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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1628/1999
af 26. juli 1999
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag;

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. 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 26. 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

0707 00 05

628
999
052
999
382
388
524
528
999
052
220
388
400
508
512
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
388
512
528
804
999
052
064
999
052
400
616
999
064
624
999

129,7
129,7
50,5
50,5
54,7
57,6
52,4
62,0
56,7
161,5
92,0
132,7
232,1
160,4
44,9
122,7
131,3
134,7
76,1
62,0
92,3
59,6
45,5
167,4
81,6
83,5
81,3
59,3
40,7
75,8
64,3
133,8
71,6
102,7
164,9
196,0
208,9
189,9
58,9
188,6
123,8

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

(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. 1629/1999
af 26. juli 1999
om åbning af en særlig licitation med på henblik videresalg på det indre marked af ca. 6 000 tons ris
fra det italienske interventionsorgan
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) 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
8, litra b), sidste led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/91 (3) fastsættes procedurerne og betingelserne for salg af afskallet
ris fra interventionsorganerne;

(2)

på det italienske marked er der for øjeblikket efterspørgsel efter visse rissorter til indenlandsk forbrug;
nogle mængder af disse rissorter befinder sig på interventionsorganets lagre; der bør åbnes en særlig licitation
med henblik på videresalg på det indre marked af ca.
6 000 tons afskallet ris fra det italienske interventionsorgan;

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det italienske interventionsorgan åbner på de i forordning
(EØF) nr. 75/91 fastsatte betingelser en særlig licitation med
henblik på videresalg på det indre marked af ca. 6 000 tons ris,
som det selv har på lager.
Artikel 2
1.

Sidste frist for at indgive bud er den 9. august 1999.

2.

Buddene indgives til det italienske interventionsorgan:

Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI, 1
I-20123Milano
(telex 334032; tlf. 87 41 53).
Artikel 3
Det italienske interventionsorgan meddeler senest tirsdag i ugen
efter den dato, hvor fristen for at indgive bud udløber,
Kommissionen, hvilke partier der er solgt og gennemsnitspriserne for de forskellige partier.
Artikel 4
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 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
(2) EFT L 265 af 30.9.1998, s. 4.
(3) EFT L 9 af 12.1.1991, s. 15.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1630/1999
af 26. juli 1999
om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet;

(2)

som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
korn;

(3)

disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse i Fællesskabet af
produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevare-

hjælp (2); det er blandt andet nødvendigt at præcisere
frister og leveringsbetingelser samt den fremgangsmåde,
der skal følges ved bestemmelsen af de heraf følgende
omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget
anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilvejebringes korn
efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i
bilaget anførte betingelser. Tildeling af leveringerne sker ved
licitation.
Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og
særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden
betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at
være skrevet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

(2) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.
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BILAG
PARTI A, B, C
1. Aktion nr.: 180/98 (parti A); 181/98 (parti B); 182/98 (parti C).
2. Modtager (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma
(tlf. (39-6) 6513 2988; fax: 6513 2844/3; telex 626675 WFP I.)
3. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
4. Bestemmelsesland: Bangladesh.
5. Produkt, der skal tilvejebringes: blød hvede.
6. Samlet mængde (tons netto): 100 000.
7. Antal partier: 3 (parti A: 30 000 tons; parti B: 30 000 tons; parti C: 40 000 tons).
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II A 1 a)).
9. Emballering: som styrtgods.
10. Etikettering eller mærkning: —
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: —
— Yderligere angivelser: —
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
12. Forudset leveringsstadium: frit afskibningshavn, fob stuvet og trimmet.
13. Alternativt leveringsstadium: —
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: —
16. Bestemmelsessted: —
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: parti A: 23.8.-12.9.1999; parti B: 13.9.-3.10.1999; parti C: 4.-24.10.1999
— anden frist: parti A: 6.-26.9.1999; parti B: 27.9.-17.10.1999; parti C: 18.10.-7.11.1999.
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: —
— anden frist: —
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles−tid):
— første frist: 10.8.1999
— anden frist: 24.8.1999.
20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/ton.
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1):
Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel
tlx: 25670 AGREC B; fax: (32−2) 296 70 03 / 296 70 04 (udelukkende).
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 31.7.1999, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1383/1999 (EFT L 163 af 29.6.1999, s. 3).

L 194/5
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Noter:
(1) Yderligere oplysninger: André Debongnie (tlf. (32−2) 295 14 65)
Torben Vestergaard (tlf. (32−2) 299 30 50).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke
forsendelsedokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet
overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.
(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 259/98 (EFT L 25 af 31.1.1998, s. 39), er gældende for eksportrestitutionen. Den i
artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.
Leverandørens opmærksomhed henledes på artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i nævnte forordning. Der fremsendes kopi af
licensen, så snart udførselsangivelsen er antaget (fax (32−2) 296 20 05).
(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:
— phytosanitært certifikat.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1631/1999
af 26. juli 1999
om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1 800 108 tons af den løbende
licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
lagermængder; bilag I til forordning (EF) nr. 2198/98
bør derfor ændres;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/96 (2), særlig artikel
5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 ( ),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 39/1999 (4), er der
fastsat procedurer og betingelser for salg af korn fra
interventionsorganerne;

I forordning (EF) nr. 2198/98 foretages følgende ændringer:

ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/98 (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1510/1999 (6),
blev der åbnet en løbende licitation med henblik på
eksport af 1 600 325 tons byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse; Tyskland har meddelt
Kommissionen, at dets interventionsorgan har til hensigt
at forhøje den i licitationen udbudte mængde med
henblik på eksport med 199 783 tons; den samlede
mængde byg, der af dets interventionsorgan udbydes i
licitation, bør derfor forhøjes til 1 800 108 tons;

1.
Licitationen omfatter maksimalt 1 800 108 tons byg
med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen
Amerikas Forenede Stater, Canada og Mexico.

3

(1)

(2)

som følge af den forhøjede licitationsmængde er det
nødvendigt at ændre fortegnelsen over områder og

(3)

1) Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2

2.
Oplagringsområderne for de 1 800 108 tons byg er
anført i bilag I.«
2) Bilag I erstattes af bilaget til denne forordning.
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 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
160
191
5 af
277
175

af 1.7.1992, s. 21.
af 26.6.1999, s. 18.
af 31.7.1993, s. 76.
9.1.1999, s. 64.
af 14.10.1998, s. 9.
af 10.7.1999, s. 29.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende

27. 7. 1999

BILAG

»BILAG I
(tons)
Oplagringssted

Mængde

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen

597 114

Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern

134 168

Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern

620 053

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

448 773«

27. 7. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 194/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1632/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i
form af Irish Whiskey
Whiskey; koefficienterne for perioden fra 1. juli 1999 til
30. juni 2000 bør derfor fastsættes;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn,
der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (1),
ændret ved forordning (EF) nr. 3098/94 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2825/93 er det
fastsat, at restitutionen ydes for de mængder korn, som
den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og
destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater;
koefficienten udtrykker for de pågældende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af
den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag
af den konstaterede tendens i udviklingen af disse
mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige
lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare; på grundlag af Irlands oplysninger, for så vidt
angår perioden fra 1. januar til 31. december 1998, var
den gennemsnitlige lagringsperiode fem år for Irish

(2)

ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) må der
ikke ydes restitutioner ved eksport til Liechtenstein,
Island og Norge; der skal derfor i henhold til artikel 7,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2825/93 tages hensyn
hertil ved beregningen af koefficienten for perioden
1999/2000;

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For perioden fra 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fastsættes de i
artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2825/93 nævnte koefficienter,
der anvendes på det korn, som medgår i Irland til fremstilling
af Irish Whiskey, som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6.
(2) EFT L 328 af 20.12.1994, s. 12.

(3) EFT L 1 af 3.1.1994, s. 1.
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BILAG
Koefficienter, der anvendes i Irland
Koefficienter, der anvendes
Anvendelsesperiode

1. juli 1999 til 30. juni 2000
(1) Herunder byg forarbejdet til malt.

for byg anvendt
til fremstilling
af »Irish Whiskey«
kategori B (1)

for korn anvendt
til fremstilling
af »Irish Whiskey«
kategori A

0,133

0,187

27. 7. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 194/11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1633/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i
form af spansk whisky
whisky; koefficienterne for perioden fra 1. juli 1999 til
30. juni 2000 bør derfor fastsættes;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn,
der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (1),
ændret ved forordning (EF) nr. 3098/94 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2825/93 er det
fastsat, at restitutionen ydes for de mængder korn, som
den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og
destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater;
koefficienten udtrykker for de pågældende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af
den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag
af den konstaterede tendens i udviklingen af disse
mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige
lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare; på grundlag af Spaniens oplysninger, for så vidt
angår perioden fra 1. januar til 31. december 1998, var
den gennemsnitlige lagringsperiode fire år for spansk

(2)

ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) må der
ikke ydes restitutioner ved eksport til Liechtenstein,
Island og Norge; der skal derfor i henhold til artikel 7,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2825/93 tages hensyn
hertil ved beregningen af koefficienten for perioden
1999/2000

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For perioden fra 1. juli 1999 til 30. juni 2000 fastsættes de i
artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2825/93 nævnte koefficienter,
der anvendes på det korn, som medgår i Spanien til fremstilling
af spansk whisky, som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6.
(2) EFT L 328 af 20.12.1994, s. 12.

(3) EFT L 1 af 3.1.1994, s. 1.
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BILAG

Koefficienter, der anvendes i Spanien
Anvendelsesperiode

1. juli 1999 til 30. juni 2000

Koefficienter, der anvendes for korn anvendt til fremstilling
af spansk whisky, kategori A

0,0055

27. 7. 1999
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L 194/13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1634/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i
form af Scotch Whisky
syv år for Scotch Whisky; koefficienterne for perioden
fra 1. juli 1999 til 30. juni 2000 bør derfor fastsættes;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn,
der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (1),
ændret ved forordning (EF) nr. 3098/94 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2825/93 er det
fastsat, at restitutionen ydes for de mængder korn, som
den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og
destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater;
koefficienten udtrykker for de pågældende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af
den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag
af den konstaterede tendens i udviklingen af disse
mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige
lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare; på grundlag af Det Forenede Kongeriges oplysninger, for så vidt angår perioden fra 1. januar til 31.
december 1998, var den gennemsnitlige lagringsperiode

(2)

ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (3) må der
ikke ydes restitutioner ved eksport til Liechtenstein,
Island og Norge; der skal derfor i henhold til artikel 7,
stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2825/93 tages hensyn
hertil ved beregningen af koefficienten for perioden
1999/2000;

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For perioden fra 1. juli 1999 til 30. juni 1999 fastsættes de i
artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2825/93 nævnte koefficienter,
der anvendes på det korn, som medgår i Det Forenede Kongerige til fremstilling af Scotch Whisky, som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6.
(2) EFT L 328 af 20.12.1994, s. 12.

(3) EFT L 1 af 3.1.1994, s. 1.
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BILAG

Koefficienter, der anvendes i Det Forenede Kongerige
Koefficienter, der anvendes
Anvendelsesperiode

1. juli 1999 til 30. juni 2000

for byg, der er forarbejdet til malt,
der anvendes til fremstilling af
malt whiskey

for, korn, der anvendes
til fremstilling af
grain whisky

0,471

0,510

27. 7. 1999
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L 194/15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1635/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse af den vekselkurs, der anvendes ved visse former for direkte støtte
til artikel 1 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1793/
93 af 30. juni 1993 (6), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1410/1999;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (1),
og

(4)

i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 1410/1999
fastsætter Kommissionen den vekselkurs, der skal
anvendes —

ud fra følgende betragtninger
I henhold til artikel 4, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om
gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære
ordning for euroen i landbrugssektoren (2), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1410/1999 (3), er den udløsende
begivenhed for vekselkursen for hektarstøtte til markafgrøder og bælgsæd begyndelsen af det produktionsår,
som støtten ydes for;

(1)

ovennævnte vekselkurs er i henhold til artikel 4, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 2808/98 lig med gennemsnittet
beregnet pro rata temporis af de vekselkurser, der
anvendes i måneden inden datoen for den udløsende
begivenhed; denne dato er 1. juli 1999;

(2)

i henhold til artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr.
1696/71 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1257/
1999 (5), er de vekselkurser, der anvendes for støtte til
humle, ligeledes fastsat på ovennævnte måde i henhold

(3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den vekselkurs, der anvendes
— for de i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2808/98
anførte former for støtte, og som er udløsende begivenhed
for datoen den 1. juli 1999, og
— for støtte til humle i henhold til artikel 12 i forordning
(EØF) nr. 1696/71,
anføres i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæisske Fælleskabers Tidende.
Den anvendes med virkning fra 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

349
349
164
175
160

af
af
af
af
af

24.12.1998, s. 1.
24.12.1998, s. 36.
30.6.1999, s. 53.
4.8.1971, s. 1.
26.6.1999, s. 80.

(6) EFT L 163 af 6.7.1993, s. 22.
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BILAG
Vekselkurs, der anvendes for de i artikel 1 i denne forordning anførte former for støtte
1 EUR

7,43121
324,172

danske kroner
græske drakmer

8,83455

svenske kroner

0,650070

pund sterling

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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L 194/17

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1636/1999
af 26. juli 1999
om godkendelse af nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer i foderstoffer
direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for
biologiske agenser under arbejdet (6), senest ændret ved
direktiv 97/65/EF (7), finder fuld anvendelse for arbejdstagernes håndtering og anvendelsen af tilsætningsstoffer
i foderstoffer;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23.
november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 (2),
særlig artikel 3 og 9j, og

(5)

gennemgangen af de dossierer, som medlemsstaterne har
indgivet efter artikel 3 i direktiv 93/113/EF, viser, at en
række præparater, der tilhører grupperne af enzymer og
mikroorganismer, midlertidigt kan godkendes;

(6)

Den Videnskabelige Komité for Foder har afgivet positiv
udtalelse om disse stoffers uskadelighed;

(7)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofkomité —

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge direktiv 70/524/EØF kan der på baggrund af den
videnskabelige og tekniske udvikling godkendes nye
tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer;

(1)

ved Rådets direktiv 93/113/EF af 14. december 1993
om anvendelse og afsætning af enzymer, mikroorganismer og præparater heraf i foderstoffer (3), senest
ændret ved direktiv 97/40/EF (4), blev medlemsstaterne
som undtagelse fra direktiv 70/524/EØF bemyndiget til
midlertidigt at tillade anvendelse og afsætning af
enzymer, mikroorganismer og præparater heraf;

(2)

nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer kan midlertidigt tillades, hvis det indhold, der
tillades i foderstoffer, ikke frembyder nogen fare for
menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og ikke
har uheldige virkninger for forbrugeren som følge af
ændringer af de animalske produkters karakteristika,
hvis dets forekomst i foderstoffer kan kontrolleres, og
hvis det på grundlag af de foreliggende resultater er
rimeligt at antage, at deres tilsætning i foderstofferne har
gunstige virkninger for de pågældende foderstoffers
karakteristika eller for husdyrproduktionen;

(3)

bestemmelserne i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni
1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet (5) og de relevante særdirektiver, særlig Rådets

(4)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De præparater, der tilhører gruppen »enzymer«, som er
opregnet i bilag I til nærværende forordning, kan i henhold til
direktiv 70/524/EØF tillades anvendt som tilsætningsstoffer i
foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.
Artikel 2
Det præparat, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som er
opregnet i bilag II til nærværende forordning, kan i henhold til
direktiv 70/524/EØF tillades anvendt som tilsætningsstof i
foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.
Artikel 3
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 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

270
164
334
180
183

af
af
af
af
af

14.12.1970, s. 1.
30.6.1999, s. 56.
31.12.1993, s. 17.
9.7.1997, s. 21.
29.6.1989, s. 1.

(6) EFT L 374 af 31.12.1990, s. 1.
(7) EFT L 335 af 6.12.1997, s. 17.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

34

Endo-1,3 (4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3 (4) - betaglucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus
niger (NRRL 25 541) og af alpha-

amylase produceret af Aspergillus
oryzae (ATCC 66 222) med en
aktivitet på mindst:
Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase:
275 U/g (1)

Alpha-amylase EC 3.2.1.1

Endo 1,4-beta-xylanase:
400 U/g (2)
Alpha-amylase: 3 100 U/g (3)

Endo-1,3(4)- beta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-beta-xylanase
EC3.2.1.8

Præparat af endo-1,3(4)-betaglucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 106) og endo-1,4-betaxylanase
produceret af Trichoderma longi-

Smågrise

4 måneder

Æglæggende høner

—

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

Endo- 1,3
(4)- betaglucanase:
165 U

—

Endo-1,4betaxylanase:
240 U

—

Alphaamylase:
1 860 U

—

Endo1,3(4)-betaglucanase:
80 U

—

Endo-1,4beta-xylanase
180 U

—

Bestemmelser i øvrigt

Tilladelsens
varighed

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosir pr. kg fuldfoder:

30.9.1999

endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 165 U
endo- 1,4-beta-xylanase: 240 U
alpha-amylase: 1 860 U
3. Til brug i foderblandinger med korn med højt
indhold af stivelse og andre polysaccharider end

stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner),
dvs. med indhold af mere end 45 % byg og 10 %
hvede eller majs.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 80 U

endo- 1,4-beta-xylanase: 180 U.
3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af
andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af
mere end 60 % byg.

30.9.1999

27. 7. 1999

brachiatum (ATCC 2 105) med en
aktivitet på mindst:
Endo- 1,3(4)-beta-glucanase:
80 U/g (4)
Endo- 1,4-beta-xylanase:
180 U/g (5)

Maksimumsalder

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Endo-1,4-betaxylanase
EC 3.2.1.8

Dyreart eller
dyrekategori

Maksimumsindhold

DA

Nr.

Minimumsindhold

L 194/18

BILAG I

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanase
EC 3.2.1.8

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Præparat af endo- 1,3(4)-betaglucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 106) og endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma longi-

Dyreart eller
dyrekategori

Slagtekyllinger

300 U/g (7)

Æglæggende høner

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

—

Endo1,3(4)-betaglucanase:
300 U

—

—

Endo-1,4beta-xylanase:
300 U

—

Endo1,3(4)-betaglucanase:
300 U

—

Endo-1,4beta-xylanase:
300 U

—

Bestemmelser i øvrigt

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U

Tilladelsens
varighed

30.9.1999

endo- 1,4-beta-xylanase: 300 U.
3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af
andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner og arabinoxylaner) dvs. med indhold af
mere end 40 % byg.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U

30.9.1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende

brachiatum (IMI SD 135) med en
aktivitet på mindst:
endo-1,3(4)-beta- glucanase:
300 U/g (6)
endo-1,4-beta-xylanse:

Maksimumsalder

DA

36

Tilsætningsstof

Maksimumsindhold

27. 7. 1999

Nr.

Minimumsindhold

endo-1,4-beta-xylanase: 300 U.
3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af
andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af
mere end 35 % byg.

L 194/19

Kemisk betegnelse, beskrivelse

37

Endo-1,4-beta-xylanase EC
3.2.1.8

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2 105) og
subtilisin produceret af Bacillus

Subtilisin
EC 3.4.21.62

Dyreart eller
dyrekategori

Slagtekyllinger

Maksimumsalder

—

Kalkuner

—

Endo-1,4beta-xylanase:
500 U

—

Subtilisin:
160 U

—

Endo-1,4beta-xylanase:
825 U

—

Subtilisin:
265 U

—

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Tilladelsens
varighed

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

endo-1,4-beta-xylanase:
500- 2 500 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 65 % hvede.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

30.9.1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende

subtilis (ATCC 2 107) med en
aktivitet på mindst:
Endo-1,4-beta-xylanase: 500 U/
g (8)
Subtilisina: 800 U/g (9)

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

Bestemmelser i øvrigt

DA

Tilsætningsstof

Maksimumsindhold

L 194/20

Nr.

Minimumsindhold

endo-1,3 (4)-beta-xylanase:
825-2 500 U
subtilisin: 265-800 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 45 % hvede.

27. 7. 1999

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Subtilisin EC 3.4.21.62.

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6.

Endo-1,4-betaxylanase:
EC 3.2.1.8.

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2 105) og
subtilisin produceret af Bacillus

Dyreart eller
dyrekategori

Maksimumsalder

Smågrise

4 måneder

subtilis (ATCC 2 107), med en
aktivitet på mindst:
Endo-1,4-beta-xylanase:
5 000 U/g (10)
Subtilisin: 500 U/g (11)

Præparat af endo-1,3(4)-betaglucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 106) og endo-1,4-betaxylanase
produceret af Trichoderma longi-

brachiatum (ATCC 2 105), med
en aktivitet på mindst:
Endo-1,3(4)-beta-glucanase:
400 U/g (12)
Endo-1,4-beta-xylanase:
400 U/g (13)

Fedesvin

—

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

Endo-1,4beta- xylanase:
5 000 U

—

Subtilisin:
500 U

—

Endo1,3(4)-betaglucanase:
400 U

—

Endo-1,4betaxylanase:
400 U

—

Bestemmelser i øvrigt

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Tilladelsens
varighed

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U
subtilisin: 500 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 40 % hvede.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3(4)-beta-glucanase:

30.9.1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Kemisk betegnelse, beskrivelse

DA

38

Tilsætningsstof

Maksimumsindhold

27. 7. 1999

Nr.

Minimumsindhold

endo- 1,4-beta-xylanase: 400 U.
3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af
andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af
mere end 65 % byg.

L 194/21

Kemisk betegnelse, beskrivelse

40

Endo-1,3(4)-beta-glucanase
EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3(4)-betaglucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 106),
endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) og
subtilisin produceret af Bacillus
subtilis (ATCC 2 107) med en
aktivitet på mindst:
Endo- 1,3(4)-beta-glucanase:
100 U/g (14)

Endo-1,4beta-xilanase:
90 U

—

Subtilisin EC 3.4.21.62.

Endo 1,4-beta-xylanase:
300 U/g (15)
Subtilisin: 800 U/g (16)

Subtilisin:
240 U

—

Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6

Præparat af endo-1,3(4)-betaglucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC
2 106),
endo-1,4-beta-xylanase
produceret af Trichoderma longi-

Endo1,3(4)beta-glucanase:
25 U

—

Endo 1,4beta-xylanase:
625 U

—

Subtilisin:
200 U

—

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Tilladelsens
varighed

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 30-100 U
endo-1,4-beta-xylanase: 90-300 U
subtilisin: 240-800 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 60 % byg.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 25-100 U

endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U
subtilisin: 200-800 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 30 % hvede og 10 % byg.

27. 7. 1999

100 U/g (17)
Endo 1,4-beta-xylanase:
2 500 U/g (18)
Subtilisin: 800 U/g (19)

—

Bestemmelser i øvrigt

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Subtilisin EC 3.4.21.62.

brachiatum (ATCC 2 105) og
subtilisin produceret af Bacillus
subtilis (ATCC 2 107) med en
aktivitet på mindst:
Endo-1,3(4)-beta-glucanasea:

Slagtekyllinger

—

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

—

Endo-1,4-beta-xylanse
EC 3.2.1.8.

Slagtekyllinger

Maksimumsalder

Endo1,3(4)beta-glucanase:
30 U

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8.

41

Dyreart eller
dyrekategori

DA

Tilsætningsstof

Maksimumsindhold

L 194/22

Nr.

Minimumsindhold

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma
longibrachiatum (IMI SD 135)
med en aktivitet på mindst:
Fast form: 4 000 U/g (20)
Det tilladte præparats karakteristika:
Endo-1,4-beta-xylanase: 1,99 %
Hvede: 97,7 %
Calciumpropionat: 0,3 %
Lecithin: 0,01 %

Dyreart eller
dyrekategori

Maksimumsalder

Æglæggende høner

—

Smågrise

4 måneder

Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder

Endo1,3(4)beta-glucanase:
100 U

—

Endo-1,4beta-xylanase:
2 500 U

—

Subtilisin:
800 U

—

4 000 U

—

Bestemmelser i øvrigt

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

Tilladelsens
varighed

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U
endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U
subtilisin: 800 U.
3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af
mere end 50 % hvede og 25 % byg.

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og
forblandingen angives oplagringstemperatur,
holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Endo-1,4-beta-xylanase
EC 3.2.1.8

Kemisk betegnelse, beskrivelse

DA

42

Tilsætningsstof

Maksimumsindhold

27. 7. 1999

Nr.

Minimumsindhold

30.9.1999

2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:
4 000 U.
3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af
andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 60 %
hvede.

L 194/23

(1) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra havrebetaglucan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(2) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra havrexylan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(3) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra hvedestivelse pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(4) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(5) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(6) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(7) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(8) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(9) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(10) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(11) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(12) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(13) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(14) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(15) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(16) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(17) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(18) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(19) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(20) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

L 194/24
DA
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Nr.

Enteroccocus faecium
DSM 10 663
NCIMB 10 415

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Præparat af Enteroccocus faecium
med et mindsteindhold af:
Pulver- og granulatform:
3,5 × 1010 CFU/g tilsætningsstof
Coated form:
2,0 × 1010 CFU/g tilsætningsstof
Flydende form:
1 × 1010 CFU/ml tilsætningsstof

Kalve

Slagtekyllinger

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Bestemmelser i øvrigt

CFU/kg fuldfoder

Tilladelsens
varighed

6 måneder

1 × 109

1 × 1010

I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

30.9.1999

—

1 × 109

1 × 1010

1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives
oplagringstemperatur, holdbarhed og
pelleteringsstabilitet.

30.9.1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. Kan bruges i foderblandinger med de
tilladte coccidiostatika: amprolium
amprolium-ethopabat,
arprinocid,
decoquinat, diclazuril, dinitolmid,
halofuginon,
lasalocidnatrium,
maduramicinammonium, meticlropindol/methylbenzoquat, monensinnatrium, narasin, nicarbazin, robenidin, salinomycinnatrium.

DA

13

Tilsætningsstof

Dyreart eller
dyrekategori

27. 7. 1999

BILAG II

L 194/25

L 194/26

DA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1637/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af den minimumspris, der skal udbetales til producenterne, og den pris, som oplagringsorganerne skal betale ved opkøb af uforarbejdede tørrede
figner, samt af produktionsstøtten for tørrede figner
(EF) nr. 2201/96, og betingelserne for oplagringsorganernes opkøb og forvaltning af produkterne er fastsat
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/1999 af
23. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår ordningen
for oplagring af uforarbejdede tørrede druer og figner (6);
opkøbsprisen for produktionsåret 1999/2000 for figner
af den laveste kvalitet, der er defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 1573/1999, bør derfor fastsættes;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede
frugter og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2199/97 (2), særlig artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 9, og artikel
9, stk. 8, og

(4)

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

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Datoerne for produktionsårene er fastsat i artikel 2 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 504/97 af 19. marts
1997 om gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EF) nr. 2201/96 for så vidt angår produktionsstøtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1607/1999 (4);

(1)

Artikel 1

For produktionsåret 1999/2000 er:

kriterierne for fastsættelse af minimumsprisen og
produktionsstøtten er fastsat i artikel 3 og 4 i forordning
(EF) nr. 2201/96, og de produkter, for hvilke der fastsættes minimumspris og støtte, er angivet i artikel 1 og
2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1573/1999 af
19. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår krav til
tørrede figner, der er omfattet af produktionsstøtteordningen (5); minimumsprisen og produktionsstøtten for
produktionsåret 1999/2000 bør derfor fastsættes;

(2)

kriterierne for fastsættelse af den pris, som oplagringsorganerne betaler ved opkøb af uforarbejdede tørrede
figner, er fastsat i artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

297 af 21.11.1996, s. 29.
303 af 6.11.1997, s. 1.
78 af 20.3.1997, s. 14.
190 af 23.7.1999, s. 11.
187 af 20.7.1999, s. 27.

a) den minimumspris, der er omhandlet i artikel 3 i forordning
(EF) nr. 2201/96, 87,886 EUR pr. 100 kg netto ab producent for uforarbejdede tørrede figner
b) den produktionsstøtte, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte
forordning, 29,335 EUR pr. 100 kg netto for tørrede figner
c) den opkøbspris, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i
nævnte forordning, 58,444 EUR pr. 100 kg netto for uforarbejdede tørrede figner.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. august 1999.
(6) EFT L 192 af 24.7.1999, s. 33.

27. 7. 1999
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

L 194/27

L 194/28
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1638/1999
af 26. juli 1999
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1269/1999 og om delvis refusion af
den importtold, der opkræves i forbindelse med et toldkontingent for maltbyg
omsætning; for de mængder, for hvilke ansøgningerne
om importlicens indgives mellem datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning og den 31. december 1999,
nedsættes importtolden med 50 % for den endnu ikke
udnyttede del af det årlige kontingent på 50 000 tons;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1269/1999 af
14. juni 1999 om åbning af et toldkontingent for maltbyg
henhørende under KN-kode 1003 00 (1), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (2),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1523/
1999 (3), særlig artikel 10, stk. 4, og

(3)

det toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF)
nr. 1269/1999, dækker perioden fra 1. januar til 31.
december i henholdsvis 1999 og 2000; på trods af
bestemmelserne i artikel 2 i nævnte forordning kan der
ikke fastsættes bestemmelser med tilbagevirkende kraft
for at sikre kvaliteten af den indførte byg eller anerkende
dokumenter, der gør det muligt at garantere denne;

(4)

iværksættelsen af denne internationale forpligtelse bør
sikres ved at gøre det muligt, at handlende, der har
indført byg af særlig kvalitet bestemt til brygning i den
pågældende periode, på anmodning kan nyde godt af
nedsættelsen af importtolden med fradrag af eventuelle
faste nedsættelser; det er derfor nødvendigt at give
medlemsstaterne tilladelse til at refundere den for meget
opkrævede told til importører, der kan bevise, at de har
nydt godt af den nedsættelse af importtolden med
8 EUR/ton, der er fastsat for maltbyg, mellem den 1.
januar 1999 og datoen for ikrafttrædelse af denne
forordning; da den frist, der ved forordning (EF) nr.
1249/96 er fastsat for at forarbejde byg til malt, er på
seks måneder fra datoen for overgang til fri omsætning,
og da en frist på 100 dage for fremstilling af øl af den
type, der er fastsat i dette kontingent, er fuldt tilstrækkeligt, bør disse frister af hensyn til klarheden opretholdes
i forbindelse med bestemmelserne for dette kontingent;

(5)

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

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne om behandling af import af korn til
Fællesskabet er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for
så vidt angår importtold for korn (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2519/98 (5); i artikel 2, stk. 5, i
forordning (EF) nr. 1249/96 fastsættes, at der under
visse omstændigheder kan ydes en fast nedsættelse af
importtolden på 8 EUR/ton for bl.a. maltbyg;

(2)

i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1269/1999 er
der for 1999 og 2000 åbnet et toldkontingent på
50 000 tons kvalitetsbyg henhørende under KN-kode
1003 00 bestemt til produktion af malt, der skal
anvendes til fremstilling af øl, som lagrer i tanke indeholdende bøgetræ; den toldsats, der anvendes for denne
indførsel, er på 50 % af den fulde toldsats, der gælder på
indførselsdagen, og uden den i forordning (EF) nr. 1249/
96 fastsatte faste nedsættelse af importtolden med
8 EUR pr. ton; det er derfor nødvendigt at tilpasse
tolden efter forordning (EF) nr. 1249/96 for en mængde
på højst 50 000 tons maltbyg, for hvilken ansøgningerne om importlicens blev indgivet mellem den 1.
januar 1999 og datoen for ikrafttrædelsen af denne
forordning, ved at nedsætte toldsatsen på dagen for det
importerede produkts overgang til fri omsætning med
50 %, idet det således fremkomne beløb forhøjes med
8 EUR/ton for at tage hensyn til den faste nedsættelse af
importtolden, som kan anvendes ved overgangen til fri

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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L
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L
L
L
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181
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315
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af
af
af
af

18.6.1999, s. 1.
1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
I medfør af bestemmelserne i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 1269/1999 refunderes et beløb på 50 % af den importtold,
der for hver forsendelse gælder på dagen for overgang til fri
omsætning, nedsat med 8 EUR/ton, for de mængder maltbyg,

27. 7. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

der er bestemt til fremstilling af øl, som lagres i tanke indeholdende bøgetræ, og for hvilke der ved overgangen til fri omsætning blev ydet en fast nedsættelse af importtolden på
8 EUR/ton i henhold til artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr.
1249/96, og for hvilke ansøgningen om importlicens blev
indgivet i perioden fra 1. januar 1999 til datoen for ikrafttrædelse af nærværende forordning, inden for rammerne af
50 000 tons og på anmodning af importøren eller hans befuldmægtigede.
Tolden refunderes på følgende betingelser:
— den indførte byg er blevet forarbejdet til malt senest seks
måneder efter datoen for overgang til fri omsætning, og
— den således fremstillede malt er blevet forarbejdet til øl
lagret i tanke indeholdende bøgetræ senest 100 dage efter
den dato, hvor byggen blev forarbejdet til malt.
2.
Senest 15 arbejdsdage efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato indgiver importørerne til den kompetente
myndighed i den medlemsstat, der har udstedt importlicensen,
en ansøgning om tildeling af nedsat told efter modellen i bilag
II med angivelse af den mængde, som kan omfattes af den i stk.
1 omhandlede delvise refusion af tolden.
Ansøgningen skal ledsages af:
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— bevis for forarbejdning til malt, jf. artikel 2, stk. 5, litra c), i
forordning (EF) nr. 1249/96, og
— en supplerende attest, der godtgør, at malten er blevet
forarbejdet til øl, som lagres i tanke indeholdende bøgetræ,
inden for den i stk. 1 fastsatte frist. Attesten udstedes af:
— en administrativ myndighed, der godtgør, at den virksomhed, hvor den pågældende malt blev anvendt til
fremstilling af øl, råder over lagringstanke indeholdende
bøgetræ, hvis forarbejdningen til øl fandt sted inden
offentliggørelsen af denne forordning
— den toldtjeneste, der skal kontrollere forarbejdningen af
byg til malt for de mængder byg, for hvilke ansøgningen om importlicens blev indgivet inden offentliggørelsen af denne forordning, mens forarbejdningen til øl
endnu ikke har fundet sted.
Den i stk. 2 omhandlede sikkerhed for korrekt gennemførelse
frigives for de mængder, der faktisk er forarbejdet, men som
ikke er tildelt.
6.
Ansøgninger om refusion indgives af importørerne til det
toldsted, hvor afskrivning fandt sted. Ansøgninger om refusion
skal ledsages af:
a) importlicensen eller en bekræftet kopi heraf

— importlicensen eller den partiallicens, som beviser, at den
pågældende mængde faktisk er overgået til fri omsætning

b) den i stk. 5 omhandlede attest, og

— bevis for, at importøren hos det organ, som har udstedt
importlicensen, har stillet en sikkerhed på 5 EUR/ton for
korrekt gennemførelse, og

c) angivelsen om overgang til fri omsætning for den pågældende indførsel.

— en anmodning om attestering for refusion af tolden efter
modellen i bilag I.
3.
Medlemsstaterne giver senest fem arbejdsdage efter
udløbet af den i stk. 2, første afsnit, omhandlede frist pr. telex,
telefax eller telegram Kommissionen meddelelse om de
mængder, der er omfattet af ansøgninger om tildeling af nedsat
told fra 1. januar 1999 til datoen for ikrafttrædelse af denne
forordning.
4.
Hvis den samlede mængde, for hvilken der er indgivet
ansøgninger om tildeling af nedsat told, for den nævnte periode
overstiger 50 000 tons, giver Kommissionen på grundlag af de
af medlemsstaterne indsendte meddelelser senest tre arbejdsdage efter udløbet af den i stk. 3 omhandlede frist medlemsstaterne meddelelse om den nedsættelsessats, der skal anvendes på
de mængder, for hvilke der er indgivet ansøgning om attestering.
5.
Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der har
udstedt importlicensen, udsteder en attest efter modellen i bilag
I, idet der i givet fald tages hensyn til den i stk. 4 omhandlede
nedsættelsessats, med angivelse af den mængde, for hvilken der
kan ske delvis refusion af tolden.
Attesten udstedes kun, og sikkerheden for korrekt gennemførelse, jf. stk. 2, frigives kun for de mængder, for hvilke
importøren fremlægger følgende beviser:

Artikel 2
1.
I medfør af bestemmelserne i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 1269/1999 nedsættes på anmodning af importøren eller
hans befuldmægtigede den told efter den fælles toldtarif, der for
hvert vareparti gælder på dagen for overgang til fri omsætning,
med 50 % for de mængder byg henhørende under KN-kode
1003 00 bestemt til fremstilling af malt (kontingentets løbenummer: 09.4061), der skal anvendes til fremstilling af øl, som
lagres i tanke indeholdende bøgetræ, og for hvilken ansøgningen om importlicens indgives i løbet af 2000 og mellem
datoen for ikrafttrædelse af denne forordning og den 31.
december 1999. Den nedsættelse af tolden med 8 EUR/ton,
der er fastsat i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96,
anvendes i så fald ikke.
For perioden mellem datoen for denne forordnings ikrafttrædelse og den 31. december 1999 inklusive anvendes nedsættelsen af importtolden med 50 % dog kun for en mængde, der
svarer til kontingentet på 50 000 tons for 1999, nedsat med
mængden af de ansøgninger om toldrefusion, der blev indgivet
i perioden 1. januar 1999 til datoen for ikrafttrædelse af denne
forordning, jf. artikel 1. Toldnedsættelsen anvendes om
nødvendigt kun for de ansøgninger, der omfatter den således
beregnede mængde, i kronologisk rækkefølge for indgivelsen af
ansøgninger fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.
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Toldnedsættelsen ydes på følgende betingelser:
— den indførte byg er blevet forarbejdet til malt senest seks
måneder efter datoen for overgang til fri omsætning, og
— den således fremstillede malt skal forarbejdes til øl lagret i
tanke indeholdende bøgetræ senest 100 dage efter den
dato, hvor byggen blev forarbejdet til malt.

2.
Importlicensansøgningen og den importlicens, der er
udstedt i henhold til artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr.
1249/96, indeholder i rubrik 24 en af følgende angivelser:
— Derecho 50 % solicitado. Reglamento (CE) no 1638/1999.
Contingente arancelario no 09.4061
— Anmodning om 50 % toldsats. Forordning (EF) nr. 1638/
1999. Toldkontingent nr. 09.4061
— 50 %-Satz beantragt. Verordnung (EG) Nr. 1638/1999.
Zollkontingent Nr. 09.4061
— Ζητούµενος δασµός 50 %. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1638/1999.
∆ασµολογικές ποσοστώσεις υπ' αριθ. 09.4061
— 50 % duty requested. Regulation (EC) No 1638/1999. Tariff
quota No 09.4061
— Droit 50 % demandé. Règlement (CE) no 1638/1999.
Contingent tarifaire no 09.4061
— Dazio 50 % richiesto. Regolamento (CE) n. 1638/1999.
Contingente tariffario n. 09.4061
— Gevraagd recht 50 %. Verordening (EG) nr. 1638/1999.
Tariefcontingent nr. 09.4061
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Kommissionen i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr.
1249/96.

3.
Inden udgangen af den pågældende årsperiode indgiver
importøren en ansøgning om tildeling af nedsat told efter
modellen i bilag II til de kompetente myndigheder i den
medlemsstat, hvor forsendelsen overgår til fri omsætning.
Ansøgningen om nedsat told tages kun i betragtning, hvis den
ledsages af:
— bevis for, at ansøgeren er en fysisk eller juridisk person, der
har drevet kornhandel i mindst 12 måneder, og som er
registreret i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives
— bevis for, at ansøgeren hos det kompetente organ i den
medlemsstat, hvor forsendelsen overgår til fri omsætning,
har stillet en sikkerhed på 10 EUR/ton
— ansøgerens skriftlige tilsagn om, at hele forsendelsen senest
seks måneder efter datoen for antagelse af angivelsen om
overgang til fri omsætning vil blive forarbejdet til malt, der
skal anvendes til fremstilling af øl, som skal lagres i tanke
indeholdende bøgetræ, senest 100 dage efter udløbet af
fristen for forarbejdning til malt.

4.
Bestemmelserne om forsendelse af varer med henblik på
deres forarbejdning til malt, jf. artikel 2, stk. 5, i forordning (EF)
nr. 1249/96, anvendes. Den kompetente myndighed skal
endvidere kontrollere, at malten inden 100 dage forarbejdes til
øl, som lagres i tanke indeholdende bøgetræ.

— Direito 50 % pedido. Regulamento (CE) n.o 1638/1999.
Contingente pautal n.o 09.4061
— Pyydetty tullinalennus 50 %. Asetus (EY) N:o 1638/1999.
Tariffikiintio N:o 09.4061

Artikel 3

— Begärd tullsats 50 %. Förordning (EG) nr 1638/1999. Tullkvot nr 09.4061.

Når den pågældende forsendelse overgår til fri omsætning,
afskriver toldstedet kun på importlicensen, hvis opfyldelsen af
følgende kvalitetskriterier for den indførte byg:
— rumvægt: 60,5 kg/hl og derover
— beskadigede kerner: 1 % og derunder
— vandindhold: 13,5 % og derunder
— bygkerner af sund og sædvanlig handelskvalitet: 98 % og
derover
er attesteret ved hjælp af:
— enten en attest for den analyse, som toldmyndighederne på
det sted, hvor forsendelsen overgår til fri omsætning, har
foretaget på importørens anmodning
— eller en kvalitetsattest for den indførte byg, der er udstedt af
et regeringsorgan i oprindelseslandet, som er godkendt af

1.
Medlemsstaterne giver den første arbejdsmandag i hver
måned til og med den 4. december 2000 efter modellen i bilag
III pr. telex, telefax eller telegram Kommissionen meddelelse
om de mængder, for hvilke der blev indgivet ansøgninger om
tildeling af nedsat told i den foregående måned, jf. artikel 2, stk.
3. Endelig giver medlemsstaterne senest den 11. januar 2001
pr. telex, telefax eller telegram Kommissionen meddelelse om
de mængder, for hvilke der blev indgivet ansøgninger om
tildeling af nedsat told indtil den 31. december 2000.

2.
Hvis den samlede mængde, for hvilken der indgives
ansøgninger om tildeling, overstiger den i artikel 2, stk. 1,
omhandlede mængde, giver Kommissionen på grundlag af de af
medlemsstaterne indsendte meddelelser senest tre arbejdsdage
efter udløbet af de i stk. 1 omhandlede frister medlemsstaterne
meddelelse om den periode for indgivelse af ansøgninger om
tildeling af nedsat told, for hvilken ansøgningerne kan accepteres, og om nødvendigt meddelelse om den mængde, der kan
indføres med den nedsatte told på 50 % for den eller de ansøgninger, som indgives den sidste dag i denne periode.
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3.
Det kompetente organ i den medlemsstat, hvor ansøgningen om tildeling af nedsat told indgives, udsteder en attest
med angivelse af den mængde, for hvilken der kan ske delvis
refusion af tolden, jf. artikel 880 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93 (1). Attesten, der udfærdiges efter modellen i
bilag I, udstedes kun for de ansøgninger, der kan accepteres
inden for den i stk. 2 fastsatte gramse, og for hvilke importøren
fremlægger følgende beviser:
— bevis for forarbejdning til malt, jf. artikel 2, stk. 5, litra c), i
forordning (EF) nr. 1249/96
— den i artikel 2, stk. 2, omhandlede importlicens, der er
behørigt afskrevet af det toldsted, hvor forsendelsen overgår
til fri omsætning, og
— en supplerende attest, der er udstedt af toldtjenesten efter
modellen i bilag I, og som godtgør, at malten er blevet
forarbejdet til øl, som lagres i tanke indeholdende bøgetræ,
inden for den i artikel 2, stk. 1, fastsatte frist.
4.
Ansøgninger om delvis refusion af importtold indgives af
importørerne til det toldsted, hvor afskrivning fandt sted.
Ansøgninger om refusion skal ledsages af:
a) importlicensen eller en bekræftet kopi heraf
b) den i stk. 3 omhandlede attest, og
c) angivelsen om overgang til fri omsætning for den pågældende indførsel.
Refusionsbeløbet pr. ton er lig med 50 % af den fulde toldsats
på dagen for overgang til fri omsætning, nedsat med
8 EUR/ton, hvis den toldnedsættelse, der er fastsat i artikel 2,
stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96, er blevet anvendt.

L 194/31
Artikel 4

Den sikkerhed på 10 EUR/ton, der er omhandlet i artikel 2, stk.
3, andet led, frigives:
a) for de mængder, der faktisk er forarbejdet, og for hvilke der
er ansøgt, men ikke bevilget nedsat told, og
b) for de mængder, der for hver ansøgning er bevilget nedsat
told, hvis:
— byggens kvalitet, som fastslået i kvalitets- eller analyseattesten, opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 2, andet afsnit
— licensansøgeren fører bevis for den i artikel 2, stk. 4,
omhandlede særlige endelige anvendelse, som godtgør,
at anvendelse har fundet sted inden for den frist, der er
fastsat i det skriftlige tilsagn, som er omhandlet i artikel
2, stk. 3, tredje led.
Artikel 5
Ved anvendelse af denne forordning gælder følgende:
a) ved »beskadigede kerner« forstås kerner af byg, andre kornarter og flyvehavre, der viser tegn på beskadigelser, herunder
forringelser, som skyldes sygdomme, frost, varme, insekter
eller svampe, dårlige vejrforhold og alle andre materielle
beskadigelser
b) ved »bygkerner af sund og sædvanlig handelskvalitet« forstås
bygkerner eller dele af bygkerner, som ikke er beskadigede
kerner, jf. definitionen i litra a), bortset fra bygkerner, som
er beskadiget på grund af frost eller svampe.
Artikel 6
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 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
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BILAG I

Model for ansøgning om attestering og attestering for refusion af told, jf. artikel 1, stk. 2 og 5, og artikel 3, stk. 3,
i forordning (EF) nr. 1638/1999
Importlicens — referencenr.:
Licensindehaver (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Organ, der har udstedt dellicensen (navn og adresse):
Rettigheder overført til (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Mængde, hvortil der kan ansøges om refusion i henhold til bestemmelser i forordning (EF) nr. 1638/1999 (mængde
angivet i kg):
.................................................................................
(Dato og underskrift)

BILAG II

Model for ansøgning om tildeling af nedsat told, jf. artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr.
1638/1999
Importlicens — referencenr.:
Licensindehaver (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Organ, der har udstedt dellicensen (navn og adresse):
Rettigheder overført til (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Mængde, hvortil der kan ansøges om nedsat told i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1638/1999 (mængde
angivet i kg):
.................................................................................
(Dato og underskrift)

BILAG III

Model for meddelelse om ansøgninger om tildeling af nedsat told, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1638/1999
Importlicens — referencenr.:
Licensindehaver (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Organ, der har udstedt dellicensen (navn og adresse):
Rettigheder overført til (navn, fuldstændig adresse og medlemsstat):
Mængde, hvortil der kan ansøges om nedsat told i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1638/1999 (mængde
angivet i kg):
Dato for indgivelse af ansøgning om tildeling af nedsat told (dag, måned, år:
.................................................................................
(Dato og underskrift)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1639/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for
euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. juli 1999
ordning for euroen i landbrugssektoren (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1410/1999 (4), og i Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/98 af 22. december 1998
om gennemførelsesbestemmelser for overgangsforanstaltningerne for euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik (5);

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (1),
særlig artikel 5,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2800/98 af 15.
december 1998 om overgangsforanstaltninger for euroens
indførelse i den fælles landbrugspolitik (2), særlig artikel 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 3, stk. 1, forordning (EF) nr. 2800/98 ydes
der en udligningsstøtte, hvis kursen for euroens omregning til nationale valutaenheder eller den vekselkurs, der
gælder på dagen for den udløsende begivenhed, er lavere
end den, der gjaldt forinden; nævnte bestemmelse finder
dog ikke anvendelse på beløb, for hvilke en lavere kurs
end den nye har været gældende inden for de seneste 24
måneder forud for det tidspunkt, hvor den nye kurs har
fået virkning;

(2)

den kurs for euroens omregning til nationale valutaenheder, der gælder fra 1. januar 1999, er for Belgien,
Luxembourg, Frankrig, Finland, Irland og Italien lavere
end den, der gjaldt forinden; vekselkurserne for den
danske og den svenske krone samt for pund sterling på
datoen for den udløsende begivenhed den 1. juli 1999
var lavere end dem, der gjaldt forinden;

(3)

udligningsstøtte skal ydes på de betingelser, der er fastsat
i forordning (EF) nr. 2799/98, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om
gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære

(4)

størrelsen af de beløb, der ydes som udligningsstøtte,
bestemmes i henhold til artikel 5 og 9 i forordning (EF)
nr. 2799/98, artikel 10 i forordning (EF) nr. 2808/98 og
artikel 4 i forordning (EF) nr. 2813/98;

(5)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsbeløbene for første rate af den udligningsstøtte, der
ydes som følge af den nedgang, der på datoen for den udløsende begivenhed den 1. juli 1999 kunne konstateres for den
omregningskurs for euroen, der fra den 1. januar 1999 gælder i
Belgien, Luxembourg, Frankrig, Finland, Irland og Italien, og for
vekselkursen for den danske og svenske krone samt for pund
sterling pr. 1. juli 1999 i forhold til den forud gældende
landbrugsomregningskurs, er anført i bilaget til denne 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 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.
(2) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 8.

(3) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.
(4) EFT L 164 af 30.6.1999, s. 53.
(5) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 48.
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BILAG
Maksimumsbeløb for første rate af udligningsstøtten i mio. EUR
Foranstaltninger
Frankrig

Irland

Italien

Luxembourg

Finland

Sverige

Det Forenede
Kongerige

0,31
0,59
0
0,001224
0
0,05
0,71
0,03
0,02
0
0
0,07
0
0,001224

0
3,08
0
0
0
0
17,08
1,90
1,84
0,13
0
2,36
0
0

0,77
8,41
0,06
0,04
0
3,84
51,42
16,79
6,51
0,08
1,46
7,14
0,02
0,01

0,10
1,58
0,01
0,01
0
0,06
3,29
0,15
0,12
0,10
0
0,84
0
0

7,59
14,05
0,25
0,24
0
14,31
8,66
18,61
0,25
0
24,86
2,83
0,19
0

0
0,05
0
0
0
0
0,05
0,01
0,001224
0
0
0,004896
0
0

0
0,86
0,01
0,001386
0
0
1,60
0,22
0,02
0,01
0
0,42
0
0

0
5,84
0,02
0,04
0,02
0
25,76
2,36
1,75
0,80
0
5,89
0
0

0
13,11
0
0
0
1,34
166,43
40,30
16,57
10,69
0
19,79
0
0,37

Forordning

(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1765/92
(EØF) nr. 1577/96
(EØF) nr. 1696/71
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Støtte til majs, varer af majs (mindre prod.)
Støtte til korn, undt. varer af majs (mindre prod.)
Støtte til rybs, solsikke, soja (mindre prod.)
Støtte til ærter, hestebønner (mindre prod.)
Støtte til hørfrø (mindre prod.)
Støtte til majs, varer af majs (prof. prod.)
Støtte til korn, undt. varer af majs (prof. prod.)
Støtte til rybs, solsikke, soja (prof. prod.)
Støtte til ærter, hestebønner (prof. prod.)
Støtte til hørfrø (prof. prod.)
Tillægsstøtte til hård hvede (prof. prod.)
Jordudtagning i f. m. til ha-støtte
Ha-støtte til tørrede grøntsager
Ha-støtte til humle

Danmark

DA

Type

Belgien

27. 7. 1999

27. 7. 1999
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1640/1999
af 26. juli 1999
om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 1999 om
importlicenser for kød i forbindelse med det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved
interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2556/
98 af 27. november 1998 om gennemførelsesbestemmelser for
1999 for det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved
interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien (1), særlig
artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
I artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2556/98 er det
fastsat, hvor stor en mængde fersk eller kølet oksekød
med oprindelse i Slovenien, der kan indføres på særlige
betingelser for perioden fra 1. juli til 31. december
1999; der er ikke ansøgt om importlicenser for en

større mængde oksekød, end at alle ansøgninger kan
imødekommes fuldt ud —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicensansøgninger, der er indgivet for perioden fra
den 1. juli til den 31. december 1999 i forbindelse med det i
forordning (EF) nr. 2556/98 omhandlede kontingent, imødekommes fuldt ud.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 27. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 320 af 28.11.1998, s. 20.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/71/EF
af 14. juli 1999
om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse
af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af
animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og
grøntsager
(EØS-relevant tekst)

oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til,
at der kan fastsættes maksimalgrænseværdier;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi og heller
ingen midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv
91/414/EØF, inden godkendelsen kan gives;

(4)

med optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF afsluttedes den tekniske og videnskabelige vurdering af azoxystrobin den 22. april 1998 i form af Kommissionens
vurderingsrapport for azoxystrobin; i rapporten er den
accepterede daglige indtagelse (ADI) for azoxystrobin
fastsat til 0,1 mg/kg legemsvægt pr. dag; forbrugernes
livslange eksponering for levnedsmidler behandlet med
azoxystrobin er blevet vurderet efter de procedurer og
den praksis, der følges i EF, under hensyntagen til de
retningslinjer, der er offentliggjort af WHO (9), og det er
blevet beregnet, at de maksimalgrænseværdier, der er
fastsat i dette direktiv, ikke giver anledning til overskridelse af ADI;

(5)

der blev ikke fundet akutte toksiske virkninger, som
kræver fastsættelse af en akut referencedosis, under den
vurdering og drøftelse, der gik forud for optagelsen af
azoxystrobin i bilag I til direktiv 91/414/EØF;

(6)

for nogle landbrugsprodukters vedkommende var betingelserne for at anvende azoxystrobin allerede fastlagt på
en sådan måde, at der kan fastsættes endelige maksimalgrænseværdier;

(7)

for at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for
rester i eller på produkter, for hvilke der ikke er givet
nogen godkendelse, bør de midlertidige maksimalgrænseværdier fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien for
alle de produkter, der er omfattet af direktiv 86/
362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF; fastsættelsen af
midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder
for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for azoxystrobin i henhold til artikel
4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli
1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet
af pesticidrester i og på korn (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 1999/65/EF (2), særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli
1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet
af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/82/
EF (4), særlig artikel 10,
under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27.
november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for
pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse,
herunder frugt og grønsager (5), senest ændret ved direktiv
1999/65/EF, særlig artikel 7,
under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (6), senest ændret ved direktiv
1999/1/EF (7), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det nye aktive stof azoxystrobin blev optaget i bilag I til
direktiv 91/414/EØF ved Kommissionens direktiv 98/
47/EF (8) til anvendelse udelukkende som fungicid, men
uden angivelse af særlige betingelser, der har virkning på
afgrøder, der kan behandles med plantebeskyttelsesmidler, som indeholder azoxystrobin;

(2)

optagelsen i bilag I var baseret på en vurdering af de
oplysninger, der var forelagt om den foreslåede anvendelse som fungicid på korn og vinstokke; nogle
medlemsstater har forelagt oplysninger om anvendelse
på korn, vinstokke og bananer i henhold til artikel 4,
stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF; de foreliggende

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L
L

221 af 7.8.1986, s. 37.
172 af 8.7.1999, s. 40.
221 af 7.8.1986, s. 43.
290 af 29.10.1998, s. 25.
350 af 14.12.1990, s. 71.
230 af 19.8.1991, s. 1.
21 af 21.1.1999, s. 21.
191 af 7.7.1998, s. 50.

(9) »Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues
(revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration
with the Codex Committee on Pesicide Residues«, offentliggjort af
World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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importtolerancer for maksimalgrænseværdier for
bestemte kombinationer af pesticider og afgrøder, hvis
der forelægges acceptable data;

bilag VI til direktiv 91/414/EØF, særlig del B, punkt
2.4.2.3; fire år anses for at være en tilstrækkelig lang
periode til at fastsætte de fleste yderligere anvendelsesformål for azoxystrobin; derefter bør de midlertidige
maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive;

(8)

EF's handelspartnere er blevet hørt angående de grænseværdier, der er fastsat i dette direktiv, via Verdenshandelsorganisationen (WTO), og deres bemærkninger til disse
grænseværdier er blevet taget i betragtning;
Kommissionen vil undersøge muligheden for at fastsætte

L 194/37

(9)

der er taget hensyn til udtalelse fra Den Videnskabelige
Komité for Planter, især råd og henstillinger om beskyttelse af forbrugere af levnedsmidler, der er behandlet
med pesticider;

(10)

dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra
Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Følgende pesticidrester indsættes i del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF:
Pesticidrest

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

Azoxystrobin

0,3 hvede, rug, triticale, byg
0,05 (p) (*), andet korn

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(p) Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi.

Artikel 2
Følgende pesticidrester indsættes i del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF:
Pesticidrest

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

Azoxystrobin

0,01 (*) mælk
0,05 (*), andre animalske produkter

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien

Artikel 3
Følgende pesticidrester indsættes i bilag II til direktiv 90/642/EØF:
Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

1. Frugter, friske, tørrede, ikke kogte, konserverede ved frysning, ikke tilsat
sukker; nødder
i) CITRUSFRUGTER
grapefrugter
citroner
limefrugter
madariner (herunder clementiner og andre krysninger)

0,05 (p) (*)

L 194/38
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

27. 7. 1999
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

appelsiner
pomeloer
andre varer
ii) NØDDER, også afskallede

0,1 (p) (*)

mandler
paranødder
akajounødder
kastanjer
kokosnødder
hasselnødder
queenslandnødder
pekannødder
pinjefrø
pistacienødder
valnødder
andre varer
iii) KERNEFRUGT

0,05 (p) (*)

æbler
pærer
kvæder
andre varer
iv) STENFRUGT

0,05 (p) (*)

abrikoser
kirsebær
ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)
blommer
andre varer
v) BÆR OG SMÅ FRUGTER
a) spisedruer og druer til vinfremstilling
spisedruer
druer til vinfremstilling

2
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

L 194/39
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

b) jordbær (ikke vilde)

0,05 (p) (*)

c) buskfrugter (ikke vilde)

0,05 (p) (*)

brombær
korbær
loganbær
hindbær
andre varer
d) andre små frugter og bær (ikke vilde)

0,05 (p) (*)

blåbær (frugter af arten Vaccinium myrtillus)
tranebær
ribs og solbær
stikkelsbær
andre varer
e) vilde bær og frugter

0,05 (p) (*)

vi) DIVERSE
avocadoer
bananer

0,1

dadler
figner
kiwifrugter
kumquat
litchi
mangoer
oliven
passionsfrugter
ananas
granatæbler
andre varer

0,05 (p) (*)

2. Grøntsager, friske, ikke kogte, frosne eller tørrede

0,05 (p) (*)

i) RØDDER OG RODKNOLDE
rødbeder
gulerødder
knoldselleri
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

27. 7. 1999
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

peberrod
jordskokker
pastinak
persillerod
radiser
skorzoner
søde kartofler
kålroer
turnips
yams
andre varer
ii) LØG
hvidløg
spiseløg
skalotteløg
forårsløg
andre varer
iii) FRUGTER ELLER BLOMSTERSTANDE
a) natskyggefamilien
tomater
sød peber
auberginer
andre varer
b) græskarfamilien — spiselig skal
agurker
drueagurker
courgetter
andre varer
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

L 194/41
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

c) græskarfamilien — ikke-spiselig skal
meloner
græskar
vandmeloner
andre varer
d) sukkermajs
iv) KÅL
a) blomsterkål
broccoli
blomkål
andre varer
b) hovedkål
rosenkål
hovedkål
andre varer
c) bladkål
kinakål
grønkål
andre varer
d) knudekål
v) BLADGRØNTSAGER (friske)
a) salat mv.
karse
tandfri vårsalat
salat
bredbladet endivie
andre varer
b) spinat mv.
spinat
bladbeder
andre varer
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

27. 7. 1999
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

c) brøndkarse
d) julesalat
e) krydderurter
kørvel
purløg
persille
selleri
andre varer
vi) BÆLGFRUGTER (friske)
bønner, ikke udbælgede
bønner, udbælgede
ærter, ikke udbælgede
ærter, udbælgede
andre varer
vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske)
asparges
kardoner
selleri
fennikel
artiskokker
porrer
rabarber
andre varer
viii) SVAMPE
a) dyrkede svampe
b) vilde svampe
3. Bælgfrugter (tørrede)
bønner
linser
ærter
andre varer

0,05 (p) (*)
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Grupper og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder
maksimalgrænseværdier

L 194/43
Pesticidrester
og maksimalgrænseværdier
(mg/kg)
Azoxystrobin

4. Oliefrø

0,05 (p) (*)

hørfrø
jordnødder
valmuefrø
sesamfrø
solsikkefrø
rapsfrø
sojafrø
sennepsfrø
bomuldsfrø
andre varer
5. Kartofler

0,05 (p) (*)

tidlige og sene kartofler
6. Té (sort te af blade af Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

7. Humle (tørret), herunder humlepellets og ukoncentreret pulver

0,1 (p) (*)

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.
(p) Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi.

Artikel 4
1.
I de tilfælde, hvor maksimalgrænseværdien for azoxystrobin er angivet som »(p)« for de landbrugsprodukter, der er anført i del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF og i bilag II til direktiv 90/642/EØF, skal den
forstås som den midlertidige (p)-bestemmelsesgrænseværdi efter artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/
414/EØF.
2.
Fire år efter dette direktivs ikrafttrædelse ophører de midlertidige maksimalgrænseværdier for azoxystrobin i bilagene med at være midlertidige og bliver definitive, jf. artikel 4, stk. 1, i direktiv 86/362/EØF og
direktiv 86/363/EØF og artikel 3 i direktiv 90/642/EØF.
Artikel 5
1.

Dette direktiv træder i kraft den 1. august 1999.

2.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 31. januar 2000 de love og administrative
bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen
herom. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. februar 2000.
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3.
Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette
direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen
fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 6
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KONFERENCE MELLEM REGERINGSREPRÆSENTANTER
FRA MEDLEMSSTATERNE

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER
efter fælles overenskomst med Kommissionens indstillede formand
den 19. juli 1999
om indstilling af de personer, som medlemsstaternes regeringer foreslår udnævnt til medlemmer af
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
(1999/499/EF, EKSF, Euratom)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR EFTER FÆLLES
OVERENSKOMST MED DEN INDSTILLEDE FORMAND FOR
KOMMISSIONEN —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 214, stk. 2, andet afsnit, og artikel
215,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 10, stk. 2, andet afsnit, og
artikel 12,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.
Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer foreslår efter fælles overenskomst med Romano Prodi, Kommissionens indstillede formand, at følgende personer udnævnes til
afløsning af de fratrædende medlemmer af den nuværende
Kommission for resten af disses tjenesteperiode, dvs. indtil den
22. januar 2000, og for de følgende fem år, dvs. fra den 23.
januar 2000 til den 22. januar 2005:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 127, stk. 2, andet afsnit,
og artikel 128, og

— Michel Barnier

ud fra følgende betragtninger:

— David Byrne

(1)

(2)

(3)

(4)

Ved erklæring vedtaget i forbindelse med Det Europæiske Råds møde den 24. marts 1999 har medlemsstaternes regeringer ved fælles overenskomst indstillet
Romano Prodi som den person, de foreslår udnævnt til
formand for Kommissionen;
ved beslutning af 5. maj 1999 har Europa-Parlamentet
godkendt denne indstilling;
ved erklæring af 9. juli 1999 har Romano Prodi gjort
rede for resultatet af sine kontakter med medlemsstaternes regeringer;
under hensyn til at medlemmerne af Kommissionen,
som er udnævnt indtil den 22. januar 2000, kollektivt er
trådt tilbage den 16. marts 1999, bør den nye Kommission kunne træde i funktion hurtigst muligt og fortsætte
sit hverv med et fuldgyldigt mandat fra den 23. januar
2000 i de følgende fem år —

— Frits Bolkestein
— Philippe Busquin
— Loyola de Palacio del Valle Lersundi
— Anna Diamantopoúlou
— Franz Fischler
— Neil Kinnock
— Pascal Lamy
— Erkki Liikanen
— Mario Monti
— Poul Nielsen
— Christopher Patten
— Viviane Reding
— Michaele Schreyer
— Pedro Solbes Mira
— Günter Verheugen
— António Vitorino
— Margot Wallström
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2.
Kommissionens indstillede formand og de øvrige indstillede medlemmer af Kommissionen vil som
kollegium blive godkendt ved en afstemning i Europa-Parlamentet.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1999.

T. HALONEN

Formand

27. 7. 1999
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af vejledende fordeling pr. medlemsstat af forpligtelsesbevillinger for det finansielle
instrument til udvikling af fiskeriet i områder uden for strukturfondsmål nr. 1 for perioden
2000-2006
(meddelt under nummer K(1999) 1760)
(1999/500/EF)
Kommissionen angivet den metode, som anvendes for at
foretage den vejledende fordeling;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 7, stk. 3, fjerde afsnit, og

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

i henhold til artikel 2, stk. 3 første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 bidrager det finansielle instrument til
udvikling af fiskeriet til at gennemføre strukturforanstaltninger i fiskerisektoren uden for mål 1-områderne;

(2)

i henhold til afsnit 40 i formandsskabets konklusioner
fra Det Europæiske Råds møde den 24. og 25. marts
1999 i Berlin har Det Europæiske Råd fastsat det beløb,
som er til rådighed for de pågældende foranstaltninger i
perioden 2000-2006;

(3)

i henhold til artikel 7, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 foretager Kommissionen ved hjælp
af gennemskuelige procedurer en vejledende fordeling
pr. medlemsstat af de forpligtelsesbevillinger, der er til
rådighed for de pågældende foranstaltninger; i en note
forelagt for Coreper den 18. marts 1999 (2) har

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
(2) »Technical note from the Commission on FIFG credits« (note to
Delegations, SN 1122/99 of 18 March 1999).

forpligtelsesbevillingerne
metode —

bør

fordeles

efter

denne

Artikel 1
De vejledende beløb pr. medlemsstat for forpligtelsesbevillinger
for det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet i
områder uden for strukturfondsmål nr. 1 for perioden 20002006 er angivet i bilaget til denne beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Emma BONINO

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Vejledende fordeling pr. medlemsstat af forpligtelsesbevillinger for det finansielle instrument til udvikling af
fiskeriet i områder uden for strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000-2006
(mio. EUR (1999-priser))
Medlemsstat

Bevillinger

Belgien

34
197

Danmark
Tyskland

107

Grækenland

—

Spanien

200

Frankrig

225

Irland

—
96

Italien

—

Luxembourg

31

Nederlandene

4

Østrig
—

Portugal

31

Finland

60

Sverige

121

Det Forenede Kongerige
I alt

1 106
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger
under strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000 til 2006
(meddelt under nummer K(1999) 1769)
(1999/501/EF)
overgangsstøttens profil kan afpasses efter de enkelte
områders specifikke behov; Kommissionen har taget
hensyn til medlemsstaternes anmodninger i denne
forbindelse i overensstemmelse med den årlige fordeling
af strukturfondsmidler, der er angivet i bilaget til forordning (EF) nr. 1260/1999;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 7, stk. 3, første afsnit, og

(5)

i henhold til artikel 7, stk. 4, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 udarbejdes der under mål nr. 1 et
program til støtte for fredsprocessen i Nordirland
(PEACE) for perioden 2000 til 2004 til fordel for Nordirland og grænseområderne i Irland under de samme
betingelser som dem der angår perioden 1994 til 1999;

(6)

i henhold til artikel 7, stk. 4, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 udarbejdes der under mål nr. 1 for
perioden 2000 til 2006 et særlig bistandsprogram for de
svenske NUTS II-regioner, som ikke er opført på den
liste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i nævnte
forordning, men som opfylder kriterierne i artikel 2 i
protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, Sveriges og
Finlands tiltrædelse (4);

(7)

Kommissionens erklæring, der er indskrevet i Rådets
mødeprotokol af 21. juni 1999, angiver, hvilken metode
Kommissionen anvender for at træffe beslutning efter
artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/
1999 om den vejledende fordeling på medlemsstaterne
af mål nr. 1-bevillingerne;

(8)

i forbindelse med Det Europæiske Råd den 24. og 25.
marts 1999 i Berlin blev der i afsnit 44, litra a), b), c), e),
f), h), i) og j), i formandskabets konklusioner fastsat
beløb for særlige situationer for perioden 2000 til 2006
under hensyn til denne metode —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 1), i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at det under strukturfondsmål nr. 1
skal søges at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med udviklingsefterslæb;

(2)

i henhold til artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 opføres 69,7 % af strukturfondsmidlerne under mål nr. 1, herunder 4,3 % til overgangsstøtte;

(3)

(4)

i henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 foretager Kommissionen efter
gennemsigtige procedurer en vejledende fordeling på de
enkelte medlemsstater af de forpligtelsesbevillinger, der
er til rådighed for programmeringsperioden 2000-2006,
idet der for mål nr. 1 og 2 fuldt ud tages hensyn til et
eller flere objektive kriterier svarende til dem, der blev
anvendt i den foregående periode omfattet af Rådets
forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om
strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om
samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel
som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3193/
94 (3), dvs. støtteberettiget befolkning, de enkelte landes
og regioners velstand, strukturproblemernes relative
alvor, herunder især arbejdsløshedens omfang;
i henhold til artikel 7, stk. 3, tredje afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 foretages der en separat fordeling af
bevillinger under mål nr. 1 og 2 på regioner og områder,
der modtager overgangsstøtte; de pågældende bevillinger
fastsættes i overensstemmelse med kriterierne i samme
stykkes første afsnit; bevillingerne er årligt aftagende fra
1. januar 2000 og skal i 2000 være lavere end i 1999;

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.
(3) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De vejledende forpligtelsesbevillinger pr. medlemsstat under
mål nr. 1 for perioden 2000 til 2006, inklusive PEACEprogrammet og det særlige program for de svenske regioner, er
som angivet i bilag I.
(4) EFT L 1 af 1.1.1995, s. 11.
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Artikel 2
De vejledende årlige forpligtelsesbevillinger pr. medlemsstat til overgangsstøtte under mål nr. 1 for perioden
2000 til 2006 er som angivet i bilag II.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 1 for
perioden 2000 til 2006
(mio. EUR (1999-priser))
Bevillinger
Medlemsstat

Belgien
Danmark
Tyskland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Østrig
Portugal
Finland
Sverige
Det Forenede Kongerige
I alt

Støtteberettigede regioner
under mål nr. 1

PEACE programmet

Særligt program for de
svenske regioner

—

—

—

—
19 229
20 961
37 744
3 254
1 215
21 935
—
—
261
16 124
913
372
4 685

—
—
—
—
—
100
—
—
—
—
—
—
—
400

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
350
—

126 693

500

350
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BILAG II
Vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger til overgangsstøtte under strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000 til 2006
(mio. EUR (1999-priser))
Medlemsstat

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Belgien

105

100

95

95

91

90

49

625

Danmark

—

—

—

—

—

—

—

—

Tyskland

122

121

121

120

119

Grækenland

—

—

—

—

—

118

8

Total

729

—

—

—

Spanien

78

67

56

45

37

37

32

352

Frankrig

83

81

79

79

78

76

75

551

400

350

300

250

200

150

123

1 773

Irland

32

Italien

—

Luxembourg

23

Nederlandene

30
—
21

28
—
20

26
—
19

25
—
18

24

22

187

—

—

—

17

Østrig

—

—

—

—

—

Portugal

650

640

610

350

300

Finland

—

—

—

—

—

Sverige

—

—

—

—

—

Det Forenede Kongerige

216

204

193

181

166

1 709

1 614

1 502

1 165

1 034

916

I alt

5

123

—

—

—

271

84

2 905

—

—

—

—

—

—

133

73

1 166

471

8 411
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om opstilling af listen over de regioner, der er omfattet af strukturfondsmål nr. 1 for perioden
2000 til 2006
(meddelt under nummer K(1999) 1770)
(1999/502/EF)
Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle
instrumenter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
3193/94 (4), og som ikke er omhandlet i artikel 3, stk. l,
i forordning (EF) nr. 1260/1999, som overgangsforanstaltning modtage støtte fra fondene under mål nr. 1 fra
1. januar 2000 til 31. december 2005;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

(5)

i henhold til artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 opstiller Kommissionen i forbindelse
med vedtagelsen af den liste, der er nævnt i artikel 3, stk.
2, efter artikel 4, stk. 5 og 6, i nævnte forordning, listen
over NUTS III-områder i disse regioner, der i 2006 som
en overgangsforanstaltning modtager støtte fra fondene
under mål nr. 1;

(6)

i henhold til artikel 6, stk. 1, tredje afsnit i forordning
(EF) nr. 1260/1999 kan Kommissionen imidlertid efter
forslag fra en medlemsstat inden for den befolkningsgrænse, der gælder for de områder, som er omtalt i
samme stykkes andet afsnit, erstatte disse områder med
NUTS III-områder eller områder på et lavere niveau i
disse regioner, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 5
til 9; Kommissionen har taget hensyn til medlemsstaternes anmodninger i denne forbindelse;

(7)

i henhold til artikel 6, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 vil områder under regioner, som
ikke er anført på den i andet og tredje afsnit nævnte
liste, i 2006 fortsat modtage støtte fra ESF, FIUF og
EUGFL, Udviklingssektionen, men dog kun inden for
rammerne af samme intervention —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 1), i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at det under strukturfondsmål nr. 1
skal søges at fremme udviklingen og strukturtilpasningen i regioner med udviklingsefterslæb;

(2)

i henhold til artikel 3, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 er mål nr.1-regioner regioner, der
svarer til niveau II i nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS II), og hvis bruttonationalprodukt
(BIP) pr. indbygger målt i købekraftstandarder og
beregnet på grundlag af de EF-data for årene 1994, 1995
og 1996, der forelå den 26. marts 1999, er lavere end
75 % af gennemsnittet i EF;

(3)

(4)

i henhold til artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 omfatter dette mål også regionerne i
den yderste periferi (de franske oversøiske departementer, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira), som
alle ligger under 75 %-tærsklen, og de områder, der er
omfattet af mål nr. 6 i perioden 1995 til 1999 som
omhandlet i protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs,
Finlands og Sveriges tiltrædelse (2);

i henhold til artikel 6, stk. l, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 og uanset denne forordnings artikel
3 vil regioner, som i 1999 er omfattet af mål nr. 1,
ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni
1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt
om samordningen af deres interventioner indbyrdes
såvel som med interventionerne fra Den Europæiske

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 1 af 1.1.1995, s. 11.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De regioner, der er omfattet af mål 1, er anført i bilag I.
Denne liste er gyldig fra 1. januar 2000 til 31. december 2006.
(3) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.
(4) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.
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Artikel 2
De regioner og områder, der er omfattet af overgangsstøtten under mål nr. 1, er anført i bilag II.
Denne liste er gyldig fra 1. januar 2000 til henholdsvis 31. december 2005 og 31. december 2006 for de
deri angivne regioner.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Liste over regioner, der er omfattet af strukturfondsmål nr. 1 for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2006

Tyskland

Frankrig

Brandenburg

Guadeloupe

Mecklenburg-Vorpommern

Martinique

Chemnitz

Guyane

Dresden

Réunion

Leipzig

Irland

Dessau

Border Midlands and Western

Halle

Italien

Magdeburg
Thüringen
Grækenland
Anatoliki Makedonia, Thraki
Kentriki Makedonia
Dytiki Makedonia
Thessalia
Ipiros

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Østrig
Burgenland

Ionia Nisia

Portugal

Dytiki Ellada

Norte

Sterea Ellada
Peloponnisos
Attiki
Vorio Aigaio
Notio Aigaio
Kriti

Centro
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira
Finland
Itä-Suomi

Spanien

Väli-Suomi (1)

Galicia

Pohjois-Suomi (1)

Principado de Asturias

Sverige

Castilla y León

Norra Mellansverige (1)

Castilla-La Mancha

Mellersta Norrland (1)

Extremadura

Övre Norrland (1)

Comunidad Valenciana
Andalucía

Det Forenede Kongerige
South Yorkshire

Región de Murcia

West Wales and The Valleys

Ceuta y Melilla

Cornwall and Isles of Scilly

Canarias

Merseyside

(1) Kun de områder, der er angivet i bilag I til protokol nr. 6 til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse.
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BILAG II
Liste over de regioner og områder, der er omfattet af overgangsstøtten under strukturfondsmål nr. 1 for
perioden 1. januar 2000 til 31. december 2006

Overgangsstøtte fra 1. januar 2000 til
Medlemsstat
31. december 2005 (1)

Belgien

31. december 2006

Arrondissement d'Ath sauf la commune
de Bernissart

Arrondissement d'Ath
Uniquement la commune de Bernissart

Arrondissement de Charleroi sauf les
communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Charleroi
Uniquement les communes de:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (à l'exception de l'ancienne
commune de Mont-sur-Marchienne)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Evêque
Manage

Arrondissement de Mons sauf les
communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes de
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

Arrondissement de Mons
Uniquement les communes de:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (uniquement les communes
Jemappes, Flenu et Cuesmes)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine

de

Arrondissement de Mouscron
Arrondissement de Soignies sauf la
commune de La Louvière (à l'exception de
l'ancienne commune de Boussoit)

Arrondissement de Soignies
Uniquement la commune de La Louvière (à
l'exception de l'ancienne commune de
Boussoit)

Arrondissement
communes de:
Anderlues
Morlanwelz

Arrondissement de Thuin
Uniquement les communes de:
Anderlues
Morlanwelz

de

Thuin

sauf

les

Arrondissement de Tournai

Danmark

—

Tyskland

Kreis Berlin-Ost, Stadt

Grækenland

Spanien

—

—

—

Comunidad Autonoma Cantabria
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Overgangsstøtte fra 1. januar 2000 til
Medlemsstat
31. december 2005 (1)

Frankrig

31. december 2006

Arrondissements d'Avesnes, de Douai et de
Valenciennes
Région Corse

Irland

Dublin, Mid-East, Mid-West, South-West

Italien

Regione Molise

Luxembourg
Nederlanderne

South-East

—

—

—

—

Provincie Flevoland

Østrig
Portugal

Lisboa e Vale do Tejo excepto Médio Tejo
e Lezíria do Tejo

Finland

—

—

Sverige

—

—

Det Forenede Kongerige

Highlands and Islands except Islands

Médio Tejo e Lezíria do Tejo

Islands (1995 NUTS III boundaries)

Nothern Ireland
(1) De nedenfor nævnte områder modtager i 2006 fortsat støtte fra ESF, FIUF, og EUGFL, Udviklingssektionen, inden for rammerne af
samme intervention.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for
perioden 2000 til 2006
(meddelt under nummer K(1999) 1771)
(1999/503/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

i henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr.
1260/1999 må den maksimale reduktion af befolkningen under mål nr. 2 ikke overstige en tredjedel i
forhold til den befolkning, der er omfattet af mål nr. 2
og 5b i 1999, som omhandlet i Rådets forordning (EØF)
nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes
opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres
interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne
fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (2), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 3193/94 (3);

(5)

med henblik på fastsættelse af befolkningsloftet for de
enkelte medlemsstater bør der tages hensyn til de EFdata, der forelå i forbindelse med Det Europæiske Råd i
Berlin den 24. og 25. marts 1999 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 4, stk. 2 og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 2), i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at der under strukturfondsmål nr. 2
skal ydes støtte til økonomisk og social omstilling i
områder med strukturproblemer;
i henhold til artikel 4, stk. 2 i forordning (EF) nr. 1260/
1999 må befolkningen i de områder, der er omfattet af
mål nr. 2, højst udgøre 18 % af EF's samlede befolkning,
og Kommissionen fastsætter på grundlag heraf et befolkningsloft for hver medlemsstat afhængigt af det samlede
befolkningstal i de NUTS III-områder i den enkelte
medlemsstat, som opfylder de specifikke kriterier for de
områder, hvis industri undergår socioøkonomiske
ændringer, og de landdistrikter, der er omhandlet i
samme artikels stk. 5 og 6, af alvoren af den enkelte
medlemsstats strukturproblemer på nationalt plan
sammenlignet med de øvrige berørte medlemsstater og
endelig afhængigt af behovet for at sikre, at hver
medlemsstat yder et rimeligt bidrag til den fælles satsning på koncentration;
i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr.
1260/1999 skal alvoren af den enkelte medlemsstats
strukturproblemer vurderes ud fra det samlede arbejdsløshedstal og tallet for langtidsledige uden for mål nr.
1-regionerne;

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Befolkningslofterne for de enkelte medlemsstater under mål nr.
2 for perioden 2000 til 2006 er angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(2) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.
(3) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.
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BILAG
Befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006

Medlemsstat

Belgien

Befolkningsloft
(1 000 indbyggere)

1 269

Danmark

538

Tyskland

10 296

Grækenland

—

Spanien

8 809

Frankrig

18 768

Irland

—

Italien

7 402

Luxembourg

118

Nederlandene

2 333

Østrig

1 995

Portugal

—

Finland

1 582

Sverige

1 223

Det Forenede Kongerige

13 836

L 194/59

L 194/60

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27. 7. 1999

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger
under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006
(meddelt under nummer K(1999) 1772)
(1999/504/EF)
stykkes første afsnit; bevillingerne er årligt aftagende fra
1. januar 2000 og skal i 2000 være lavere end i 1999;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

Kommissionens erklæring, der er indskrevet i Rådets
mødeprotokol af 21. juni 1999, angiver, hvilken metode
Kommissionen anvender for at træffe beslutning efter
artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/
1999 om den vejledende fordeling på medlemsstaterne
af bevillingerne under mål nr. 2;

(6)

i forbindelse med Det Europæiske Råd den 24. og 25.
marts i Berlin blev der i afsnit 44, g), i formandskabets
konklusioner fastsat beløb for særlige situationer for
perioden 2000-2006 under hensyn til denne metode —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 7, stk. 3, første afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 2), i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at der under strukturfondsmål nr. 2
skal ydes støtte til økonomisk og social omstilling i
områder med strukturproblemer;

(2)

i henhold til artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 opføres 11,5 % af strukturfondsmidlerne under mål 2, herunder 1,4 % til overgangsstøtte;

(3)

(4)

i henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 foretager Kommissionen efter
gennemsigtige procedurer en vejledende fordeling på de
enkelte medlemsstater af de forpligtelsesbevillinger, der
er til rådighed for programmeringsperioden 2000 til
2006, idet der for mål nr. 1 og 2 fuldt ud tages hensyn
til et eller flere objektive kriterier svarende til dem, der
blev anvendt i den foregående periode omfattet af Rådets
forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om
strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om
samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel
som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3193/
94 (3), dvs. støtteberettiget befolkning, de enkelte landes
og regioners velstand, strukturproblemernes relative
alvor, herunder arbejdsløshedens omfang;
i henhold til artikel 7, stk. 3, tredje afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 foretages der en separat fordeling af
bevillinger under mål nr. 1 og 2 på områder, der
modtager overgangsstøtte; de pågældende bevillinger
fastsættes i overensstemmelse med kriterierne i dette

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9.
(3) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 11.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De vejledende forpligtelsesbevillinger for de enkelte medlemsstater under mål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 er angivet i
bilag I.
Artikel 2
De vejledende forpligtelsesbevillinger til overgangsstøtte for de
enkelte medlemsstater under mål nr. 2 for perioden 2000 til
2005 er angivet i bilag II.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 2 for
perioden 2000 til 2006
(mio. EUR (1999-priser))
Medlemsstat

Bevillinger

Belgien

368

Danmark

156

Tyskland

2 984
—

Grækenland
Spanien

2 553

Frankrig

5 437

Irland

—

Italien

2 145

Luxembourg

34

Nederlandene

676

Østrig

578
—

Portugal

459

Finland

354

Sverige

3 989

Det Forenede Kongerige
I alt

19 733

L 194/62
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BILAG II
Vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger til overgangsstøtte under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2005
(mio. EUR (1999-priser))
Medlemsstat

Bevillinger

Belgien

65

Danmark

27

Tyskland

526

Grækenland

—
98

Spanien
Frankrig

613

Irland

—

Italien

377
6

Luxembourg
Nederlandene

119

Østrig

102

Portugal

—
30

Finland

52

Sverige

706

Det Forenede Kongerige
I alt

2 721
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 1. juli 1999
om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger
under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006
(meddelt under nummer K(1999) 1774)
(1999/505/EF)
vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af
midler til mål nr. 3, som Kommissionen har foreslået i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i
forordning (EF) nr. 1260/1999;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21 juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 7, stk. 3, første og andet
afsnit, og

(6)

Derudover har Det Europæiske Råd på mødet i Berlin
den 24. og 25. marts 1999 i afsnit 44, d) og e), i
formandskabets konklusioner fastsat beløb, som stilles
til rådighed i særlige situationer for perioden 20002006;

(7)

Kommissionens erklæring, der er indskrevet i Rådets
mødeprotokol af 21. juni 1999, angiver, hvilken metode
Kommissionen anvender for at træffe beslutning efter
artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/
1999 om den vejledende fordeling på medlemsstaterne
af mål nr. 3-bevillingerne —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 3, i forordning (EF) nr.
1260/1999 fastsat, at der inden for rammerne af strukturfondenes mål nr. 3 skal gives støtte til tilpasningen og
moderniseringen af uddannelses-, erhvervsuddannelsesog beskæftigelsespolitikkerne og -systemerne;

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 opføres 12,3 % af strukturfondsmidlerne under mål nr. 3;

(3)

I henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 gennemfører Kommissionen på
grundlag af klare procedurer en vejledende fordeling på
de enkelte medlemsstater af de forpligtelsesbevillinger,
der er til rådighed for programmeringsperioden 20002006;

(4)

(5)

I henhold til artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1260/1999 er grundlaget for fordelingen på de
enkelte medlemsstater for mål nr. 3 først og fremmest
den støtteberettigede befolkning, beskæftigelsessituationen, omfanget af problemer, såsom social udstødelse,
uddannelses- og erhvervsuddannelsesniveau samt kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse;
Det Europæiske Råd har på mødet i Berlin den 24. og
25. marts 1999 under afsnit 45 i formandskabets
konklusioner godkendt den metode til fastsættelse af

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De vejledende forpligtelsesbevillinger pr. medlemsstat under
mål nr. 3 for perioden 2000-2006 er angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Padraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

L 194/64

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

27. 7. 1999

BILAG
Fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006
(mio. EUR (1999-priser))
Medlemsstat

Beløb

Belgien

737

Danmark

365

Tyskland

4 581
—

Grækenland
Spanien

2 140

Frankrig

4 540

Irland

—

Italien

3 744
38

Luxembourg

1 686

Nederlandene

528

Østrig

—

Portugal

403

Finland

720

Sverige

4 568

Det Forenede Kongerige
I alt

24 050
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L 194/65

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 26. juli 1999
om ændring af afgørelse 98/610/EF, Euratom, om nedsættelse af ekspertgrupper til at vejlede
Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk
udvikling
(meddelt under nummer K(1999) 2359)
(EØS-relevant tekst)

(1999/506/EF, Euratom)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen har med afgørelse 98/610/EF, Euratom (1), nedsat ekspertgrupper til at vejlede den
med indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udvikling;

(2)

medlemmerne af ekspertgrupperne er udnævnt af Kommissionen for en periode på to år; det kan
derfor blive nødvendigt med nye udnævnelser bl.a. for at udvide det geografiske område medlemmerne dækker, få en bedre fordeling af videnskabelige og tekniske kvalifikationer og erstatte
medlemmer, der er udtrådt i den pågældende periode;

(3)

det er nødvendigt generelt at sikre ekspertgruppernes homogenitet, lette styringen heraf for Kommissionens tjenestegrene og sikre fuld gennemsigtighed på området;

(4)

i denne forbindelse skal de nye medlemmers mandat kunne afsluttes samtidig med de andre
medlemmers, der er udnævnt tidligere —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 4, stk. 1, første afsnit, i afgørelse 98/610/EF, Euratom, erstattes af følgende:
»Medlemmer af ekspertgrupperne udnævnes af Kommissionen for en periode på højst to år. Udnævnelsen er personlig og kan forlænges én gang med højst to år.«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Édith CRESSON

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 290 af 29.10.1998, s. 57.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 26. juli 1999
om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia
og Australien
(meddelt under nummer K(1999) 2467)
(EØS-relevant tekst)

(1999/507/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/
425/EØF og 90/675/EØF (1), senest ændret ved direktiv 96/43/
EF (2), særlig artikel 18, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De vigtigste dyresundhedsmæssige betingelser, som
medlemsstaterne skal overholde ved import fra tredjelande af hunde, katte og andre dyr, der er modtagelig for
rabies, er fastsat i Rådets direktiv 92/65/EØF (3); imidlertid er sundhedscertifikatudstedelsen endnu ikke
harmoniseret;

(8)

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1.
Indførsel af flyvende hunde af arten Pteropus fra halvøen
Malaysia og Australien er forbudt.
2.
Uanset stk. 1 kan flyvende hunde af arten Pteropus med
forbehold af bestemmelserne i direktiv 92/65/EØF indføres på
følgende betingelser:
— når dyrene stammer fra kolonier i fangenskab, og

(2)

i Australien og Malaysia er flere mennesker meldt døde
af henholdsvis Hendra disease og Nipah disease;

— dyrene har været isoleret i karantænefaciliteter i mindst 60
dage, og

(3)

flyvende hunde af arten Pteropus anses for at være den
naturlige vært for Hendra disease virus og anses for at
være virus reservoir for Nipah disease; disse pattedyr
viser imidlertid ingen kliniske tegn på sygdom, og
neutraliserende antistoffer kan findes sammen med
viruset;

— dyrene har udvist negative resultater ved en serumneutralisering eller ved en godkendt ELISA-test for antistoffer mod
Hendra og Nipah sygdomsvira, udført i et laboratorium,
som de kompetente myndigheder har godkendt til disse
tests, på blodprøver, der er taget ved to lejligheder med et
interval på 21-30 dage, idet den anden prøve skal tages i
løbet af de sidste ti dage inden eksporttidspunktet.

(4)

flyvende hunde indføres undertiden fra tredjelande; da
EF endnu ikke har dyresundhedsbestemmelser for
indførsel af flyvende hunde fra tredjelande, synes det
nødvendigt at indføre visse beskyttelsesforanstaltninger
for så vidt angår Hendra disease og Nipah disease;

Artikel 2

(5)

(6)

(7)

Hendra disease kan overføres af katte, og hunde og katte
kan få Nipah disease; udsættelse for de respektive vira
fremmer serokonversion i dyr, der er syge eller rekonvalescenter, hvilket kan afsløres ved laboratorieanalyser;
forekomsten af denne zoonotiske sygdom i ovennævnte
lande udgør en fare for personer og modtagelige dyr i
Fællesskabet;
der bør vedtages EF-beskyttelsesforanstaltninger over for
import af flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen
Malaysia og Australien;

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1.
(3) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

1.
Indførsel af hunde og katte fra halvøen Malaysia er
forbudt.
2.
Uanset stk. 1 kan hunde og katte indføres på følgende
betingelser:
— når dyrene ikke har haft kontakt med grise i de sidste 60
dage inden eksporttidspunktet, og
— når dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der i de
sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af Nipah disease,
og
— dyrene har udvist negative resultater ved en ELISA-test til
påvisning af IgM og IgG, udført i et laboratorium, som de
kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests
for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve,
der er taget i løbet af de sidste ti dage inden eksporttidspunktet.
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Artikel 3
1.

Indførsel af katte fra Australien er forbudt.

2.

Uanset stk. 1 kan katte indføres på følgende betingelser:

— når dyrene ikke har befundet sig på bedrifter, hvor der i de
sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af Hendra disease,
og
— dyrene har udvist negative resultater ved en ELISA-test til
påvisning af IgM og IgG, udført i et laboratorium, som de
kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests
for antistoffer mod Hendra sygdomsvira, på en blodprøve,
der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden eksporttidspunktet.

L 194/67
Artikel 4

Medlemsstaterne ændrer de foranstaltninger, de anvender over
for halvøen Malaysia og Australien, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning.
De underretter Kommissionen herom.
Artikel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

