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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2407/1999
af 8. november 1999
om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 2505/96 (1) har Rådet åbnet fællesskabstoldkontingenter for en række
landbrugs- og industriprodukter; Fællesskabets behov for forsyninger med disse produkter bør
dækkes på de gunstigste betingelser; der bør derfor åbnes fællesskabskontingenter til nedsat sats eller
nulsats for passende mængder, ligesom der bør ske en forhøjelse og en forlængelse af gyldigheden af
visse eksisterende toldkontingenter, uden at der skabes forstyrrelser på markedet for disse produkter;

(2)

forordning (EF) nr. 2505/96 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Toldkontingenterne anført i bilaget til nærværende forordning tilføjes i bilag I til forordning (EF) nr.
2505/96.
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 8. november 1999.
På Rådets vegne
K. SASI

Formand

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1969/1999 (EFT L 244 af 16.9.1999, s. 38).
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BILAG

Løbenummer

09.2989

KN-kode

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

1511 10 10
1511 90 19
1511 90 91
1513 11 10
1513 19 30
1513 21 11
1513 29 30

Taricunderinddeling

10
10
10
10
10
10
10

Varebeskrivelse

Kontingentmængde

Kontingenttoldsats
(%)

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, bestemt til fremstilling

200 000 t

0

— af industrielle monocarboxylfedtsyrer
henhørende under pos. 3823 19 10
— af blandinger af methylestere af fedtsyrer
henhørende
under
pos.
3824 90 95
— af methylestere af fedtsyrer henhørende under pos. 2915 eller 2916,
eller
— af stearinsyre henhørende under pos.
3823 11 00 (a)

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til de fællesskabsbestemmelser, der er udstedt på dette område.

Kontingentperiode

1.11.199931.12.1999
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2408/1999
af 12. november 1999
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

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;

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 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 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 12. november 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
999
204
999

100,5
96,6
98,5
116,8
134,8
125,8
96,2
96,2
71,4
71,4

052
999
052
388
528
600
999
052
400
999
060
400
404
999
052
064
400
999

58,3
58,3
59,6
55,9
65,4
74,4
63,8
168,3
302,5
235,4
33,4
76,3
70,9
60,2
100,5
65,9
89,3
85,2

0707 00 05

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

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2645/98 (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 22). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2409/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2), særlig artikel 13,
stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/1999 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris;

(2)

i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution; ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95; tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris
henhørende under KN-kode 1006 30 67 til visse tredjelande
fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 5. indtil
den 11. november 1999 til 249,00 EUR/t inden for rammerne
af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
265 af 30.9.1998, s. 4.
267 af 15.10.1999, s. 4.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2410/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i
henhold til den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation
(3)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2), særlig artikel
10, stk. 1,

ved fastsættelsen af dette maksimumstilskud skal der
navnlig tages hensyn til de kriterier, der er fastsat i
artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89; tilslaget
gives til alle bydende, hvis bud svarer til maksimumstilskuddet eller en lavere sats;

(4)

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1453/1999 (4), særlig artikel 9, stk. 1, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2177/1999 (5)
blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse
af ris til Réunion;

(2)

på grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter
fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95 beslutte at fastsætte et maksimumstilskud, jf. artikel 9
i forordning (EØF) nr. 2692/89;

Artikel 1
Inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2177/1999
omhandlede licitation fastsættes på grundlag af de bud, der er
indgivet fra den 8. indtil den 11. november 1999, et maksimumstilskud på 265,00 EUR/t afskallet, langkornet ris henhørende under KN-kode 1006 20 98, der sendes til Réunion.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329
265
261
167
267

af
af
af
af
af

30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
7.9.1989, s. 8.
2.7.1999, s. 19.
15.10.1999, s. 7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2411/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben
langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/1999 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/1999 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris;

(2)

i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution; ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95; tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa
fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 5. til den
11. november 1999, til 120,00 EUR/t inden for rammerne af
den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
265 af 30.9.1999, s. 4.
267 af 15.10.1999, s. 10.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2412/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben
langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2), særlig artikel
13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2179/1999 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris;

(2)

i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution; ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95; tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande fastsættes på
grundlag af bud, der er indgivet fra den 5. indtil den 11.
november 1999 til 116,00 EUR/t inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
265 af 30.9.1998, s. 4.
267 af 15.10.1999, s. 13.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.

13. 11. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 291/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2413/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

(4)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2), særlig artikel
13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2180/1999 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris;

(2)

i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution; ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95; tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 5. indtil den 11. november 1999 til
98,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2180/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
265 af 30.9.1998, s. 4.
267 af 15.10.1999, s. 16.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2414/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 141. særlige licitation,
afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 3398/91
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse hermed;

(4)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/
96 (2), særlig 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr.
3398/91 af 20. november 1991 om salg ved licitation
af skummetmælkspulver til fremstilling af foderblandinger (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (4), har interventionsorganerne iværksat en
løbende licitation for visse mængder skummetmælkspulver, som de ligger inde med;

(1)

i henhold til bestemmelserne i artikel 8 i nævnte forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen
til de modtagne tilbud under hver særlig licitation, eller
det besluttes, at licitationen skal være uden virkning;
størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes under
hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen for
skummetmælkspulver og den fastsatte mindstesalgspris;

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 141. særlige licitation, der er afholdt i henhold til
forordning (EØF) nr. 3398/91, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 9 november 1999, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:
— mindstesalgsprisen:

199,52 EUR/100 kg

— forarbejdningssikkerheden:

40,00 EUR/100 kg

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 28.6.1968, s. 13.
206 af 16.8.1996, s. 21.
320 af 22.11.1991, s. 16.
16 af 21.1.1999, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2415/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 250. licitation, der
gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/
96 (2), særlig artikel 7a, stk. 1, første afsnit, og stk 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1589/87 af 5. juni 1987 om interventionsorganernes
opkøb af smør ved licitation (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 124/1999 (4), fastsættes der i betragtning af de bud, der modtages for hver licitation, en
maksimumsopkøbspris ud fra den gældende interventionspris, eller det besluttes ikke at tage licitationen til
følge;

(1)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen
for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 250. licitation, der gennemføres i
henhold til forordning (EØF) nr. 1589/87, og for hvilken
fristen for indgivelse af bud udløber den 9. november 1999,
fastsættes maksimumsopkøbsprisen til 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 28.6.1968, s. 13.
206 af 16.8.1996, s. 21.
146 af 6.6.1987, s. 27.
16 af 21.1.1999, s. 19.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2416/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og
koncentreret smør med henblik på den 42. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning; størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/
96 (2), særlig artikel 6, stk. 3 og 6, og artikel 12, stk. 3, og

(2)

ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre
levnedsmidler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
494/1999 (4), sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder smør, de ligger inde med, og yder
støtte til fløde, smør og koncentreret smør; i artikel 18 i
nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de
ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en
mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan

(1)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen
for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 42. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne
som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 28.6.1968, s. 13.
206 af 16.8.1996, s. 21.
350 af 20.12.1997, s. 3.
59 af 6.3.1999, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 12. november 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og
maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 42. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Smør ≥ 82 %

95

91

95

91

Smør < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Fløde

—

—

40

38

Smør

105

—

105

—

Koncentreret smør

129

—

129

—

—

—

44

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør
≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

B

Koncentreret smør

Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2417/1999
af 12. november 1999
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 214. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed;

(3)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen
for Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/
96 (2), særlig artikel 7a, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (3), senest ændret ved fororordning (EF) nr. 124/
1999 (4), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør; i
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge; størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed;

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 214. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:
— destinationssikkerheden:
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 28.6.1968, s. 13.
206 af 16.8.1996, s. 21.
45 af 21.2.1990, s. 8.
16 af 21.1.1999, s. 19.

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2418/1999
af 12. november 1999
om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16.
marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1677/1999 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/88 af
12. december 1988 om generelle regler for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og 39
i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og
som interventionsorganerne ligger inde med (3), og

Artikel 1
Ved fire almindelige licitationer med numrene 270/99 EF, 272/
99 EF, 273/99 EF og 274/99 EF sælges i alt 400 000 hl
alkohol, der hidrører fra de i artikel 35, 36 og 39 i forordning
(EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som de
italienske, franske og spanske interventionsorganer ligger inde
med.
Almindelig licitation nr. 270/99 EF, 272/99 EF, 273/99 EF og
274/99 EF vedrører hver især 100 000 hl alkohol 100 % vol.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/93 (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1448/97 (5), blev
der fastsat nærmere bestemmelser for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36
og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som interventionsorganerne ligger inde med;

(1)

der bør gennemføres almindelige licitationer for eksport
af vinalkohol til visse caribiske og centralamerikanske
lande for at sikre kontinuiteten i forsyningerne til disse
lande og reducere EF-lagrene af vinalkohol;

(2)

der bør fastsættes en særlig sikkerhedsstillelse for at sikre
den fysiske eksport af alkohol fra Fællesskabets toldområde og fastsættes graduerede sanktioner for manglende
overholdelse af den fastsatte eksportdato; denne sikkerhedsstillelse skal være uafhængig af sikkerhedsstillelsen
for korrekt gennemførelse, som specielt skal sikre alkoholens udlagring og den bortliciterede alkohols anvendelse til de foreskrevne formål;

(3)

siden vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2799/98
af 15. december 1998 om den agromonetære ordning
for euroen (6) skal tilbudspriserne og sikkerhedsstillelserne anføres i euro, og betalingerne skal foretages i
samme valuta;

(4)

Den til salg udbudte alkohol
— er bestemt til eksport fra Fællesskabet
— skal importeres til og dehydreres i et af følgende tredjelande:
— Costa Rica
— Guatemala
— Honduras, herunder Swanøerne
— El Salvador
— Nicaragua
— Saint Christopher og Nevis
— Bahamas
— Den Dominikanske Republik
— Antigua og Barbuda
— Dominica
— Britiske Jomfruøer og Montserrat
— Jamaica
— Saint Lucia
— Saint Vincent, herunder de nordlige Grenadiner
— Barbados
— Trinidad og Tobago
— Belize
— Grenada, herunder de sydlige Grenadiner

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

(5)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

84 af 27.3.1987, s. 1.
199 af 30.7.1999, s. 8.
346 af 15.12.1988, s. 7.
43 af 20.2.1993, s. 6.
198 af 25.7.1997, s. 4.
349 af 24.12.1998, s. 1.

— Aruba
— De Nederlandske Antiller (Curacao, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba og den sydlige del af Sint Maarten)
— Guyana
— Amerikanske Jomfruøer
— Haiti
— må udelukkende anvendes i brændstofsektoren.
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Artikel 3
Bilag I indeholder oplysninger om, hvor de pågældende beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor en
mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har, samt visse
særlige betingelser.

Artikel 4

3.
Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 25 EUR/hl
alkohol 100 % vol.
Denne sikkerhedsstillelse frigives i overensstemmelse med
artikel 34, stk. 3, litra b), i forordning (EØF) nr. 377/93.
4.
Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 377/93 skal
sikkerheden for eksporten og sikkerheden for korrekt gennemførelse stilles samtidigt hos hvert berørt interventionsorgan for
hver af de licitationer, der er omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning, senest dagen for udstedelsen af et bevis for
afhentning af den pågældende mængde alkohol.

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 13-18, 3034 og 36-38 i forordning (EØF) nr. 377/93 og med artikel 2 i
forordning (EF) nr. 2799/98.
Uanset artikel 15 i forordning (EØF) nr. 377/93 ligger den frist
for indgivelse af bud, der indgives inden for rammerne af
licitationer i henhold til denne forordning, mellem den 8. og
25. dag efter offentliggørelsen af den almindelige licitation.
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Artikel 6
1.
Eksporten af den alkohol, der bortliciteres i henhold til
den i artikel 1 omhandlede licitation, skal være afsluttet senest
den 30. juni 2000.
2.
Den bortliciterede alkohol skal være anvendt senest to år
efter datoen for den første afhentning.

Artikel 5
1.
Den deltagelsessikkerhed, der er omhandlet i artikel 15 i
forordning (EØF) nr. 377/93, er på 362 200 EUR og skal
stilles for den samlede mængde, der er udbudt til salg i forbindelse med hver af de i artikel 1 i nærværende forordning
omhandlede licitationer.
Vedståelsen af buddet efter udløbet af fristen for indgivelse af
bud og stillelsen af sikkerheden for eksporten og sikkerheden
for korrekt gennemførelse anses i forbindelse med deltagelsessikkerheden som primære krav som omhandlet i artikel 20 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (1).
Den deltagelsessikkerhed, der stilles for hver af de i artikel 1 i
nærværende forordning omhandlede licitationer, frigives straks,
når buddet ikke antages, eller når tilslagsmodtageren har stillet
hele sikkerheden for eksporten og hele sikkerheden for korrekt
gennemførelse for den pågældende licitation.
2.
Sikkerheden for eksporten er på 5 EUR/hl alkohol 100 %
vol., der skal stilles for hver mængde alkohol, for hvilken der er
udstedt et bevis for afhentning for hver af de licitationer, der er
omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning.
Denne sikkerhedsstillelse, som skal garantere, at alkoholen
eksporteres, frigives først af det interventionsorgan, der ligger
inde med alkoholen, når der for den enkelte mængde alkohol
er ført bevis for, at denne mængde er eksporteret inden for den
frist, der er fastsat i artikel 6 i nærværende forordning. Når den
i artikel 6 nævnte eksportfrist er overskredet, fortabes den
sikkerhed på 5 EUR/hl alkohol 100 % vol., der er stillet for
eksporten, bortset fra tilfælde af force majeure og uanset artikel
23 i forordning (EØF) nr. 2220/85:
a) med 15 % under alle forhold
b) med 0,33 % af det resterende beløb efter fradrag af de 15 %,
for hver dag den pågældende eksportdato er overskredet.
(1) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.

Artikel 7
For at kunne tages i betragtning skal buddet indeholde angivelse af det endelige anvendelsessted for den tildelte alkohol og
en forpligtelseserklæring fra den bydende om at ville respektere
denne destination. Buddet skal ligeledes efter tidspunktet for
ikrafttrædelsen af denne forordning indeholde bevis for, at den
bydende har indgået en bindende aftale med en erhvervsdrivende i brændstofsektoren i et af de tredjelande, der er anført i
artikel 2 i nærværende forordning, ved hvilken den pågældende
erhvervsdrivende har forpligtet sig til at dehydrere den tildelte
alkohol i et af disse lande og til at udføre den udelukkende til
anvendelse inden for brændstofsektoren.

Artikel 8
1.
Inden den bortliciterede alkohol afhentes, udtager interventionsorganet og tilslagsmodtageren en kontrolprøve, og
prøven analyseres for at bestemme alkoholindholdet i % vol.
Hvis det endelige resultat af analyserne af prøven viser forskel
mellem alkoholindholdet i % vol. i den alkohol, der skal
afhentes, og det minimumsalkoholindhold i % vol., der er
anført i licitationsbekendtgørelserne, anvendes følgende
bestemmelser:
i) interventionsorganet underretter samme dag Kommissionens tjenestegrene, jf. bilag II, og lagerholderen og tilslagsmodtageren herom
ii) tilslagsmodtageren kan:
— enten acceptere at overtage partiet med de konstaterede
egenskaber med forbehold af Kommissionens godkendelse
— eller afvise at overtage partiet.
I så fald underretter tilslagsmodtageren samme dag interventionsorganet og Kommissionens tjenestegrene herom, jf.
bilag III.
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Når disse formaliteter er opfyldt, og hvis tilslagsmodtageren
afviser varen, er han straks frigjort fra alle sine forpligtelser
vedrørende det pågældende parti.

2.
Hvis tilslagsmodtageren afviser varen, jf. stk. 1, leverer
interventionsorganet ham omkostningsfrit et andet parti
alkohol af den rette kvalitet inden for en frist på højst otte
dage.

3.
Hvis tilslagsmodtageren først kan afhente alkoholen mere
end fem arbejdsdage efter, at han har godkendt partiet, på
grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, skal
medlemsstaten yde erstatning.

L 291/17
Artikel 9

Uanset artikel 36, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
377/93 kan alkoholen i de beholdere, der er angivet i den
meddelelse fra medlemsstaterne, som er omhandlet i artikel 36
i forordning (EØF) nr. 377/93, og som er omfattet af de i
artikel 1 i nærværende forordning nævnte licitationer, efter
aftale med Kommissionen substitueres af det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, eller
blandes med anden alkohol, der er leveret til interventionsorganet, og dette kan bl.a. af logistiske grunde ske indtil udstedelsen af et overtagelsesbevis for alkoholen.
Artikel 10
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 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
ALMINDELIG LICITATION Nr. 270/99 EF
I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

ITALIEN

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF)
nr. 822/87

Bonollo Spa, Anagni-Paduni (Fr)
Bonollo Spa, Anagni-Paduni (Fr)
Caviro Scrl, Faenza (Ra)
De Luca Spa, Lecce
SVA Spa, Ortona (Ch)
Di Lorenzo, Ponte Valleceppi (Pg)

34 000
16 000
30 000
5 000
5 000
10 000

35
36
35
35
35
35

I alt

100 000

Beholdernummer

Sted

Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.
Dist.

Alkoholtype

Rå
Rå
Rå
Rå
Rå
Rå

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et
internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049
Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelse: »Bud almindelig licitation nr. 270/99
EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til
Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 30. november 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 270/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro/hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
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6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tlf. (39-06) 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax (39-06)
445 39 40/495 39 40).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 272/99 EF
I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF)
nr. 822/87

Bertolino SpA, Partinico (Pa)

29 050
10 425
5 684
7 841

35 + 36
35 + 36
35 + 36
39

Neutral
God smag + 92 %
Rå
Neutral

Enodistil SpA, Alcamo (Tp)

9 999
7 847
154

35
39
35

Rå
Rå
God smag + 92 %

10 727
5 273

35
39

Rå
Rå

Kronion SpA, Sciacca (Ag)

5 424
456
2 722
398

35
36
39
35

Rå
Neutral
Rå
God smag + 92 %

Trapas, Petrosino (Tp)

3 306
694

35 + 36
39

Medlemstat

ITALIEN

Beholdernummer

Sted

Gedis, SpA, Marsala (Tp)

I alt

Alkoholtype

Rå
Rå

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et
internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049
Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: »Bud almindelig licitation nr.
272/99 EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert
adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 30. november 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 272/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro/hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— AIMA, via Palesto 81, I-00185 Roma (tlf. (39-06) 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax (39-06)
445 39 40/495 39 40).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 273/99 EF
I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

SPANIEN

Sted

Beholdernummer

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF)
nr. 822/87

A-5
4
5

24 375
11 769
63 856

35 + 36
35 + 36
35 + 36

Tarancón
Tomelloso
Tomelloso
I alt

Alkoholtype

Rå
Rå
Rå

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et
internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049
Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelse: »Bud almindelig licitation nr. 273/99
EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til
Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 30. november 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 273/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro/hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 274/99 EF
I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

FRANKRIG

Sted

Beholdernummer

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF)
nr. 822/87

2
3
12
21

41 269
47 315
1 796
9 620

35 + 36
35 + 36
35 + 36
35 + 36

Port-la-Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
F-11210 Port-la-Nouvelle
I alt

Alkoholtype

Rå + 92 %
Rå + 92 %
Rå + 92 %
Rå + 92 %

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.
II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et
internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.
III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/
Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049
Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelse: »Bud almindelig licitation nr. 274/99
EF-alkohol GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til
Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 30. november 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 274/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro/hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5)
57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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BILAG II
Følgende kaldenumre i Bruxelles er de eneste, der kan anvendes:
GD VI/E/2 (Chiappone/Innamorati):
— telex:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (græske bogstaver)

— fax:

(32-2) 295 92 52.

BILAG III
Meddelelse om afvisning eller godkendelse af partier i forbindelse med den almindelige licitation med henblik på
udførsel af vinalkohol i henhold til forordning (EF) nr. 2418/1999
— Tilslagsmodtagers navn:
— Licitationsdato:
— Dato for tilslagsmodtagers afvisning eller godkendelse af partiet:
Parti nr.

Mængde
(hl)

Lagerplads

Begrundelse for afvisning eller godkendelse af overtagelse
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2419/1999
af 12. november 1999
om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i
»Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92
om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

betegnelsen i bilaget er følgelig berettiget til optagelse i
»Registeret over specificitetsattesteringer« og dermed til
EF-beskyttelse som garanteret traditionel specialitet efter
artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2082/92; dette
indebærer, at denne betegnelse kun anvendes, hvis varespecifikationen er overholdt; for at gøre det muligt at
afvikle beholdningen af produkter, der ikke svarer til
varespecifikationen, bør der dog fastlægges en overgangsperiode på tre måneder;

(5)

bilaget til nærværende forordning supplerer bilaget til
Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2527/98 (4) —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af
14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter
og levnedsmidler (1), særlig artikel 9, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Spanien har i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
2082/92 indgivet ansøgning til Kommissionen om optagelse af en betegnelse i registeret over specificitetsattesteringer;

(2)

anvendelse af angivelsen »garanteret traditionel specialitet« er forbeholdt de heri registrerede betegnelser;

(3)

der er over for Kommissionen i henhold til artikel 8 i
nævnte forordning efter offentliggørelsen i De Europæiske
Fællesskabers Tidende (2) gjort indsigelse mod den betegnelse, der er anført i bilaget til nærværende forordning,
men indsigelsen er blevet trukket tilbage efter en
nærmere afklaring; det bør præciseres, at udtrykket
»Serrano« betragtes som et specifikt udtryk i sig selv, jf.
artikel 5, stk. 1, første led, i forordning (EØF) nr. 2082/
92, dvs. uoversætteligt; udtrykket bør derfor anvendes
uændret; desuden registreres udtrykket »Serrano«, uden
at det berører anvendelsen af udtrykket »bjergskinke«;
disse udtryk er ikke modstridende;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 suppleres med betegnelsen i bilaget til nærværende forordning, og betegnelsen
optages i »Registeret over specificitetsattesteringer«, jf. artikel
9, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2082/92.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. marts 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.
(2) EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.

(3) EFT L 319 af 21.11.1997, s. 8.
(4) EFT L 317 af 26.11.1998, s. 14.
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BILAG
»Jamón Serrano« (artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2082/92) (1).

(1) Varespecifikationen er i hovedtræk anført i EFT C 371 af 1.12.1998, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2420/1999
af 12. november 1999
om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager
der uden begrænsning udstedes licenser af type A1, der
er ansøgt om siden den 9. november 1999 for æbler;
der bør derfor for dette produkt fastsættes en udstedelsesprocentsats for de mængder, der var ansøgt om den
9. november 1999, og ske en afvisning af de ansøgninger om eksportlicenser af type A1, der indgives
senere i den samme ansøgningsperiode —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/
96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1303/1999 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

De mængder, for hvilke der kan udstedes andre eksportlicenser af type A1 end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens
forordning (EF) nr. 2331/1999 (3);
betingelserne for, at Kommissionen kan træffe særlige
foranstaltninger for at undgå en overskridelse af de
mængder, som der kan udstedes licenser af type A1 for,
er fastsat i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2190/96;
i betragtning af de oplysninger, som Kommissionen
råder over dags dato, vil disse mængder, nedsat og
forhøjet med de i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr.
2190/96 omhandlede mængder, blive overskredet, hvis

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De eksportlicenser af type A1 for æbler, hvis ansøgning blev
indgivet den 9. november 1999 efter artikel 1 i forordning (EF)
nr. 2331/1999, udstedes i et omfang, der svarer til 25,1 % af
de mængder, der er ansøgt om.
For ovennævnte produkt afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type A1, der indgives efter den 9. november og inden
den 17. januar 2000.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 13. november 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 12.
(2) EFT L 155 af 22.6.1999, s. 29.
(3) EFT L 281 af 4.11.1999, s. 3.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 22. oktober 1999
om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter
(meddelt under nummer K(1999) 3414)
(1999/725/EF)
undersøgelsesområdet, skal i overensstemmelse med
målsætningerne for de enkelte påtænkte analyser udgøre
et repræsentativt udsnit;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15.
juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1256/
97 (2), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionens beslutning 85/377/EØF af 7. juni 1985
om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (3), senest ændret ved beslutning 96/393/
EF (4), udgør grundlaget for klassificeringen af landbrugsbedrifterne efter økonomisk størrelse og driftsform, såvel
i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur som
inden for rammerne af Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB); fællesskabsklassifikationen
danner ligeledes grundlaget for beregningen af de europæiske størrelsesenheder (ESE) og de tærskelværdier, der
anvendes til at afgrænse undersøgelsesområdet og til at
opstille planen for udvælgelse af de regnskabsførende
bedrifter, der er inddraget i, eller som skal inddrages i
INLB;

(1)

resultaterne af undersøgelserne af landbrugsbedrifternes
struktur, klassificeret efter europæisk størrelsesenhed og
driftsform, anvendes som grundlag for fastlæggelse af
INLB-undersøgelsesområdet, der danner grundlaget for
udvælgelsen og vægtningen af det udsnit af landbrugsbedrifter, der skal inddrages under INLB; de udvalgte regnskabsførende landbrugsbedrifter, der er omfattet af

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

109 af 23.6.1965, s. 1859/65.
L 174 af 2.7.1997, s. 7.
L 220 af 17.8.1985, s. 1.
L 163 af 2.7.1996, s. 45.

(3)

Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 (5), senest ændret
ved Kommissionens beslutning 98/377/EF (6), er blevet
forlænget; den indeholder bestemmelser om gennemførelse af en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1998-2007 samt en liste over
de kendetegn, der indgår i undersøgelsen;

(4)

strukturen i og indholdet af listen over undersøgelseskendetegn for perioden 1999/2000 er blevet ændret i
forhold til listen over kendetegn opgjort ved de tidligere
undersøgelser; det er derfor nødvendigt at tilpasse
beslutning 85/377/EØF til listen over undersøgelseskendetegn i forordning (EØF) nr. 571/88;

(5)

det er hensigtsmæssigt at foretage en ændring af de
økonomiske størrelsesklasser for bedrifterne, der finder
anvendelse i fællesskabsklassifikationen, for at vise
udviklingen i landbrugsstrukturen i Fællesskabet;

(6)

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for
Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og
med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske
Komité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I bilag II og III til beslutning 85/377/EØF foretages følgende
ændringer:
(5) EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1.
(6) EFT L 168 af 13.6.1998, s. 29.
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1) Bilag II:
a) Overskriften til del C, afsnit I, affattes således:
»Koder, der dækker flere af de kendetegn, der anvendes
ved strukturundersøgelserne i 1999/2000«.
b) I del C, afsnit II, erstattes oversigtstabellen af tabellen i
bilag I til denne beslutning.
2) Bilag III:
Del C erstattes af teksten i bilag II til denne beslutning.

L 291/29
Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 1999.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
»II. Oversigt over sammenhængen mellem rubrikkerne i undersøgelserne af landbrugsbedrifternes struktur og
rubrikkerne i bedriftsskemaet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring (INLB)

Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SDB
INLBs bedriftsskema
(Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2940/93 (2))

Fællesskabets basisundersøgelse 1999/2000
(Kommissionens beslutning 98/377/EF)

I. KULTURER
D01

Blød hvede og spelt

120.

Blød hvede og spelt

D02

Hård hvede

121.

Hård hvede

D03

Rug

122.

Rug (herunder blandsæd)

D04

Byg

123.

Byg

D05

Havre

124.

Havre

+
125.

+
Blandinger af vårsæd

D06

Kernemajs

126.

Kornmajs (herunder våd kornmajs)

D07

Ris

127.

Ris

D08

Andre kornarter

128.

Andre kornarter

D09

Bælgsæd til høst i moden tilstand (inklusive frø til
blandinger af korn og bælgsæd),

129.

Bælgsæd

–––

329.

Bælgsæd til foder dyrket i ren kultur: ærter, bønner,
hestebønner, vikke, sødlupiner osv.

–––

330.

heraf:

Andre proteinafgrøder

D09c

Ærter, enkeltkultur til høst i tør tilstand, til foderbrug:

–––

D09d

Hestebønner, enkeltkultur til høst i tør tilstand, til
foderbrug:

–––

D10

Kartofler (inklusive tidlige kartofler og læggekartofler)

130.

Kartofler (herunder nye kartofler og læggekartofler)

D11

Sukkerroer (eksklusive frø)

131.

Sukkerroer (frø ikke medregnet)

D12

Rodfrugtplanter til foder (eksklusive frø)

144.

Rodfrugtplanter til foder (frø ikke medregnet)

D13

Industriplanter (inklusive frø til græsagtige eller
urteagtige olieholdige planter, eksklusive frø til
tekstilplanter, humle, tobak og andre industriplanter),
heraf:

–––

a) tobak

134.

Tobak

b) humle

133.

Humle
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Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SDB
INLBs bedriftsskema
(Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2940/93 (2))

Fællesskabets basisundersøgelse 1999/2000
(Kommissionens beslutning 98/377/EF)

c) bomuld

347.

Bomuld

132.

Urteagtige olieplanter

— raps og rybs

331.

Raps og rybs

— solsikke

332.

Solsikke

— soja

333.

Soja

–––

d) andre olieholdige planter eller tekstilplanter
samt andre industriplanter:
i) olieholdige frø eller tekstilplanter (i alt),
heraf:

D14

334.

Andre

ii) krydder-, aroma- og lægeplanter

345.

Medicinalplanter, krydderurter, aroma- og parfumeplanter, herunder te, kaffe og cikorie til kaffe

iii) andre industriplanter

346.

(Sukkerrør

+

+

348.

Andre industriplanter)

Friske grøntsager, meloner, jordbær: frilands eller
under lav overdækning,

–––

heraf:
D14a

dyrket som markafgrøder

136.

Friske grøntsager, meloner, jordbær på friland

D14b

dyrket som gartneriafgrøder

137.

Friske grøntsager, meloner, jordbær, der dyrkes
som gartneriafgrøder på friland

D15

Friske grøntsager, meloner, jordbær: under glas
eller under anden høj overdækning

138.

Friske grøntsager, meloner, jordbær, der dyrkes
overdækket

D16

Blomster og prydplanter (eksklusive planteskoler):
frilands eller under lav overdækning

140.

Blomster og prydplanter dyrket på friland (bortset
fra planteskoler)

D17

Blomster og prydplanter (eksklusive planteskoler):
under glas eller anden høj overdækning

141.

Blomster og prydplanter dyrket overdækket

a) græs i omdrift

147.

Midlertidige græsgange

b) andre grønne foderkulturer,

145.

Andre foderplanter

326.

Fodermajs

D18

Foderplanter

heraf:
i) fodermajs (majs til ensilage)
ii) bælgmajs

D19

–––

–––

327.

Andet korn til ensilering

–––

328.

Øvrige foderplanter

142.

Græsfrø

+

+

143.

Andre frø

Frø og stiklinger på agerjord (eksklusive korn,
bælgsæd, kartofler og olieholdige planter)
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Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SDB
INLBs bedriftsskema
(Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2940/93 (2))

Fællesskabets basisundersøgelse 1999/2000
(Kommissionens beslutning 98/377/EF)

D20

D21

Andre agerjordskulturer

Brakjord uden braklægningstilskud

148.

Andre agerjordsafgrøder, som ikke er omfattet af
rubrik 120-147

+

+

149.

Arealer, for hvilke der er indgået lejemål og som er
klar til såning, herunder arealer, der stilles til rådighed for arbejdskraften som naturalgode

146.

Brakjord
— Kode 0: Brakjord (undtagen arealer med tilskud)

D22

Brakjord med braklægningstilskud, uden økonomisk udbytte

146.

— Kode 5: Brakjord med mulighed for omdrift (i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 797/85)
+
— Kode 8: Obligatorisk braklagte arealer, hvorpå
der intet dyrkes (i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 1765/92)

F01

Varige græs- og engarealer: Græs- og engarealer
eksklusive græsarealer med ringe udbytte

150.

Enge og vedvarende græs

F02

Varige græs- og engarealer: med ringe udbytte

151.

Overdrev

Plantager med frugttræer og -buske

152.

Plantager med frugttræer og -buske

a) friske frugter og bær af sorter, der vokser i
tempereret klima

349.

Kernefrugt

+

+

350.

Stenfrugt

+

+

G01

352.

Småfrugter og bær

b) frugter og bær af subtropiske arter

353.

Tropiske og subtropiske frugter

c) nødder

351.

Nødder

G02

Citruslunde

153.

Citruslunde

G03

Olivenlunde

154.

Olivenlunde

a) hvor der normalt produceres oliven til spisebrug

281.

Spiseoliven

b) hvor der normalt produceres oliven til fremstilling af olivenolie

282.

Oliven solgt som frugt, bestemt til oliefremstilling

+

+

283.

Olivenolie

155.

Vinmarker

286.

Druer til fremstilling af kvalitetsvin (kvbd)

+

+

289.

Kvalitetsvin (kvbd)

G04

Vinmarker,
hvorpå der normalt produceres:
a) kvalitetsvin
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Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SDB
INLBs bedriftsskema
(Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2940/93 (2))

Fællesskabets basisundersøgelse 1999/2000
(Kommissionens beslutning 98/377/EF)

b) anden vin

287.

Druer til fremstilling af bordvin og anden vin
(undtagen kvalitetsvin)

+

+

288.

Forskellige produkter fra vinfremstilling (most, saft,
mistella, brændevin, vineddike o.a., hvis det fremstilles på bedriften)

+

+

290.

Bordvin og anden vin (undtagen kvalitetsvin)

c) druer til spisebrug

285.

Druer til spisebrug

d) tørrede druer

291.

Tørrede druer

G05

Planteskoler

157.

Planteskoler

G06

Andre flerårige kulturer

158.

Andre permanente beplantninger

G07

Flerårige kulturer under glas

156.

Overdækkede permanente beplantninger

I01

Sekundære efterkulturer (eksklusive gartneriafgrøder og kulturer under glas),
heraf:
a) korn (D01-D08), ikke foderbrug
b) bælgsæd (D09), ikke til foderbrug

Kode for kultur »3« eller »7«

c) olieholdige frø (D13, d), i)), ikke til foderbrug
d) andre sekundære efterkulturer
I02

Champignon

E.

Køkkenhaver

139.

Svampe
–––

II. HUSDYR
J01

Hovdyr

22.

Heste (uanset alder)

J02

Hornkvæg: Under et år

23.

Fedekalve

+

+

24.

Andet hornkvæg under et år

a) tyre- og studekalve

–––

b) kviekalve

–––

J03

Tyre og stude, et år, men under to år

25.

Tyre fra et til under to år

J04

Kvier, et år, men under to år

26.

Køer og kvier fra et til under to år

J05

Tyre og stude, to år og derover

27.

Tyre på to år og derover
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Rubrikker, der svarer til hinanden ved anvendelse af SDB
INLBs bedriftsskema
(Kommissionens forordning (EØF) nr. 2237/77 (1),
senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2940/93 (2))

Fællesskabets basisundersøgelse 1999/2000
(Kommissionens beslutning 98/377/EF)

J06

J07

J08

Kvier, to år og derover

Malkekøer

Andre køer

28.

Kvier til avl

+

+

29.

Kvier til slagtning

30.

Malkekøer

+

+

31.

Udsættermalkekøer

32.

Andre køer
1. Køer, der har kælvet (herunder køer på under to
år), som udelukkende eller hovedsagelig holdes
med henblik på produktion af kalve
2. Arbejdskøer
3. »Andre udsætterkøer«

J09

J10

Får (alle aldre)

–––

a) hunfår til avl

40.

Moderfår (et år og derover)

b) andre får

41.

Andre får
–––

Geder (alle aldre)
a) hungeder til avl

38.

Hungeder til avlsbrug

b) andre geder

39.

Andre geder

J11

Grise, hvis levende vægt er under 20 kg

43.

Smågrise af en levende vægt på under 20 kg

J12

Avlssøer på 50 kg og derover

44.

Avlssøer på 50 kg og derover

J13

Andre svin

45.

Fedesvin

+

+

46.

Andre svin

J14

Slagtekyllinger

47.

Slagtekyllinger

J15

Læggehøns

48.

Æglæggende høner

J16

Andet fjerkræ (ænder, kalkuner, gæs og perlehøns)

49.

Andet fjerkræ

J17

Hunkaniner til avl

34.

Moderkaniner

J18

Bier

33.

Bistader

(1) EFT L 263 af 17.10.1977, s. 1.
(2) EFT L 265 af 26.10.1993, s. 26.«
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BILAG II
»C. DE ØKONOMISKE STØRRELSESKLASSER FOR BEDRIFTERNE
Bedrifterne klassificeres på grundlag af størrelsesklasser, hvis grænser er følgende:
Klasse

Grænse i ESE

I

under 2 ESE

II

fra 2 til under 4 ESE

III

fra 4 til under 6 ESE

IV

fra 6 til under 8 ESE

V

fra 8 til under 12 ESE

VI

fra 12 til under 16 ESE

VII

fra 16 til under 40 ESE

VIII

fra 40 til under 100 ESE

IX

fra 100 til under 250 ESE

X

250 ESE og mere

Det kan i forbindelse med Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring og Fællesskabets landbrugsstrukturundersøgelser være fastsat, at størrelsesklasse III og IV, størrelsesklasse V og VI samt størrelsesklasse IX og X slås sammen.
Medlemsstater, som i medfør af artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning nr. 79/65/EØF i forbindelse med undersøgelsesområdet for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring fastsætter en grænse for bedrifternes økonomiske størrelse,
som ikke er sammenfaldende med de ovenfor anførte grænser for størrelsesklasserne, skal underinddele disse i underklasser, hvis grænser svarer til de fastsatte grænser.«
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 7. oktober 1999
om bekæmpelse af svig
(ECB/1999/5)
(1999/726/EF)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende
benævnt »statutten«), særlig artikel 12.3,

under henvisning til forslag fra Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB),

nuværende ansvarsfordeling og ansvarsbalance mellem
ECB og De Europæiske Fællesskabers institutioner
bevares;
(5)

De Europæiske Fællesskabers institutioner og medlemsstaterne har truffet foranstaltninger til at bekæmpe svig
og andre former for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabernes finansielle interesser, på grundlag af artikel
280 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt »traktaten«);

(6)

ECB's uafhængighed er fastsat i traktaten og statutten;
heri er det ligeledes fastsat, at ECB har sit eget budget og
sine egne finansielle midler, som er adskilt fra De Europæiske Fællesskabers;

(7)

for at styrke midlerne til bekæmpelse af svig har
Kommissionen ved afgørelse 1999/352/EF, EKSF,
Euratom (1) under Kommissionen oprettet Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der har til
opgave at foretage administrative undersøgelser af svig;

(8)

bekæmpelse af svig og andre former for ulovlig aktivitet,
der skader ECB's finansielle interesser, er en central funktion i Direktoratet for Intern Revision, der har til opgave
at foretage administrative undersøgelser af svig inden for
ECB;

(9)

bekæmpelsen af svig og andre former for ulovlig aktivitet inden for ECB omfatter de samme aktiviteter, som
er defineret af Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber i punkt 1, første afsnit, i den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 (2);

(10)

for at øge og styrke Direktoratet for Intern Revisions
uaflængighed i forbindelse med bekæmpelsen af svig og
andre former for ulovlig aktivitet, der skader ECB's
finansielle interesser, aflægger Direktoratet beretning om
disse anliggender til et Udvalg for Bekæmpelse af Svig,
bestående af højt kvalificerede uafhængige eksterne
personer —

under henvisning til udtalelse fra ECB's Personaleudvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

ECB tillægger i lighed med De Europæiske Fællesskabers
institutioner og medlemsstaterne beskyttelsen af Fællesskabernes finansielle interesser og bekæmpelsen af svig
og andre former for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabernes finansielle interesser, stor betydning;

(2)

Det Europæiske Råd i Köln i juni 1999 anså det for
principielt ønskeligt, at ECB tilslutter sig fællesskabsinstitutionernes bestræbelser på at bekæmpe svig i Den Europæiske Union;

(3)

ECB tillægger beskyttelsen af sine finansielle interesser
og bekæmpelsen af svig og andre former for ulovlig
aktivitet, der skader dens finansielle interesser, stor
betydning;

(4)

det er nødvendigt at anvende alle til rådighed stående
midler for at nå disse mål, navnlig i forbindelse med de
undersøgelser, som skal udføres af ECB og De Europæiske Fællesskabers institutioner, samtidig med at den

(1) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.
(2) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
ECB's Udvalg for Bekæmpelse af Svig
1.
Der oprettes et Udvalg for Bekæmpelse af Svig med
henblik på at styrke Direktoratet for Intern Revisions uafhængighed i forbindelse med dets aktiviteter og aflæggelse af beretning om alle anliggender vedrørende forebyggelse og opdagelse
af svig og andre former for ulovlig aktivitet, der skader ECB's
finansielle interesser, samt manglende overholdelse af ECB's
relevante interne standarder og/eller adfærdskodekser. Udvalgets sammensætning og beføjelser fastlægges i denne artikel.
2.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig er ansvarlig såvel for
den regelmæssige kontrol som for gennemførelsen af Direktoratet for Intern Revisions aktiviteter inden for ECB, som
omhandlet i stk. 1.
3.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig består af tre uafhængige
eksterne personer, som er særlig højt kvalificerede inden for de
områder, der vedrører udvalgets virksomhed. De udnævnes ved
afgørelse truffet af Styrelsesrådet, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
4.
Mandatperioden for medlemmerne af Udvalget for
Bekæmpelse af Svig er på tre år, og genudnævnelse kan kun
finde sted én gang. Ved mandatets udløb fortsætter medlemmerne med at udføre deres opgaver, indtil deres mandat
fornyes, eller der er udnævnt en efterfølger.
5.
Ved udøvelsen af deres hverv må medlemmerne af
udvalget hverken søge eller modtage instrukser fra ECB's
besluttende organer, fællesskabsinstitutioner eller -organer eller
fra nogen regering eller institution eller noget andet organ.
6.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig udpeger selv sin
formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Det træffer
sine beslutninger med et flertal af medlemmernes stemmer.
7.
Direktøren for Intern Revision sender hvert år Udvalget
for Bekæmpelse af Svig programmet for de i stk. 1 omhandlede
aktiviteter. Direktøren underretter regelmæssigt udvalget om
Direktoratets aktiviteter, dets undersøgelser, resultaterne af
undersøgelserne og om, hvordan disse er fulgt op. Udvalget for
Bekæmpelse af Svig kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt,
give Direktoratet for Intern Revision instrukser angående
gennemførelsen af disse aktiviteter.
Hvis en undersøgelse har varet mere end seks måneder, underretter direktøren for Direktoratet for Intern Revision Udvalget
for Bekæmpelse af Svig om grundene til, at det endnu ikke har
været muligt at afslutte undersøgelsen, og om, hvilken frist der
må forudses at være nødvendig, inden den kan afsluttes.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig underretter i så fald Styrelsesrådet.
Direktøren for Intern Revision underretter Udvalget for
Bekæmpelse af Svig om de tilfælde, hvor ECB's ledelse eller
ECB's besluttende organer ikke har fulgt hans henstillinger op i
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en sag vedrørende forebyggelse eller opdagelse af svig eller
manglende overholdelse af ECB's relevante interne standarder
og/eller adfærdskodekser. Direktøren tor Intern Revision underretter Udvalget for Bekæmpelse af Svig om de tilfælde, hvor det
er nødvendigt at fremsende oplysninger til en medlemsstats
retslige myndigheder.
8.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig forelægger mindst én
aktivitetsrapport pr. år for Styrelsesrådet, ECB's eksterne revisorer og Den Europæiske Revisionsret. Udvalget fremsender
rapporter om resultaterne og opfølgningen af de undersøgelser,
som Direktoratet for Intern Revision foretager, til Styrelsesrådet, ECB's eksterne revisorer og Den Europæiske Revisionsret.
9.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig varetager de forbindelser
med Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for
Bekæmpelse af Svig (OLAF), der henvises til i artikel 11 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/
1999 (1). Disse forbindelser beror på de principper, der er
fastlagt i en afgørelse truffet af ECB.
10.
Udvalget for Bekæmpelse af Svig kan underrette den
kompetente nationale retslige myndighed om forhold, der lader
formode, at den nationale strafferet kan være overtrådt.
Artikel 2
Ansvar for rapportering om svig
Direktoratet for Intern Revision er i overensstemmelse med
nærværende afgørelse og de gældende procedurer inden for
ECB ansvarligt for at undersøge og aflægge beretning om
ethvert anliggende i forbindelse med forebyggelse og opdagelse
af svig og andre former for ulovlig aktivitet, der skader ECB's
finansielle interesser, samt manglende overholdelse af ECB's
relevante interne standarder og/eller adfærdskodekser.
Artikel 3
Uafhængighed
For at sikre, at Direktoratet for Intern Revision kan varetage
sine undersøgelses- og rapporteringsopgaver i forbindelse med
forebyggelse og opdagelse af svig med den nødvendige effektivitet og uafhængighed, aflægger Direktøren for Intern Revision
beretning til det i artikel 1 i nærværende afgørelse omhandlede
Udvalg for Bekæmpelse af Svig om anliggender om svig.
Artikel 4
Underretning af berørte personer
Hvis en undersøgelse viser, at en person kan være personligt
involveret, underretter direktøren for Intern Revision snarest
den pågældende, såfremt der ikke er risiko for, at dette skader
undersøgelsen. Under alle omstændigheder kan der ikke drages
konklusioner, som med navns nævnelse berører en person,
uden at den pågældende har fået mulighed for at udtale sig om
de faktiske omstændigheder, som berører ham/hende.
Såfremt der ved en intern undersøgelses afslutning ikke kan
gøres noget forhold gældende mod en person, mod hvem der
har været rettet mistanke, indstilles undersøgelsen mod ham/
hende efter beslutning truffet af direktøren for Intern Revision,
som skriftligt underretter den pågældende herom.
(1) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
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Artikel 5
Gennemførelse af aktiviteterne
De i nærværende afgørelse omhandlede aktiviteter gennemføres
i overensstemmelse med traktaterne, særlig artikel 6 i traktaten
om Den Europæiske Union, og protokollen vedrørende De
Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter under
hensyntagen til ansættelsesvilkårene for Den Europæiske
Centralbanks ansatte og de vilkår, der gælder for korttidsansættelse.
ECB's ansatte skal, og enhver anden person kan, underrette
Udvalget for Bekæmpelse af Svig eller Direktoratet for Intern
Revision om tilfælde af svig eller andre former for ulovlig
aktivitet, som skader ECB's finansielle interesser. ECB's ansatte
må i intet tilfælde udsættes for en urimelig eller diskriminerende behandling som følge af, at de har medvirket til gennemførelsen af de i nærværende afgørelse omhandlede aktiviteter i
Udvalget for Bekæmpelse af Svig eller Direktoratet for Intern
Revision.
Artikel 6

13. 11. 1999

Revision har foretaget som led i gennemførelsen af de i nærværende afgørelse omhandlede aktiviteter.
Artikel 7
Tavshedspligt
Alle oplysninger, der indhentes i forbindelse med undersøgelser
af svig, uanset i hvilken form det måtte være, er omfattet af
tavshedspligt som fastsat i statuttens artikel 38. Medlemmerne
af Udvalget for Bekæmpelse af Svig skal overholde denne
tavshedspligt.
Artikel 8
Offentliggørelse og virkningstidspunkt
Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende.
Afgørelsen får virkning fra datoen for offentliggørelsen.
Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. oktober 1999.

Klageadgang
Enhver ansat i ECB kan indgive klage til Direktionen eller
Udvalget for Bekæmpelse af Svig over en for ham/hende
skadelig handling eller undladelse, som Direktoratet for Intern

Willem F. DUISENBERG

Formand for ECB

