.
2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

formålet med at anvende disse normer er at fjerne
produkter af utilfredsstillende kvalitet fra markedet,
at styre produktionen, så den opfylder forbrugernes
krav, og lette handelsforbindelserne på grundlag af
loyal konkurrence og dermed bidrage til at gøre
produktionen mere rentabel;

(3)

normerne gælder for alle handelsled; transport over
en længere afstand; oplagring af en vis varighed
eller de forskellige former for behandling, produk-

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

297 af 21.11.1996, s. 1.
160 af 26.6.1999, s. 80.
10 af 14.1.1988, s. 8.
126 af 17.5.1997, s. 11.

»Handelsnormerne for hovedsalat, kruset endivie og
bredbladet endivie henhørende under KN-kode
0705 11, ex 0705 19 og 0705 29 00 er fastsat i bilaget.«;
3) Bilag II udgår.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den første dag i måneden efter ikrafttrædelsen.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
NORMER FOR SØD PEBER

I.

DEFINITION
Normerne gælder for sød peber af de sorter (cultivarer) af arten Capsicum annuum L., der er bestemt til
levering i frisk tilstand til forbrugerne, undtagen sød peber til industriel forarbejdning.
Sød peber inddeles efter frugternes form i fire handelstyper:
 aflange (tilspidsede)
 blokformede (afstumpede)
 blokformede tilspidsede (form som en top)
 flade (tomatformede)

II. BESTEMMELSER VEDRØRENDE KVALITET
Normerne fastsætter de kvalitetskrav, som sød peber skal opfylde efter klargøring og emballering.
A. Mindstekrav
Generelt for klasserne gælder under hensyn til tolerancer og særlige bestemmelser for de enkelte
klasser, at frugterne skal være:
 hele
 sunde; produkter, der er angrebet af råd eller er forringet i en sådan grad, at de er uegnede til
konsum udelukkes
 rene, praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer
 friske af udseende
 praktisk taget fri for skadegørere
 praktisk taget fri for skader forårsaget af skadegørere
 veludviklede
 fri for frostskader
 fri for uhelede skader
 fri for solskold (med undtagelse af de tilfælde, der er fastlagt i kapitel B, klasseinddeling, nr. ii))
 forsynet med stilk
 fri for unormal ydre fugtighed
 fri for fremmed lugt og/eller smag.
Frugternes udvikling og tilstand skal være således, at de kan:
 tåle transport og håndtering, og
 ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand.
B. Klasseinddeling
Sød peber inddeles i følgende to klasser:
i) Klasse I
Sød peber i denne klasse skal være af god kvalitet. Frugterne skal have sortens og/eller handelstypens normale udvikling, form og farve under hensyntagen til modenheden.
Frugterne skal endvidere være:
 faste
 praktisk taget fri for pletter
Stilken kan være lettere beskadiget eller afskåret, forudsat at bægerbladene er uskadt.
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ii) KIasse II

Denne klasse indbefatter sød peber, som ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder ovennævnte mindstekrav.
Følgende fejl kan tillades, hvis frugterne bevarer deres væsentlige egenskaber med hensyn til
kvalitet, holdbarhed og præsentation:
 form- og udviklingsfejl
 solskold eller små helede skader på højst 2 cm i længden for aflange fejl og højst 1 cm2 for
andre overfladefejl
 små tørre sprækker i overfladen, der ikke må have en sammenlagt længde på over 3 cm.
De kan være mindre faste, men ikke runkne.
Stilken kan være beskadiget eller afskåret.
III. BESTEMMELSER VEDRØRENDE STØRRELSESSORTERING
Størrelsen bestemmes ved, at frugternes diameter måles som skulderbredden. For flade frugter (tomatformede) er bredden lig med den største diameter i tværsnit.
For produkter, der er størrelsessorteret, må forskellen i diameter mellem den største og den mindste frugt
i samme pakning ikke overstige 20 mm.
Frugternes diameter skal mindst være følgende:
 aflange (tilspidsede): 30 mm
 blokformede (afstumpede) og blokformede tilspidsede (form som en top): 40 mm
 flade (tomatformede): 55 min
Størrelsessortering er ikke påkrævet for klasse II, idet mindstestørrelsen dog skal overholdes.
Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke for de i reglen aflange og tynde frugter af (typen »Peperoncini«) af særlige sorter af Capsicum annuum L. var. longum. Disse skal være over 5 cm lange.

IV. BESTEMMELSER VEDRØRENDE TOLERANCER
Følgende tolerancer for kvalitet og størrelse er tilladt i hver pakning for produkter, der ikke opfylder
kravene til den angivne klasse.

A. Kvalitetstolerancer
i) Klasse I
10 % efter vægt eller antal af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder
kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse.
ii) Klasse II
10 % efter vægt eller antal af frugter, der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene, dog bortset fra produkter, der er angrebet af råd eller har andre fejl, der gør dem uegnede til
konsum.

B. Størrelsestolerancer
i) Klasse I
10 % efter vægt eller antal af frugter, som ikke svarer til den fastsatte størrelse, idet de dog højst
må være 5 mm større eller mindre, og højst 5 % af frugterne må være mindre end den fastsatte
mindstestørrelse.
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ii) Klasse II

 StørreIsessorterede frugter
10 % efter vægt eller antal af frugter, som ikke svarer til den fastsatte størrelse, idet de dog
højst må være 5 % større eller mindre, og højst 5 % af frugterne må være mindre end den
fastsatte mindstestørrelse.
 Ikke størrelsessorterede frugter
5 % efter vægt eller antal af frugter, der er højst 5 mm mindre end den fastsatte mindstestørrelse.
V. BESTEMMELSER VEDRØRENDE PRÆSENTATION
A. Ensartethed
Indholdet af hver pakning skal være ensartet og må kun bestå af sød peber af samme oprindelse, sort
eller handelstype, kvalitet, størrelse (hvis størrelsessorteret) og, for så vidt angår klasse I, af stort set
samme modenhed og farve.
Blandinger af sød peber af forskellig farve er tilladt, hvis frugterne er af samme oprindelse, sort eller
handelstype, kvalitet og størrelse (hvis størrelsessorteret), og der er lige mange frugter af hver farve.
For detailsalgsemballager af sød peber på højst 1 kg gælder kravet om ensartet farve, størrelse og
handelstype ikke. Ved afsætning af sød peber af forskellig farve kræves der ikke ensartet oprindelse.
Størrelsessorterede, aflange frugter skal være rimeligt ensartede i længden.
Den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.
B. Emballering
Sød peber skal emballeres således, at produkterne er rimeligt beskyttede.
Materialerne, der anvendes indvendigt i pakningen, skal være nye, rene og af en kvalitet, der ikke
fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne. Anvendelse af materialer, herunder papir eller
klistermærker med handelsmæssige oplysninger er tilladt, hvis påtrykningen eller mærkningen foretages med sværte eller lim, der er giftfri.
Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.
VI. BESTEMMELSER VEDRØRENDE MÆRKNING
Hver pakning skal være forsynet med følgende oplysninger anbragt på samme side og anført med
bogstaver, som er let læselige, ikke kan udviskes og er synlige udefra:
A. Identifikation
Pakker og/eller afsender: navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt
mærke. Anvendes der en kode (mærke), skal angivelsen »pakker« og/eller »afsender« (eller tilsvarende
forkortelser) dog anføres i umiddelbar sammenhæng med koden (mærket).
B. Produktets art
 »Sød peber« og farven eller farverne på frugterne, hvis indholdet ikke er synligt udefra
 handelstype (»aflange«, »blokformede afstumpede«, »blokformede tilspidsede«, »flade«) eller
sortsnavn, hvis indholdet ikke er synligt udefra
 »Peperoncini« eller en anden tilsvarende betegnelse, hvis det er relevant.
C. Produktets oprindelse
 Oprindelsesland og eventuelt produktionsområde eller national, regional eller lokal betegnelse.
D. Handelsmæssige oplysninger
 klasse
 størrelse (hvis størrelsessorteret) udtrykt ved mindste og største diameter, eller angivelsen »ikke
størrelsessorteret«, hvis det er relevant
 nettovægt eller antal (valgfrit).
E. Officielt kontrolmærke (valgfrit)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1456/1999
af 1. juli 1999
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
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. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, 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 inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner
for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes
inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2513/98 (4);
restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og
rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder,
der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer;
disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95;

situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted;
restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden;
den kan ændres inden for dette tidsrum;
anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af
de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr.
1766/92 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til
de i bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
126
147
313

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(EUR/t)

(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelse (1)

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse (1)

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200





1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000





1001 90 99 9000

01



1002 00 00 9000

01



1003 00 10 9000





1003 00 90 9000

01



1004 00 00 9200





1004 00 00 9400





1005 10 90 9000





1005 90 00 9000

01



1007 00 90 9000





1008 20 00 9000





1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01
01

01



34,00
32,00
29,50
27,25
25,50


0


0 ( 2)
0 ( 2)

0 ( 2)


(1) Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande.
(2) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1457/1999
af 1. juli 1999
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne
for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens,
efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode; i så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres;
Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni
1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger,
der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af
markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2513/98 (4), giver mulighed for at fastsætte et korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92; dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de elementer,
der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95;

situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet;
korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure; det kan ændres inden for
tidsrummet mellem to fastsættelser;
det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og
c), i forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter,
undtagen malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
126
147
313

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. juli 1999 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal
anvendes på eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelse (1)

Løbende
måned
7

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01

01
01

01

01

01



01
01
01
01
01


01


01
01

01



0












0
0
0
0
0


0


0
0

0


1. term.

2. term.

3. term.

4. term.

5. term.

6. term.

8

9

10

11

12

1


–1,00












0
0
0
0
0


0


–1,50
–1,34

0



–2,00












0
0
0
0
0


0


–3,00
–2,68

0



–3,00












0
0
0
0
0


0


–4,50
–4,02

0



–4,00












0
0
0
0
0


0


–6,00
–5,36

0






























































(1) Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1458/1999
af 1. juli 1999
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
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. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, 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 inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner
for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes
inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2513/98 (4);
restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen til
de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille den
pågældende vare; mængderne er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501/95;

situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted;
restitutionen skal fastsættes en gang om måneden; den
kan ændres i mellemtiden;
anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte malt fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
126
147
313

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
24.5.1996, s. 37.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
malt
(EUR/t)
Produktkode

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00
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RÅDETS DIREKTIV 1999/63/EF
af 21. juni 1999
om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende,
som er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA)
og Federation of Transport Workers’ Unions in the European Union (FST)
Kommissionen, at de ønsker at indlede forhandlinger i henhold til artikel 4 i aftalen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken;

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 139, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

(8)

de nævnte organisationer indgik den 30. september
1998 en aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden
for søfarende; denne aftale indeholder en fælles
anmodning til Kommissionen om, at aftalen iværksættes ved en afgørelse, som Rådet træffer på
forslag af Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 4, stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken;

(9)

Rådet har i sin resolution af 6. december 1994 om
visse perspektiver for en social- og arbejdsmarkedspolitik for Den Europæiske Union: Bidrag til
økonomisk og social konvergens i Unionen (2)
anmodet arbejdsmarkedets parter om at være sig
bevidst, at de selv har mulighed for at indgå overenskomster, eftersom de er tættere på de sociale og
arbejdsmarkedsmæssige problemer og den sociale
og arbejdsmarkedsmæssige virkelighed;

(10)

denne aftale finder anvendelse på søfarende på
ethvert søgående skib, uanset om det er privatejet
eller offentligt ejet, som er registreret inden for en
medlemsstats territorium, og som normalt er
beskæftiget med erhvervsmæssig skibsfart;

(11)

en passende retsakt til gennemførelse af aftalen er
et direktiv ifølge traktatens artikel 249; medlemsstaterne holdes på den måde fast på, hvilket resultat
der skal nås, mens de nationale myndigheder selv
kan vælge form og metode;

(12)

i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og
proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5,
kan målene for dette direktiv ikke i tilstrækkelig
grad opfyldes af medlemsstaterne, og de kan derfor
bedre gennemføres på fællesskabsplan; direktivet
går ikke længere end det, der kræves for at nå
målene;

(13)

udtryk, der anvendes i aftalen, men som ikke er
særskilt defineret deri, kan medlemsstaterne ifølge
direktivet selv definere i overensstemmelse med
national lovgivning og praksis, således som det også
er tilfældet ved andre social- og arbejdsmarkedspolitiske direktiver, der anvender lignende udtryk,
forudsat at de pågældende definitioner er i overensstemmelse med aftalens indhold;

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Som følge af Amsterdam-traktatens ikrafttræden er
bestemmelserne i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til
protokol nr. 14 om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som
ændret ved Amsterdam-traktaten, blevet indarbejdet i artikel 136-139 i traktaten om oprettelse af
Det Europæiske Fællesskab;

(2)

arbejdsgivere og arbejdstagere, »arbejdsmarkedets
parter«, kan i henhold til artikel 139, stk. 2, i traktaten i fællesskab anmode om, at aftaler, der indgås
på fællesskabsplan, bliver iværksat ved en afgørelse,
som Rådet træffer på forslag af Kommissionen;

(3)

Rådet har vedtaget direktiv 93/104/EF af 23.
november 1993 om visse aspekter i forbindelse
med tilrettelæggelse af arbejdstiden (1); søtransport
var en af de sektorer, der ikke var omfattet af direktivet;

(4)

der bør tages hensyn til Den Internationale
Arbejdsorganisations principper om tilrettelæggelse
af arbejdstiden, herunder navnlig arbejdstiden for
søfarende;

(5)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel
3, stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken konsulteret arbejdsmarkedets parter om de
mulige retningslinjer for en fællesskabsindsats
vedrørende de sektorer og aktiviteter, der er
udelukket fra direktiv 93/104/EF;

(6)

Kommissionen har efter denne konsultation ment,
at en fællesskabsindsats på dette område var
ønskelig, og har derpå konsulteret arbejdsmarkedets parter på fællesskabsplan om indholdet af det
påtænkte forslag i overensstemmelse med artikel 3,
stk. 3, i den pågældende aftale;

(7)

European Community Shipowners’ Association
(ECSA) og Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST) har meddelt

(1) EFT L 307 af 13.12.1993, s. 18.

(2) EFT C 368 af 23.12.1994, s. 6.
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(14)

Kommissionen har udarbejdet sit direktivforslag i
overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 20. maj 1998 om tilpasning og fremme af
den sociale dialog på fællesskabsplan under
hensyntagen til de kontraherende parters repræsentative status samt lovmæssigheden af hver enkelt
bestemmelse i aftalen;

tilsidesætter dog ikke medlemsstaternes og/eller arbejdsmarkedets parters ret til som følge af ændrede omstændigheder at fastsætte andre retlige, administrative og aftalemæssige bestemmelser end dem, der gælder på direktivets vedtagelsestidspunkt, forudsat at de minimumsforskrifter, der er fastsat i direktivet, overholdes.

(15)

Kommissionen har i overensstemmelse med sin
meddelelse af 14. december 1993 om gennemførelsen af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken informeret Europa-Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg, idet den har fremsendt disse sit direktivforslag, der indeholder
aftalen;

Artikel 3

(16)

iværksættelsen af aftalen bidrager til gennemførelse
af de mål, der er omhandlet i traktatens artikel
136 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Dette direktiv har til formål at iværksætte aftalen om
tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, der den 30.
september 1998 blev indgået mellem de organisationer,
der repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere i søfartssektoren (ECSA og FST), jf. bilaget.
Artikel 2
Minimumskrav
1.
Medlemsstaterne kan opretholde eller indføre
bestemmelser, der er mere gunstige end dem, der er
fastsat i dette direktiv.
2.
Gennemførelsen af direktivet må under ingen
omstændigheder anvendes som tilstrækkelig begrundelse
for at sænke det generelle niveau for beskyttelse af
arbejdstagerne på de områder, direktivet omfatter. Dette

Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og
administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme
dette direktiv senest den 30. juni 2002, eller sikrer sig
senest på denne dato, at arbejdsmarkedets parter ved aftale
har truffet de nødvendige foranstaltninger, idet medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for til
enhver tid at kunne garantere de ved dette direktiv
krævede resultater. De underretter straks Kommissionen
herom.
2.
Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De
nærmere regler for denne henvisning fastsættes af
medlemsstaterne.
Artikel 4
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.
På Rådets vegne
L. SCHOMERUS

Formand
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BILAG

EUROPÆISK AFTALE
om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende
Under henvisning til aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er knyttet som bilag til protokollen
om social- og arbejdsmarkedspolitikken, som igen er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 4, stk. 2, i aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken iværksættes aftaler, der indgås
på fællesskabsplan, efter fælles anmodning fra de underskrivende parter, ved en afgørelse, som Rådet træffer på
forslag af Kommissionen;
de underskrivende parter indgiver hermed anmodning herom;

HAR DE UNDERSKRIVENDE PARTER INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

§ 1

§ 4

1. Denne aftale finder anvendelse på søfarende på
søgående skibe, uanset om de er i offentligt eller privat
eje, som er registreret inden for en medlemsstats territorium, og som anvendes til almindelig erhvervsmæssig
skibsfart. I forbindelse med denne aftale anses et skib,
som er registreret i to stater, for at være registreret
inden for den stats territorium, hvis flag det fører.

En normal arbejdstidsnorm for søfarende er i princippet
baseret på en 8-timers dag med en hviledag pr. uge og fri
på offentlige feriedage, jf. dog § 5. Medlemsstaterne kan
have procedurer til godkendelse eller registrering af en
kollektiv overenskomst, i henhold til hvilken søfarendes
normale arbejdstid fastsættes på et grundlag, som er
mindst lige så gunstigt som denne norm.

2. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt et skib i forbindelse med
denne aftale skal anses for at være et søgående skib
eller et skib, som anvendes til erhvervsmæssig skibsfart,
afgøres af den kompetente myndighed i medlemsstaten. De berørte sammenslutninger af skibsredere og
søfarende bør høres.
§ 2
I denne aftale forstås ved:
a) »arbejdstid« det tidsrum, hvor en søfarende skal arbejde
på grund af skibet
b) »hvileperiode« det tidsrum, der ligger uden for arbejdstiden; udtrykket omfatter ikke korte pauser
c) »søfarende« enhver person, som er ansat eller beskæftiget i en given egenskab om bord på et søgående skib,
som er omfattet af denne aftale
d) »reder« ejeren af skibet eller enhver anden organisation
eller person, som f.eks. direktøren eller bareboat charterer, som har overtaget ansvaret for skibets drift fra
skibsrederen, og som i den forbindelse har indvilget i
at overtage alle de medfølgende forpligtelser og
ansvarsområder.
§ 3
Inden for de grænser, der omhandles i § 5, fastsættes der
enten et maksimalt antal arbejdstimer, som ikke må overskrides inden for et givet tidsrum, eller et minimalt antal
hviletimer, som skal gives inden for et bestemt tidsrum.

§ 5
1. Grænserne for arbejds- eller hviletid fastsættes enten
som:
a) et maksimalt antal arbejdstimer, som ikke må overstige
i) 14 timer i en given 24-timers periode, og
ii) 72 timer i en given 7-dages periode
eller
b) et minimalt antal hviletimer, som ikke må være
under:
i) 10 timer i en given 24-timers periode, og
ii) 77 timer i en given 7-dages periode.
2. Hviletimerne kan højst opdeles i to perioder, hvoraf
den ene skal være på mindst 6 timer, og tidsrummet
mellem to på hinanden følgende hvileperioder må
ikke overstige 14 timer.
3. Mønstring, brand- og bådøvelser og øvelser, som er
foreskrevet af national lovgivning og internationale
aftaler, gennemføres således, at de griber mindst muligt
ind i hvileperioder og ikke medfører træthed.
4. I forbindelse med situationer, hvor søfarende har tilkaldevagt, som f.eks. når maskinrummet er ubemandet,
skal den søfarende have en tilstrækkelig kompenserende hvileperiode, hvis den normale hvileperiode
afbrydes ved tilkaldelse til arbejde.
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5. Hvis der ikke findes kollektive overenskomster eller
voldgiftsafgørelser, eller hvis den kompetente
myndighed beslutter, at bestemmelserne i overenskomsten eller afgørelsen er utilstrækkelige, påhviler det for
så vidt angår stk. 3 og 4 den kompetente myndighed at
fastsætte bestemmelser, som kan sikre, at de berørte
søfarende får tilstrækkelig hvile.
6. Forudsat at der tages behørigt hensyn til de generelle
principper om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed
og sikkerhed, kan medlemsstaterne have nationale love
og administrative bestemmelser eller en procedure,
som gør det muligt for den kompetente myndighed at
godkende eller registrere kollektive overenskomster,
der giver adgang til undtagelser fra de grænser, der er
omhandlet i stk. 1 og 2. Sådanne undtagelser følger så
vidt muligt de givne normer, men der kan tages
hensyn til hyppigere eller længere fridagsperioder, eller
sikring af kompenserende fridage for vagtgående søfarende eller søfarende, som arbejder på skibe på korte
rejser.

2. 7. 1999

nødvendigt, indtil den normale situation er genoprettet.
3. Så snart som muligt efter, at den normale situation er
genoprettet, sørger skibsføreren for, at søfarende, som
har udført arbejde i en planlagt hvileperiode, får en
tilstrækkelig hvileperiode.

§ 8
1. Søfarendes daglige arbejdstid eller daglige hviletid registreres for at gøre det muligt at kontrollere, om
bestemmelserne i § 5 overholdes. Den søfarende
modtager en kopi af den registrering, der vedrører ham
eller hende, og den påtegnes af skibsføreren eller en
person, som skibsføreren har bemyndiget hertil, og af
den søfarende.

a) opgaverne til søs og i havn, samt

2. Der fastlægges procedurer for opbevaring af sådanne
registreringer om bord og herunder for, hvor ofte
oplysningerne skal registreres. Det format, som registreringen af de søfarendes arbejdstid eller hviletid skal
have, fastlægges under hensyntagen til eventuelle internationale retningslinjer. Registreringen foretages på det
eller de sprog, som er nævnt i § 5, stk. 8.

b) det maksimale antal arbejdstimer eller det minimale
antal hviletimer i henhold til lovgivning, administrative bestemmelser eller kollektive overenskomster, som gælder i medlemsstaterne.

3. Der opbevares en kopi om bord af de bestemmelser i
den nationale lovgivning, som er relevante for denne
aftale, samt af de relevante kollektive overenskomster,
og de skal være lettilgængelige for besætningen.

7. På et lettilgængeligt sted opslås der en oversigt over
arbejdstilrettelæggelsen om bord, og her angives der i
det mindste for hver funktion:

8. Den oversigt, som er nævnt i § 7, udfærdiges i standardformat på det eller de sprog, der er skibets arbejdssprog, og på engelsk.

§ 9

§ 6

De registreringer, der er omhandlet i § 8, gennemgås og
påtegnes med passende mellemrum for at kontrollere, om
bestemmelserne i denne aftale om arbejdstid eller hviletid
overholdes.

Søfarende under 18 år må ikke arbejde om natten. I
forbindelse med denne § forstås ved »nat« en periode på
mindst 9 sammenhængende timer, herunder tidsrummet
fra midnat til kl. 05.00. Denne bestemmelse finder ikke
anvendelse, hvis den er til hindring for effektiv uddannelse af unge sømænd i alderen 16-18 år i henhold til
godkendte programmer og planer.

§ 10

§ 7
1. Skibsføreren på et skib har ret til at kræve, at en
søfarende arbejder det antal timer, som er nødvendigt
for skibets, ombordværendes eller lastens umiddelbare
sikkerhed eller for at bistå andre skibe eller personer i
havsnød.
2. I overensstemmelse med stk. 1 kan skibsføreren
midlertidigt se bort fra arbejds- eller hviletid og kræve,
at en søfarende arbejder det antal timer, som er

1. Når bemandingens omfang fastlægges, godkendes eller
ændres, er det nødvendigt at tage hensyn til behovet
for at undgå eller så vidt muligt begrænse overarbejde
for at sikre tilstrækkelig hvile og begrænse træthed.
2. Hvis det fremgår af registreringerne eller andet materiale, at bestemmelserne om arbejdstid eller hviletid
ikke overholdes, træffes der foranstaltninger, herunder
om nødvendigt til ændring af skibets bemanding, med
henblik på at undgå fremtidige overtrædelser.
3. Alle skibe, som denne aftale finder anvendelse på, skal
være tilstrækkeligt, sikkert og effektivt bemandet i
overensstemmelse med besætningsfastsættelsen eller et
tilsvarende dokument, som den kompetente myndighed har udstedt.
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§ 11
Ingen under 16 år må arbejde på et skib.
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helbredskontrol kan foretages inden for det nationale
sundhedssystem.

§ 12

§ 14

Rederen giver skibsføreren de midler, der er nødvendige
for at overholde bestemmelserne i denne aftale, herunder
midler til passende bemanding af skibet. Kaptajnen tager
alle nødvendige skridt til at sikre, at kravene vedrørende
søfarendes arbejds- og hviletid i henhold til denne aftale
overholdes.

Skibsredere skal give informationer om vagtgående personale og andre natarbejdere til den nationale myndighed,
hvis de anmodes herom.

§ 13
1. Alle søfarende skal have en attest, der fastslår den
pågældendes egnethed til det arbejde, hvorved han skal
beskæftiges til søs.
Hvilken form for helbredskontrol, der skal foretages,
og hvilke nærmere oplysninger, der skal indgå i
lægeerklæringen, fastlægges efter høring af de berørte
sammenslutninger af skibsredere og søfarende.
Alle søfarende skal have foretaget regelmæssig
helbredskontrol. Vagtgående personale, som lider af
helbredsproblemer, der ifølge en læge skyldes, at de
udfører natarbejde, skal om muligt overføres til dagarbejde, som passer til dem.
2. Den helbredsvurdering, der er nævnt i stk. 1, skal være
gratis og omfattet af lægens tavshedspligt. En sådan

§ 15
Der skal for søfarende gælde et beskyttelsesniveau for
sikkerhed og sundhed, som svarer til arten af de arbejde,
de udfører. Med hensyn til de søfarendes sikkerhed og
sundhed skal de have adgang til de samme beskyttelsesog forebyggelsestjenester og -faciliteter, uanset om de
arbejder om dagen eller om natten.
§ 16
Enhver søfarende har ret til en årlig betalt ferie af mindst
fire ugers varighed eller en del heraf for beskæftigelsesperioder af mindre end et års varighed i overensstemmelse
med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er
fastsat i national lovgivning og/eller praksis.
Den minimale årlige betalte ferieperiode kan ikke
erstattes med en finansiel godtgørelse, medmindre
arbejdsforholdet ophører.

Bruxelles, den30. september 1998
Federation of Transport Workers’
Unions in the European Union (FST)

European Community
Shipowners’ Association (ECSA)
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 28. maj 1999
om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemidler
til opvaskemaskiner
(meddelt under nummer K(1999) 1377)
(EØS-relevant tekst)

(1999/427/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

tildeles produkter indeholdende sådanne stoffer
eller præparater, for så vidt de opfylder målsætningerne i EF-ordningen for tildeling af et miljømærke;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92
af 23. marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et
miljømærke (1), særlig artikel 5, stk. 1, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 5, stk. 1, afsnit 1, i forordning (EØF) nr.
880/92 fastsættes det, at betingelserne for tildeling
af miljømærket fastlægges for hver produktgruppe
for sig;

(2)

i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 880/92
hedder det, at et produkts indvirkning på miljøet
vurderes ud fra de specifikke kriterier for produktgrupperne;
i artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr.
880/92 hedder det, at et miljømærke ikke kan
tildeles produkter, som er stoffer eller præparater
klassificeret som farlige i henhold til Rådets
direktiv 67/548/EØF (2), senest ændret ved
Kommissionens direktiv 98/73/EF (3), og Rådets
direktiv 88/379/EØF (4), senest ændret ved
Kommissionens direktiv 96/65/EØF (5), men kan

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L 99 af 11.4.1992, s. 1.
196 af 16.8.1967, s. 1.
L 305 af 16.11.1998, s. 1.
L 187 af 16.7.1988, s. 14.
L 265 af 18.10.1996, s. 15.

(4)

opvaskemidler til opvaskemaskiner indeholder
stoffer og præparater, der er klassificeret som farlige
i henhold til ovennævnte direktiver;

(5)

de miljøkriterier, der er opstillet i nærværende
beslutning, indeholder specielt grænseværdier og
pointberegninger, som mest muligt begrænser
indholdet af stoffer og præparater, der er klassificeret som farlige, i de opvaskemidler, der kan
tildeles et miljømærke;

(6)

opvaskemidler i overensstemmelse med disse kriterier har derfor en mindsket miljøvirkning og
opfylder målsætningerne i EF-ordningen for tildeling af et miljømærke;

(7)

i overensstemmelse med artikel 6 i forordning
(EØF) nr. 880/92 har Kommissionen foretaget
høring af de vigtigste interessegrupper i et samrådsforum;

(8)

det i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr.
880/92 nedsatte udvalg har ikke afgivet udtalelse
om de foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens beslutning;
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(9)

Kommissionen har derfor forelagt disse forslag til
foranstaltninger for Rådet den 27. januar 1999 i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 4 i forordning
(EØF) nr. 880/92;

der er fastsat i bilaget og i tillæg I, del A, I, del B, II, III
og IV.

(10)

Rådet har ved udløbet af en frist på tre måneder
regnet fra forslagenes forelæggelse ikke truffet
nogen afgørelse;

(11)

foranstaltningerne vedtages nu af Kommissionen i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 5 i forordning
(EØF) nr. 880/92 

Produktgruppedefinitionen og de særlige miljøkriterier
for produktgruppen gælder for en periode på tre år regnet
fra den 1. i måneden efter den dato, hvor denne beslutning får virkning.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Produktgruppen »opvaskemidler til opvaskemaskiner«
omfatter alle opvaskemidler, som udelukkende er
beregnet til automatiske opvaskemaskiner i husholdninger.
Artikel 2
De miljømæssige egenskaber og brugsegnetheden for
produktgruppen som defineret i artikel 1 vurderes ud fra
de specifikke miljøkriterier for produktets brugsegnethed,

Artikel 3

Artikel 4
Til administrative formål skal det tildelte produktgruppekodenummer for produktgruppen som defineret i artikel
1 være »15«.
Artikel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 1999.
På Kommissionens vegne
Ritt BJERREGAARD

Medlem af Kommissionen
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BILAG
RAMMEBESTEMMELSER
De generelle krav i Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 om en EF-ordning for tildeling af et miljømærke og
de specifikke kriterier i bilag gælder ved tildelingen af et miljømærke til opvaskemidler til opvaskemaskiner.
Kriterierne har til formål at:
 reducere vandforurening ved både at begrænse den anvendte mængde opvaskemiddel og
dets indhold af skadelige stoffer
 minimere produktionen af affald ved at begrænse mængden af primær emballage og
fremme genbrug eller genvinding
 reducere energiforbruget ved at fremme opvaskemidler, der virker ved lave temperaturer.
Derudover øger kriterierne forbrugernes bevågenhed over for miljøproblemer.
1. FUNKTIONEL ENHED OG REFERENCEMÆNGDE
1.1. Funktionel enhed
Den funktionelle enhed er den mængde opvaskemiddel, som er nødvendig for at rengøre tolv normalt
snavsede kuverter (som defineret ved DIN- eller ISO-standarder).
1.2. Referencemængde
Den mængde opvaskemiddel, som producenten anbefaler forbrugeren at anvende til at rengøre tolv
normalt snavsede kuverter godtages som referencemængde under normale forhold.
2. HOVEDKRITERIER
2.1. Miljøkriterier for vaskemiddelbestanddele
Referenceparametre
Følgende parametre tages i betragtning:
 det samlede indhold af kemikalier,
 kritisk fortyndingsvolumen, toksicitet (KFVtox),
 phosphater (i form af STPP) (1),
 ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (aerob) (NBDO aerob),
 ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (anaerob) (NBDO anaerob).
I tillæg II opstilles en definition af parametrene, som anvendes i beregningerne. Parametrene beregnes
og angives i g/vask eller l/vask afhængig af sammenhængen. De lægges sammen og vurderes under ét
jf. fremgangsmåden, som beskrives i dette dokument.
Pointberegning/vægtningsfaktorer
Nedenstående tabel sammenfatter de udvalgte kriterier, grænseværdier, vægtningsfaktorer og den
maksimalt opnåelige pointsum. Pointsystemets formel, som anvendes til pointberegningen for hvert
kriterie, er angivet i punkt 2.3.
(1) Dette midlertidige kriterie har til formål at tage højde for nogle opvaskemidlers eutrofierende egenskaber. Ved revisionen af denne beslutning vil det blive overvejet at erstatte dette med et virkningsbaseret kriterie i lyset af nye videnskabelige fremskridt, tilgængelige data og den faktiske situation.
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Opvaskemidler til opvaskemaskiner  pointberegnings/vægtningssystem
Point

Kriterium

4

samlet indhold af kemikalier
kritisk fortyndingsvolumen, toksicitet
Phosphater (i form af STPP)
ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (aerob)
ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (anaerob)

16,5
60

3

18
120

2

1

19,5
180

21
240

0
0

3
0,05

6
0,10

9
0,15

0

0,05

0,10

0,15

VEXCL

VF

22,5
250

3
8

12
32

10
1

2
1

8
4

1,5

6

0,2

I alt

Sum

62

Minimum pointsum

26

Bemærk:
Alle værdier er angivet i g/vask undtagen KFVtox, som er udtrykt i l/vask.
VF = vægtningsfaktor: VEXCL = grænseværdi.

2.2. Kriterier for tildeling af et miljømærke
Pointsummen af de fem kriterier for vaskemiddelbestanddelene skal være mindst 26, hvis det skal kunne
tildeles et miljømærke.
Ingen af de fem kriterier må overskride grænseværdierne. Produktet skal også opfylde de øvrige kriterier i
bilaget.
2.3. Beregninger vedrørende miljøkriterier for vaskemiddelbestanddele
Database for vaskemiddelbestanddele (DID-liste)
Tillæg I, del A indeholder databasen (Detergent Ingredients Database, DID-liste) for vaskemiddelbestanddele, som skal anvendes ved beregninger vedrørende kriterierne for bestanddele. Data vedrørende belastningsfaktor, toksicitet, ikke-bionedbrydelighed (aerob), og ikke-bionedbrydelighed (anaerob) er anført for
de vigtigste vaskemiddelbestanddele i tillæg I, del A, og disse data skal anvendes ved beregninger i
forbindelse med disse bestanddele.
Kriterierne:
 det samlede indhold af kemikalier
 ikke-bionedbrydelighed (aerob/anaerob)
 phosphater (i form af STPP)
beregnes for hver enkelt bestanddel ved at tage hensyn til doseringen pr. vask, vandindhold og masseprocentdel i formuleringen, og de sammenlægges for hver produktformulering.
Kriterierne for kritisk fortyndingsvolumens toksicitet beregnes for hver enkelt bestanddel efter formlen:
KFVtox:
KFVTOX =

dosering × belastningsfaktor × 1 000
Langtidseffekt

Procedure for beregning af kriterier og points
Ved beregningen af points anvendes følgende ligninger:
Kemiske stoffer i alt (TC):
Hvis TC  22,5 g/vask
Hvis TC  21 g/vask
Hvis 22,5  TC  21 g/vask
Hvis TC  16,5 g/vask
Maksimalt pointtal = 4

så
så
så
så

UDELUKKELSE
Point = 15 – TC/1,5
Point = 0
Point = 4
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Kritisk fortyndingsvolumens toksicitet (KFVtox):
Hvis KFVtox  250 l/vask

så

UDELUKKELSE

Hvis KFVtox  240 l/vask

så

Point = 5 – KFVtox/60

Hvis 250  KFVtox  240 l/vask

så

Point = 0

Hvis KFVtox  60 l/vask

så

Point = 4

så
så
så

UDELUKKELSE
Point = 4 – P/3
Point = 0

Maksimalt pointtal = 4
Phosphater (P):
Hvis P  10 g/vask
Hvis P  9 g/vask
Hvis 10  P  9 g/vask
Maksimalt pointtal = 4

Aerobe ikke-biologisk nedbrydelige organiske forbindelser (aNBDO):
Hvis aNBDO  1 g/vask
Hvis aNBDO  0,15 g/vask
Hvis 1  aNBDO  0,15 g/vask
Maksimalt pointtal = 4

så
så
så

UDELUKKELSE
Point = 4 – aNBDO/0,05
Point = 0

Aerobe ikke-biologisk nedbrydelige organiske forbindelser (anNBDO):
Hvis anNBDO  0,2 g/vask
så
Hvis anNBDO  0,15 g/vask
så
Hvis 0,2  anNBDO  0,15 g/vask så
Maksimalt pointtal = 4

UDELUKKELSE
Point = 4 – anNBDO/0,05
Point = 0

Nye kemiske stoffer eller yderligere bestanddele
a) For nye kemiske stoffer eller yderligere bestanddele, som ikke er opført i databasen over vaskemiddelbestanddele, følges den fremgangsmåde, der er beskrevet her og i tillæg I, del B.
Ansøgeren skal indsende forsøgsdata til det ansvarlige organ.
Der skal indsendes data for anaerob bionedbrydelighed (ECETOC-test nr. 28, juni 1988).
Der skal indsendes fuldstændig dokumentation vedrørende de data, der fremlægges om bionedbrydelighed, bortskaffelse, langtidseffekter (NOEC-data) for fisk, daphnia magna og alger.
Referencen for de relevante tester skal være de respektive bilag til Rådets direktiv 67/548/EØF (1).
Bestemmelserne i tillæg I, del B finder anvendelse, hvor de er relevante.
Specielt gælder, at hvis der ikke foreligger fuldstændige data vedrørende langtidseffekter (NOEC), kan
de relevante forenklede procedurer, der er beskrevet i tillæg I, del B, anvendes.
b) Efter anmodning fra et ansvarligt organ eller en interessegruppe repræsenteret i miljømærkesamrådsforummet (artikel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92) kan en anden fremgangsmåde anvendes med det
specifikke formål at vurdere opfyldelsen af de relevante kriterier, såfremt den af Kommissionen
anerkendes som værende ækvivalent med den ovenfor omtalte fremgangsmåde.
2.4. Andre miljøkriterier vedrørende vaskemiddelbestanddele
Visse specifikke bestanddele skal begrænses til et maksimalt indhold i vaskemiddelformuleringen eller er
udelukket som nærmere angivet nedenfor:
a) Det overfladeaktive stof alkylphenolethoxylat (APEO), parfumer indeholdende de aromatiske nitroforbindelser, hvortil der er henvist i tillæg II, det kompleksdannende middel EDTA og bestanddele (2), der
skal være klassificeret som kræftfremkaldende, reproduktionsskadelige og mutagene, jf. direktiv 67/
548/EØF og 88/379/EØF, er udelukket.
(1) EFT 196 af 16.8.1967, s.1.
(2) »Bestanddele« er enten stoffer eller præparater.
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b) Phosphonater må ikke overstige 0,2 g/vask.
c) det samlede indhold af chlorforbindelser må ikke overstige 0,1 % (1).
2.5. Miljøkriterier for produktemballage
Der tages kun hensyn til primæremballagen. Vægten af emballagen må ikke overstige 2,5 gram pr.
funktionsenhed. Emballagen bør laves af materialer, som kan genbruges eller genanvendes. Kartonemballage skal indeholde 80 % genbrugte materialer, og plastemballage skal mærkes i henhold til ISO 1043.
3. BRUGSEGNETHED
Produktet skal udvise en tilfredsstillende vaskeevne ved den anbefalede dosering i henhold til standardtesten, som er udarbejdet af IKW. Det skal fungere optimalt ved 55 °C eller derunder, og dette skal
dokumenteres af producenten.
4. TEST
4.1. Test af enzymers renhed til verificering af fravær af produktionsorganismer
En test af enzymers renhed skal gennemføres på enzymer, som produceres ved bioteknologiske processer
og anvendes i opvaskemidler, hvortil der ansøges om miljømærke. Formålet med denne test er at sikre, at
der ikke findes produktionsorganismer i det færdige enzympræparat.
Væksten af mikroorganismer testes sammen med specificerede antibiotika. Testproceduren for renhed skal
sikre, at der ikke konstateres produktionsorganismer i en 20 ml standardanalyseprøve af det færdige
enzymprodukt.
4.2. Testlaboratorier
De forskellige test skal gennemføres for ansøgerens regning på et laboratorium, som opfylder de generelle
krav i EN 45001-standarden eller et tilsvarende system.
5. FORBRUGEROPLYSNING
5.1. Mærkning af emballagen
Følgende oplysninger skal være anført på produktet:
»Generelt:
 brug opvaskemidler, som fungerer ved temperaturer under 65 °C
 vælg opvaskemaskinens vaskeprogrammer med lav temperatur
 fyld opvaskemaskinen op, inden den sættes i gang
 følg den anbefalede dosering af opvaskemidler
således mindskes både vandforbrug og energiforbrug, og dermed begrænses miljøforureningen«..
»Fællesskabets miljømærke er tildelt dette produkt, fordi det bidrager til at begrænse vandforurening, affaldsproduktion og energiforbrug«.
Yderligere oplysninger om Fællesskabets miljømærke kan fås ved henvendelse til Europa-Kommissionen:
Internet: http://europa.eu.int/ecolabel
Adresse: Europa-Kommissionen GDXI E4
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
5.2. Doseringsanvisninger
Produktemballager skal være forsynet med doseringsanvisninger. Den anbefalede dosering skal specificeres
for »normalt« og »stærkt« snavsede kuverter. Anvisningerne skal oplyse om, hvordan produktet udnyttes
bedst i forhold til, hvor snavset servicet er.
(1) Ved fremtidige revisioner at kriterierne vil der blive ofret særlig opmærksomhed på chlorforbindelser med sigte på at
udelukke dem definitivt.
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5.3. Oplysning om og etikettering af bestanddele
Kommissionens henstilling 89/542/EØF af 13. september 1989 om mærkning af vaske- og rengøringsmidler (1) skal anvendes:
Mærkningen skal indeholde oplysninger om følgende bestanddele:
 Enzymer: Angivelse af enzymtyper.
 Konserveringsmidler: Karakterisering og etikettering efter IUPAC-nomenklaturen.
 Hvis produktet indeholder parfume, skal dette angives på emballagen.

(1) EFT L 291 af 10.10.1989, s. 55.
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Anioniske overfladeaktive stoffer
C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14  1 %)
Andre LAS (C 14  1 %)
C 14/17 Alkylsulfonat
C 8/10 Alkylsulfat
C 12/15 AS
C 12/18 AS
C 16-18 FAS
C 12/15 A 1-3 EO sulfat
C 16/18 A 3-4 EO sulfat
C 8-Dialkylsulfosuccinat
C 12/14 sulphoedstyremethylester
C 16/18 sulphoedstyremethylester
C 14/16 alphaolefinsulfonat
C 14-18 alphaolefinsulfonat
C 12-22 Sæber

Nonioniske overfladeaktive stoffer
C 9/11 A  3-6 EO lin. eller mono br.
C 9/11 A  6-9 EO lin. eller mono br.
C 12-15 A 2-6 EO lin. eller mono br.
C 12-15 (Gen C  14) A  6-9 EO lin. eller mono br.
C 15-15 (Gen C  14) A  6-9 EO lin. eller mono br.
C 12-15 A  9-12 EO
C 12-15 A  20-30 EO
C 12-15 A  30 EO

16
17
18
19
20
21
22
23

Bestanddele

0,7
1,1
0,18
0,24
0,17
0,3
0,65
6,5

0,3
0,12
0,27
0,15
0,1
0,15
0,55
0,15
0,1
0,4
0,25
0,15
0,13
0,07
1,6

LTE

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75

0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Belastningsfaktor

0
0
0
0
0
0
0
0

J, KF = 0,75
J, KF = 1,5
J, KF = 0,75
0
0
0
0
0
0
J, KF = 1,5
J, KF = 0,75
J, KF = 0,75
J, KF = 0,75
J, KF = 2,0
0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0
0
0
0
0
0
0
J

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opløselige
uorganiske
stoffer

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uopløselige
uorganiske
stoffer

2,4
2,2
2,5
2,3
2,3
2,2
2
0* (1)

2,3
2,3
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,1
2,2
2
2,1
2,3
2,3
2,4
2,9

THOD
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EC50 = 3,3
EC50 = 5,4
0,18
0,24
0,17
LC50 = 0,8
EC50 = 13
LC50 = 130

0,3
0,12
0,27
EC50 = 2,9
0,1
LC50 = 3
0,55
0,15
ingen gyldige data
LC50 = 7,5
EC50 = 5
0,15
LC50 = 2,5
LC50 = 1,4
ECO = 1,6

NOEC
Målt

Toksicitet

DA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DID
nr.

DATABASE FOR VASKEMIDDELBESTANDDELE

A) De nedenfor anførte data for de mest almindeligt anvendte vaskemiddelbestanddele skal anvendes ved beregningen af miljøkriterierne (se nedenstående tabel)

DATABASE FOR VASKEMIDDELBESTANDDELE OG ANVENDT FREMGANGSMÅDE FOR BESTANDDELE, SOM IKKE MEDTAGET I DATABASEN

Tillæg I

2. 7. 1999
L 167/45

0,03
0,03

Amfoteriske overfladeaktive stoffer
C 12-15 Alkyldimethylbetain
Alkyl (C 12-18) amidopropylbetain

Skumhindrende midler
Silikone
Paraffin

Blødgøring af tøj
Glycerin

Builder
Phosphat, som STPP
Zeolith A
Citrat
Polycarboxylater og derivater
Ler
Carbonat/Bicarbonat
Fedstyr (C  = 14)
Silicat/Disilicat
NTA
Polyasparaginsyre, Na salt

33
34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1 000
120
85
124
1 000
250
1,6
1 000
19
12,5

1 000

0,6
0,05
0,07
0,4
0,05
0,8
0,05
0,8
0,13
0,13

0,13

0,4
0,4

0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75
0,03
0,03
0,03

0
0
0
J, KF = 0,1
0
0
0
0
0
J, KF = 0,1

0

J, KF = 0,75
0

J, KF = 2,5
J, KF = 2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0
0
0
J
0
0
0
0
0
0

0

J
J

0
0

0
0
0
0
0
J
0
0
0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

J
0
0
0
0
J
0
J
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opløselige
uorganiske
stoffer

0
J
0
0
J
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uopløselige
uorganiske
stoffer

0,0
0,0
0,6
0* (1)
0,0
0,0
2,9
0,0
0,6
1,2

1,2

0,0
0* (1)

2,9
2,8

2,9
2,4
2,6
2,3
2,1
0* (1)
2,2
2,5
2,3

THOD
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LC50 = 250
EC0 = 1,6
EC50  1 000
19
125

120
EC50 = 85
124

LC50  5-10 gl

4,82
100

0,03
0,03

0,01
0,2
0,03
0,05
0,36
2,5
4,3
0,116
1

LTE

Belastningsfaktor

DA

EC50 = 241
ingen data

ingen data
0,2
0,03
LC50 = 0,5
EC50 = 18
LC50 = 50
4,3
0,116
1

A 0-3 EO
A 9 EO
A 2-6 EO
A  9-12 EO
A 20-30 EO
A  30 EO
Glucoseamide
Glucoseamide
Alkylpolyglucosider

12/18
12-18
16/18
16/18
16/18
16/18
12/14
16/18
12/14

NOEC
Målt

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Bestanddele

Toksicitet

24
25
26
27
28
29
30
31
32

DID
nr.
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Perborat tetra (som borat)

Percarbonat (se carbonat)

TAED

50

51

Monoethanolamin

Diethanolamin

Triethanolamin

53

54

55

Polyvinylpyrrolidon (PVP/PVNO/PVPVT)

Phosphonater

EDTA

CMC

Na Sulfat

Mg Sulfat

Na Chlorid

Urinstof

Maleinesyre

Æblesyre

Ca formiat

Silica

Højmolekylære polymerer PEG  4 000

Lavmolekylære polymerer PEG  4 000

Cumen-sulfonater

Xylen-sulfonater

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Diverse

C 1 - C 4 alkoholer

52

6,6

6,6

100

100

100

100

2,1

2,1

100

650

800

1 000

250

11

7

100

0,78

0,78

0,78

100

EC0 = 500

250

6

6

LTE

0,13

0,13

0,13

0,4

0,05

0,13

0,13

0,13

0,13

1

1

1

0,75

1

0,4

0,75

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,8

1

1

Belastningsfaktor

J, KF = 0,25

J, KF = 0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J, KF = 0,1

J, KF = 0,1

J, KF = 0,5

J, KF = 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0

0

0

J

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

J

0

0

0

0

0

0

0

0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

J

J

Opløselige
uorganiske
stoffer

0

0

0

0

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uopløselige
uorganiske
stoffer

1,6

1,7

1,1

0* (1)

0,0

2,0

0,6

0,8

2,1

0,0

0,0

0,0

0* (1)

0* (1)

0* (1)

0* (1)

2

2,3

2,7

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

THOD
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LC50 = 66

LC50 = 66

LC50 = 106

LC50 = 106

LC50  10 000

EC50 = 650

EC50 = 788

EC50 = 2 460

LC50  250

LOEC = 11

7,4

EC50  100

0,78

0,78

0,78

LC50 = 8 000

EC0 = 500

LC50 = 250

1-10

1-10

NOEC
Målt

Toksicitet

DA

Opløsningsmidler

Perborat mono (som borat)

49

Blegemidler

Bestanddele

48

DID
nr.
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LC0 = 10
3,13
EC0 = 0,08
EC50 = 32
EC50 = 38

Optisk hvidt (FWA)
FWA 1 (3)
FWA 5 (4)

Supplerende bestanddele
Alkyl Aminoxider (C 12-18)
Glycereth (C 6-17) EO cocoat
Phosphatestere (C 12-18)

81
82

83
84
85

0,05
0,05
0,05

0,4
0,4

0,13
1
0,13
0,1
0,4
0,1
0,07 (2)
0,4
0,13

J, KF = 2,5
0
J, KF = 0,25

J, KF = 1,5
J, KF = 0,5

J, KF = 0,25
0
0
J, KF = 3,0
J, KF = 3,0
0
J, KF = 2,5
J, KF = 0,1
J, KF = 0,25

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

0
0
0

0
0

0
J
0
0
0
0
0
0
0

Opløselige
uorganiske
stoffer

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uopløselige
uorganiske
stoffer

3,2
2,1
2,3

0* (1)
0* (1)

1,4
0,0
2,0
0* (1)
0* (1)
0,97
0* (1)
0* (1)
1,1

THOD

I tilfælde af manglende LTE-data skal følgende procedure anvendes til at anslå LTE-dataene ved anvendelse af de specificerede usikkerhedsfaktorer (UF) på dataene for de mest følsomme arter:

I tilfælde, hvor data om homologe og/eller QSAR (kvantitative strukturaktivitetsrelationer) anvendes, bør der overvejes en korrektion for de endeligt udvalgte LTE-data.

De laveste validerede langtidseffekter (LTE)-data fra: fisk, daphnia magna eller alger bør tages i betragtning ved beregning af kriteriet for kristisk fortyndingsvolumen (toksicitet).

Toksicitet i vand

B) Følgende fremgangsmåde anvendes, hvor den er relevant, i tilfælde af bestanddele, som ikke er medtaget i DID-listen

0
0
0

J
J

0
0
0
J
J
0
J
J
0

Anaerob
ikke-bionedbrydelige

NOEC = Nuleffekt koncentration (i en kronik test)
LTE = Langtidseffekt
THOD = Teoretisk iltforbrug

0,08
1,6
1,9

1,0
3,13

6,6
100
25
0,02
0,1
250
0,016
310
2,3

LTE

Belastningsfaktor

DA

(1) 0* = THOD for aerob ikke-bionedbrydelige er nul.
(2) hurtig fotonedbrydning.
(3) FWA 1 = Dinatrium 4,4 -bis (4-anilino-5-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl) amin stilben-2,2 -disulfonat.
(4) FWA 5 = Dinatrium 4,4 -bis (2-sulfostyryl) biphenyl.
Bemærkninger:
J = Ja
KF = Korrekturfaktor, anvendes på doseringer udtrykt som gram pr. vask
0 = anvendes ikke

LC50 = 25
LC50 = 2-10
LC50 = 10
ingen data
NOEC = 0,16
NOEC = 310
23

LC50 = 66

NOEC
Målt

Toluen-sulfonater
Na-/Mg-/K hydroxid
Enzymer
Sædvanlige parfumeblandinger
Farvestoffer
Stivelse
Zn Phtalocyaninsulfonat
Anioniske Polyester (Soil Release Polyester)
Iminodisuccinat

Bestanddele

Toksicitet

72
73
74
75
76
77
78
79
80

DID
nr.
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UF
100
10
5
1
Anvend laveste gyldige NOEC

DATA TIL RÅDIGHED

Mindst 2 akut LC50 på fisk, daphnia eller alger

1 NOEC på fisk, daphnia eller alger
2 NOEC på fisk, daphnia eller alger
3 NOEC på fisk, daphnia eller alger

50 (laveste LC50)

Mindst 1 akut LC50 på fisk, daphnia eller alger

(1) EFT L 227 af 8.9.1993, s. 9.
(2) EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.
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Belastningsfaktorer opstilles i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 93/67/EØF af 20. juli 1993 om fastsættelse af principperne for vurderingen af risikoen for mennesker og miljøet ved
stoffer, der anmeldes i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF (1) og Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 (2).

Belastningsfaktorer

Enhver afvigelse fra det ovenfor beskrevne skema skal være velbegrundet for de specifikke kemiske stoffers vedkommende.

I det sidste af de ovenfor anførte tilfælde kan der kun anvendes en usikkerhedsfaktor på 20 i stedet for 50, hvis der foreligger 1-2 L(E)C50 (LC50 i tilfælde af toksicitet hos fisk, EC50 i tilfælde af
toksicitet hos daphnia eller alger) data, og hvis det fra oplysninger om andre forbindelser kan konkluderes, at de mest følsomme arter er blevet testet. En sådan regel kan kun anvendes inden for en
gruppe af homologe. Det understreges, at de anvendte LTE-værdier (langtidseffekt) skal være konsistente inden for en gruppe af homologe med hensyn til indflydelsen fra f.eks. længden af
alkylkæden for LAS (lineær alkylbezensulfonat) eller nummeret på den internationale formel  (ethoxylat-gruppe) for alkoholethoxylat, hvis sådanne QSARs kan fastslås.

eller 20 i specifikke tilfælde (se nedenfor)

1 (laveste NOEC)
1 (NOEC  hvis den pågældende art er den mest
følsomme med hensyn til akut toksicitet)
10 (NOEC  hvis den pågældende art ikke er den
mest følsomme med hensyn til akut toksicitet)
20 (laveste LC50)

Mindst 2 NOEC på fisk, daphnia eller alger
1 NOEC på fisk, daphnia eller alger

3 LC50 på fisk, daphnia eller alger

UF

DATA TIL RÅDIGHED
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Overfladeaktive stoffer

Afvigelser fra denne regel kan finde sted, hvis det kan påvises, at lavere faktorer eller data er videnskabeligt begrundede.

Ikke-overfladeaktive stoffer
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(1) Korrektionsfaktorer skal fastsættes på grundlag af bestanddelenes egenskaber og anvendes ved dosering udtrykt i g/vask.

RB:
LTE:
KF:

LTE  10 mg/l

%

nej

LTE  10 mg/l

%

ja
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nej

LTE  1 mg/l

%

nej

LTE  0.1 mg/l

Ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (anaerobe): rutediagram til definering af korrektionsfaktorer (KF) (1)
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Tillæg II
DEFINITIONER I FORBINDELSE MED MILJØKRITERIER
1. Kemiske stoffer i alt
Kemiske stoffer i alt er dosering minus vandindhold, udtrykt i g/vask.
2. Kritisk fortyndingsvolumens (toksicitet) (KFVtox)
KFVtox beregnes for hver bestanddel i formuleringen i overensstemmelse med de respektive data for
belastningsfaktorer (LF) og langtidseffekter (LTE) i databaselisten, udtrykt i l/vask:
KFVtox (bestanddele i) =

vægt/vask(i) × LF(i)

× 1 000

LTE(i)
KFVtox for produktet er summen af alle bestanddeles KFVtox i l/vask.
3. Phosphater (i form af STPP)
Vægt pr. vask af alle uorganiske phosphater, udtrykt som STPP i g/vask.
4. Ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (aerob)
Vægt pr. vask af alle bestanddele, som er aerobe ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (se databaselisten), i g/vask.
5. Ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer (anaerob)
Vægt pr. vask af alle bestanddele, som er anaerobe ikke-biologisk nedbrydelige organiske stoffer, under
anvendelse af de respektive korrektionsfaktorer (se databaselisten), i g/vask.
6. Nitromoskus
Moskusxylen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen
Moskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan
Moskustibetin: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen
Muskusketon: 4 -tert-butyl-2 ,6 -dimethyl-3 ,5 -dinitroacetaphenon.
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Tillæg III
DATA OG ØVRIGE OPLYSNINGER, SOM ANSØGEREN SKAL FREMSENDE TIL DET
ANSVARLIGE ORGAN, SOM MODTAGER ANSØGNINGEN OM ET MILJØMÆRKE
1.1. Deklarering af produktformulering og beregning af kriterier
Den ansvarlige myndighed skal af den fabrikant, som ansøger om miljømærket, kræve følgende forelagt:
 den nøjagtige formulering af produktet
 den eksakte kemiske beskrivelse af bestanddelene (f.eks. identifikation i henhold til IUPAC, CASnummer, sum- og strukturformler, renhed, type og procent urenheder, tilsætningsstoffer for blandinger f.eks. overfladeaktive stoffer: DID-nummer, sammensætning og fordeling af homologe,
isomerer og handelsnavn); analytisk bevis for sammensætningen af overfladeaktive stoffer
 den nøjagtige tonnage af det produkt, som er bragt på markedet (indberettes pr. 1. marts for
foregående år)
 den detaljerede beregning af kriterierne
 en testrapport for renheden af enzymer i henhold til punkt 4 i bilaget til nærværende beslutning samt
en attest for, at produktet ikke indeholder produktionsorganismer.
 En erklæring om, at:
 Produktet ikke indeholder det overfladeaktive stof alkylphenolethoxylat (APEO), parfumer indeholdende de aromatiske nitroforbindelser, hvortil der er henvist i tillæg II, og det kompleksdannende middel EDTA samt bestanddele, der er klassificeret som kræftfremkaldende, reproduktionsskadelige og mutagene, jf. direktiv 67/548/EØF og 88/379/EØF.
 Phsophonater ikke overstiger 0,2 g/vask.
1.2. Test af vaskeevne
Ansøgeren skal fremsende resultaterne af testen af vaskeevnen til det ansvarlige organ.
1.3. Doseringsudstyr, emballering og forbrugeroplysning
For at påvise, at ovennævnte krav er opfyldt, skal det ansvarlige organ kræve, at ansøgeren indsender en
original pakning af produktet med doseringsudstyr.
I tilfælde af forskelle med hensyn til de forskellige nationale markeder og forskellige emballagestørrelser
skal alle disse data kræves.
1.4. Ansøgning om miljømærke for opvaskemidler
Det ansvarlige nationale organ kan foretage kontrolbesøg på den ansøgende virksomhed og besøge
produktions- og pakningsfaciliteterne.
Det ansvarlige organ skal selv sikre, at ansøgninger fremsendes i overensstemmelse med de relevante krav
i forordning (EØF) nr. 880/92 og de tilhørende proceduremæssige krav.
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Tillæg IV
FORKORTELSER
APEO:

alkylphenolethoxylater

BCF:

biokoncentrationsfaktorer i fisk

CEN:

Den Europæiske Standardiseringsorganisation

CF:

korrektionsfaktor

DIN:

Deutsches Institut für Normung

EOs:

ethoxylatgrupper

EC50:

virkningskoncentration (den koncentration, hvor 50 % af testorganismerne viser en virkning
inden for et defineret tidsrum)

ECETOC: Det Europæiske Center for Økotoksikologi og Kemiske Stoffers Toksikologi
EDTA:

ethylendiamintetraacetat

EN:

europæisk standard

IUPAC:

Den Internationale Sammenslutning for Ren og Anvendt Kemi

ISO:

Den Internationale Standardiseringsorganisation

KFVtox:

kritisk fortyndingsvolumen (toxicitet)

LF:

belastningsfaktor

LTE:

langtidseffekt

LC50:

dødelig koncentration (koncentration, hvor 50 % af testorganismerne dør inden for et bestemt
tidsrum)

NOEC:

nuleffekt koncentration (i en kronisk test)

Pow:

fordelingskoefficient octanol/vand

QSARs:

kvantitative strukturaktivitetsrelationer

RB:

umiddelbar bionedbrydelighed

STPP:

Trinatriumpolyphosphat

THOD:

Teoretisk iltforbrug

UF:

usikkerhedsfaktor

Vexcl:

grænseværdi

VF:

vægtningsfaktor
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