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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 949/2000
af 5. maj 2000
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 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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 5. maj 2000 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
068
204
624
999
052
628
999
052
999
052
204
212
220
600
624
999
388
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999

96,0
64,6
52,8
37,4
62,7
98,6
128,8
113,7
78,8
78,8
67,1
33,8
45,7
33,6
41,5
50,9
45,4
65,2
65,2
101,5
121,8
122,4
89,6
97,3
83,2
76,1
98,8
98,8

0707 00 05

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

0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 950/2000
af 5. maj 2000
om fastsættelse for april 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
fra den 1. januar 1999, bør fastsættelsen af omregningskurser som følge af indførelsen af den agromonetære
ordning for euroen fra samme dato dog begrænses til de
specifikke vekselkurser mellem euro og de nationale
valutaer for de medlemsstater, som ikke har vedtaget
den fælles valuta.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/1999 (4), særlig
artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EF) nr. 2038/1999, omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede
gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som
gælder i oplagringsmåneden. Den specifikke landbrugsomregningskurs skal fastsættes hver måned for den foregående måned. For de refusionsbeløb, der skal anvendes

(1)

(2)

Anvendelsen af disse bestemmelser fører for april 2000
til fastsættelse af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i nationale valutaer som
angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den specifikke vekselkurs, der anvendes til at omregne refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf. artikel 8 i forordning (EF)
nr. 2038/1999, til nationale valutaer, fastsættes for april 2000
som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.
Den anvendes fra den 1. april 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252
349
159
195

af
af
af
af

25.9.1999, s. 1.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.

L 109/4

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

BILAG
til Kommissionens forordning af 5. maj 2000 om fastsættelse for april 2000 af den specifikke vekselkurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Specifikke vekselkurser

1 EUR =

7,45054
335,187
8,26371
0,597513

danske kroner
græske drakmer
svenske kroner
pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 951/2000
af 5. maj 2000
om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for
forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i andet halvår
af 2000
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
955/1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/
1999 (4), særlig artikel 589, stk. 4, litra a), og artikel 709, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen offentliggør ifølge artikel 589, stk. 4,
litra a), i forordning (EØF) nr. 2454/93 satserne for de
udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der
opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer, med henblik på at udligne en uberettiget
økonomisk fordel som følge af, at datoen for toldskyldens opståen fremrykkes, såfremt der ikke finder genudførsel sted fra Fællesskabets toldområde.

(2)

Satserne for udligningsrenter gældende for andet halvår
af 2000 er fastsat i overensstemmelse med reglerne i
ovennævnte forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De satser for udligningsrenter i henhold til artikel 589, stk. 4,
litra a), og artikel 709, stk. 3, litra a), i forordning (EØF) nr.
2454/93, som anvendes i perioden fra 1. juli til 31. december
2000 fastsættes som følger:
Belgien
Danmark
Tyskland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Østrig
Portugal
Finland
Sverige
Det Forenede Kongerige

3,07
3,48
3,07
10,00
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,07
3,46
5,63.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

302
119
253
197

af
af
af
af

19.10.1992, s. 1.
7.5.1999, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 952/2000
af 5. maj 2000
om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons
blød hvede, som det belgiske interventionsorgan ligger inde med
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/
1999 (2), særlig artikel 5, og
ud fra følgende betragtninger:
Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93 (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 39/1999 (4).

(1)

(2)

I den nuværende markedssituation vil det være hensigtsmæssigt at åbne en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons blød hvede,
som det belgiske interventionsorgan ligger inde med.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

vedrørende videresalg på det interne marked af 50 000 tons
blød hvede, som det ligger inde med.
Artikel 2
1.
Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation
fastsættes til den 15. maj 2000.
2.
Fristen for indgivelse af bud til den sidste dellicitation
udløber den 29. maj 2000.
3.

Buddene indgives til det belgiske interventionsorgan:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel
Telex BIRB 24076, 65567
Fax (32-2) 230 25 33, 280 03 07.
Artikel 3
Det belgiske interventionsorgan giver senest tirsdag i ugen efter
udløbet af fristen for indgivelse af bud Kommissionen meddelelse om mængden og gennemsnitspriserne for de forskellige
solgte partier.

Artikel 1

Artikel 4

Det belgiske interventionsorgan iværksætter på de i forordning
(EØF) nr. 2131/93 fastsatte betingelser en løbende licitation

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 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
160
191
5 af

af 1.7.1992, s. 21.
af 26.6.1999, s. 18.
af 31.7.1993, s. 76.
9.1.1999, s. 64.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 953/2000
af 5. maj 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 2079/1999 og om forhøjelse til 2 150 216 tons af den løbende
licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse
lagermængder. Bilag I til forordning (EF) nr. 2079/1999
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. 1253/1999 (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:
(1)

(2)

I forordning (EF) nr. 2079/1999 foretages følgende ændringer:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2079/1999 (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 713/2000 (6), blev
der åbnet en løbende licitation med henblik på eksport
af 1 900 304 tons rug, 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 249 912 tons. Den samlede mængde rug, der af
dets interventionsorgan udbydes i licitation, bør derfor
forhøjes til 2 150 216 tons.

1.
Licitationen omfatter maksimalt 2 150 216 tons rug
med henblik på eksport til alle tredjelande undtagen Estland,
Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn,
Rumænien, Bulgarien og Slovenien.

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

(3)

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.
3

1) Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2

2.
Oplagringsområderne for de 2 150 216 tons rug 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 5. maj 2000.
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 af 1.7.1992, s. 21.
160 af 26.6.1999, s. 18.
191 af 31.7.1993, s. 76.
5 af 9.1.1999, s. 64.
256 af 1.10.1999, s. 39.
84 af 5.4.2000, s. 13.
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BILAG
»BILAG I
(tons)
Oplagringssted

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Nordrhein-Westfalen
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/
Saarland/Bayern
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Mængde

288 402
9 418
1 349 710
502 686«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 954/2000
af 5. maj 2000
om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i
traktatens bilag I, som fastsat i artikel 6b i forordning (EF) nr. 1222/94
indgivet fra den 24. til den 28. april 2000, vil på årsbasis
kunne medføre, at Kommissionen ikke kan opfylde sine
forpligtelser i henhold til artikel 6b, stk. 8, i forordning
(EF) nr. 1222/94.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6.
december 1993 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/98 (2), særlig artikel
8, stk. 3, første afsnit,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/
94 af 30. maj 1994 om faststættelse af fælles gennemførelsesregler for ordningen for ydelse af eksportrestitutioner og om
fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet
for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som
ikke er opført i traktatens bilag I (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 701/2000 (4), særlig artikel 6b, stk. 6 og 8, og
ud fra følgende betragtninger:
For allerede udstedte licenser er der anmodet om
eksportrestitutioner på i alt 308 489 874 EUR. Dette
beløb sammenlagt med beløbene for ansøgninger, der er

(1)

(2)

Derfor bør der anvendes en reduktionskoefficient på de
licenser, der er ansøgt om i den pågældende uge, idet der
tages hensyn til den beregningsmetode, der er nævnt i
artikel 6b, stk. 3 og 4 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I perioden fra den 24. til den 28. april 2000 anvendes en
reduktionskoefficient på 0,83 på beløbene i de licenser, der er
ansøgt om.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

318 af 20.12.1993, s. 18.
309 af 19.11.1998, s. 28.
136 af 31.5.1994, s. 5.
83 af 4.4.2000, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 955/2000
af 5. maj 2000
om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1257/
1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1040/
1999 af 20. maj 1999 om en beskyttelsesforanstaltning for
indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 51/2000 (4), særlig artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/
93 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 1662/94 (6), kan
hvidløg importeret fra tredjelande kun overgå til fri
omsætning i Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens.

(2)

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1040/1999
begrænses udstedelse af importlicenser for hvidløg med
oprindelse i Kina og for ansøgninger, der indgives i
perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2000, til en maksimal
månedlig mængde.

(3)

Under hensyntagen til kriterierne i artikel 1, stk. 2, i
nævnte forordning og til de allerede udstedte importlicenser overstiger de mængder, der er ansøgt om siden
den 2. maj 2000, den i bilaget til nærværende forordning nævnte maksimale mængde for maj 2000. Det bør
derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes
importlicenser for disse ansøgninger. Følgelig bør det
afvises at udstede licenser for ansøgninger, der
er indgivet efter den 2. maj 2000 og før den 29. maj
2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicenser, der var ansøgt om i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1859/93 fra 2. maj 2000 for hvidløg
henhørende under KN-kode 0703 20 00 med oprindelse i Kina,
udstedes for 0,84388 % af den ansøgte mængde under hensyntagen til de oplysninger, Kommissionen havde modtaget den 3.
maj 2000.
For de nævnte produkter afvises de importlicensansøgninger,
der er indgivet efter den 2. maj 2000 og før den 29. maj 2000.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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

297
160
127
6 af
170
176

af 21.11.1996, s. 1.
af 26.6.1999, s. 80.
af 21.5.1999, s. 10.
11.1.2000, s. 18.
af 13.7.1993, s. 10.
af 9.7.1994, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 956/2000
af 5. maj 2000
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),
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. 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 28. april
til den 4. maj 2000, til 280,00 EUR/t inden for rammerne af
den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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. 957/2000
af 5. maj 2000
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 1. indtil den 4. maj 2000, et maksimumstilskud på 274,00 EUR/t afskallet, langkornet ris henhørende
under KN-kode 1006 20 98, der sendes til Réunion.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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. 958/2000
af 5. maj 2000
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. 2072/98 (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 28. april
til den 4. maj 2000, til 185,00 EUR/t inden for rammerne af
den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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. 10.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 959/2000
af 5. maj 2000
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 28. april til den 4. maj
2000 til 150,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning
(EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 960/2000
af 5. maj 2000
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 28. april til den 4. maj 2000, til 165,00 EUR/t
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999
omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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. 961/2000
af 5. maj 2000
om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur
af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12,
stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12.
oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3),
senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 955/1999 (4), indtil 1. januar 2001
med henblik på at give indehavere af bindende tariferingsoplysninger tid til at tilpasse deres forretningspraksis.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af
23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles
toldtarif (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 254/2000 (2),
særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede
nomenklatur, der er knyttet som bilag til ovennævnte
forordning, bør der vedtages bestemmelser vedrørende
tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige
tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede
nomenklatur. Disse bestemmelser gælder også delvis
eller eventuelt med tilføjelse af underopdelinger og er
fastlagt ved specifikke fællesskabsforskrifter med henblik
på anvendelse af toldmæssige eller andre foranstaltninger
i samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet
i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2
nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er
anført i kolonne 3.

(4)

Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i
Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt
kontrol og forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel af tekstilvarer til Fællesskabet, er det
hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der
er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i
forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen,
og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger
er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes
i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet
nævnte KN-koder.
Artikel 2
Med forbehold af de foranstaltninger, der er i kraft i Fællesskabet med hensyn til ordningen med dobbelt kontrol og
forudgående eller efterfølgende fællesskabstilsyn ved indførsel
af tekstilvarer til Fællesskabet, kan bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder,
og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten
fastsat i denne forordning, fortsat påberåbes i henhold til
bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr.
2913/92, indtil 1. januar 2001.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Frederik BOLKESTEIN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.
(2) EFT L 28 af 3.2.2000, s. 16.

(3) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
(4) EFT L 119 af 7.5.1999, s. 1.
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BILAG

Varebeskrivelse

Klassificering
(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1. Farvet kipervævet blåt stof (60 % bomuld og
40 % polyester) med en vægt på 300 g/m2, ca.
150 cm bredt. På stoffets ene side er der med
vissengrøn farve trykt et firmalogo, der måler
ca. 4 cm i højden og ca. 2 cm i bredden.
Logoet er trykt ca. 13 cm fra ægkanten og
gentaget fortløbende med ca. 20 cm's
mellemrum langs begge kanter
(Se foto nr. 599 A + B) (*)

5211 32 00

2. Farvet vævet lyseblåt stof af korte kemofibre
(100 % polyester), ca. 150 cm bredt. På stoffets
ene side er der med gul farve trykt »DYED AND
FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A
MEMBER OF THE EEC« med ca. 0,4 cm høje
bogstaver i en afstand af ca. 1,2 cm fra
ægkanten
(Se foto nr. 598 A + B) (*)

5512 19 90

3. Farvet kipervævet blåt stof af korte kemofibre
(65 % polyester og 35 % bomuld) med en vægt
på 245 g/m2, ca. 150 cm bredt. På stoffets ene
side er der med sort farve trykt et firmalogo,
der måler ca. 1,5 cm i højden og ca. 3 cm i
bredden. Logoet er trykt ca. 4,5 cm fra
ægkanten i den ene side og ca. 9 cm fra
ægkanten i den anden side og gentaget fortløbende med ca. 28 cm's mellemrum langs
begge kanter
(Se foto nr. 601 A + B) (*)

5514 22 00

4. Farvet vævet sort stof af korte kemofibre (65 %
polyester og 35 % viskose) med en vægt på
320/340 g/m2, ca. 150 cm bredt. På stoffets
ene side er der med gul farve trykt »…SHED IN
THE UNITED KINGDOM A MEMBER OF THE
EEC« med ca. 0,4 cm høje bogstaver i en
afstand af ca. 0,5 cm fra en ægkant
(Se foto nr. 597 A + B) (*)

5515 11 90

5. Farvet vævet sort stof af korte kemofibre (65 %
polyester og 35 % viskose) med en vægt på
320 g/m2, ca. 150 cm bredt. På stoffets ene
side er der med gul farve trykt »DYED AND
FINISHED IN THE UNITED KINGDOM A
MEMBER OF THE EEC« med ca. 0,4 cm høje
bogstaver. Teksten er trykt ca. 0,5 cm fra
ægkanten og gentaget fortløbende med ca.
17 cm's mellemrum langs begge kanter
(Se foto nr. 600 A + B) (*)

5515 11 90

(*) Fotografierne er kun vejledende.

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2.A. til afsnit XI, underpositionsbestemmelse 1.g) til afsnit XI, bestemmelse 1
til kapitel 54 samt teksten til KN-kode 5211 og
5211 32 00
Det påtrykte firmalogo giver ikke varen karakter af
trykt stof
Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, underpositionsbestemmelse 1.g) til afsnit
XI, bestemmelse 1 til kapitel 54 samt teksten til
KN-kode 5512, 5512 19 og 5512 19 90
Det påtrykte firmalogo giver ikke varen karakter af
trykt stof
Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2.A. til afsnit XI, underpositionsbestemmelse 1.g) til afsnit XI, bestemmelse 1
til kapitel 54 samt teksten til KN-kode 5514 og
5514 22 00
Det påtrykte firmalogo giver ikke varen karakter af
trykt stof

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2.A. til afsnit XI, underpositionsbestemmelse 1.g) til afsnit XI, bestemmelse 1
til kapitel 54 samt teksten til KN-kode 5515,
5515 11 og 5515 11 90
Det påtrykte firmalogo giver ikke varen karakter af
trykt stof
Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2.A. til afsnit XI, underpositionsbestemmelse 1.g) til afsnit XI, bestemmelse 1
til kapitel 54 samt teksten til KN-kode 5515,
5515 11 og 5515 11 90
Det påtrykte firmalogo giver ikke varen karakter af
trykt stof

L 109/18

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.5.2000

6.5.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 109/19

L 109/20

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.5.2000

6.5.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 109/21

L 109/22

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.5.2000

6.5.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 109/23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 962/2000
af 5. maj 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 925/2000 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om
eksportlicenser kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 174/
1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt
angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for
mælk og mejeriprodukter (2), ændret ved forordning (EF) nr.
1596/1999 (3), særlig artikel 10, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
Udstedelsen af eksportlicenser blev midlertidigt suspenderet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 925/2000 (4). I betragtning
af forskelle med hensyn til helligdage i Fællesskabet bør
perioden for indgivelse af de pågældende licenser anføres

nærmere, for at de erhvervsdrivende i medlemsstaterne kan
sikres lige behandling —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 925/2000 affattes
således:
»2.
Ansøgninger om licenser, der er indgivet fra 1. til 3.
maj 2000, og som er til behandling for produkter under
KN-kode 0402 21, og hvor licenserne skulle have været
udstedt fra den 8. maj 2000, imødekommes ikke, med
undtagelse af ansøgninger om de i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 174/1999 omhandlede licenser.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.
Den anvendes fra den 4. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 48.
20 af 27.1.1999, s. 8.
188 af 21.7.1999, s. 39.
107 af 4.5.2000, s. 14.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 963/2000
af 5. maj 2000
om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn
korrektionsbeløb, der skal anvendes på den for tiden
gældende restitution for korn.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/
1999 (2), særlig artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner
for korn, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
947/2000 (3).

(2)

På grundlag af dagens cif-priser og dagens cif-priser for
terminskøb og under hensyntagen til den forventede
markedsudvikling er det nødvendigt at ændre det

(3)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes efter samme
procedure som restitutionen. Det kan ændres inden for
tidsrummet mellem to fastsættelser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1,
litra a), b) og c), med undtagelse af malt i forordning (EØF) nr.
1766/92, ændres i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 18.
(3) EFT L 108 af 5.5.2000, s. 30.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 5. maj 2000 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelse (1)

Løbende
måned
5

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
01
—
01
—
01
—
01
—
—
—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

—
0
—
0
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

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

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

6. termin

6

7

8

9

10

11

—
0
—
–20,00
–20,00
0
—
–20,00
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
–27,40
–25,60
–23,60
–21,80
–20,40
—
—
–68,50
–54,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

(1) Bestemmelserne er følgende:
01 alle tredjelande
02 andre tredjelande
03 Mauretanien, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Tchad, Den
Centralafrikanske Republik, Benin, Cameroun, Ækvatorialguinea, São Tomé og Príncipe, Gabon, Congo-Brazzaville, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda,
Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambique, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seychellerne, Comorerne, Madagaskar, Djibouti, Etiopien, Eritrea
og Mauritius.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 964/2000
af 5. maj 2000
om ændring af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/1999 (2),
under henvisning til 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 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2519/98 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 869/2000 (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 936/2000 (6).

(1)

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst
5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er
derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning
(EF) nr. 869/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 869/2000 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 6. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
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
161
315
104
108

af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.
29.4.2000, s. 3.
5.5.2000, s. 14.
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BILAG I

»BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Hård hvede af god kvalitet af middelgod kvalitet

Told ved indførsel pr. landevej,
flod eller hav fra havne
ved Middelhavet, Sortehavet
eller Østersøen (EUR/t)

Told ved indførsel ad luftvejene,
pr. hav fra andre havne (2)
(EUR/t)

4,98

0,00

Hård hvede af middelgod kvalitet (1)

14,98

4,98

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

15,31

5,31

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd (3)

15,31

5,31

af middelgod kvalitet

62,98

52,98

af ringe kvalitet

77,20

67,20

1002 00 00

Rug

66,76

56,76

1003 00 10

Byg, til udsæd

66,76

56,76

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

66,76

56,76

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

79,84

69,84

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

79,84

69,84

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

66,76

56,76

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er
fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 EUR/t, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.«
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 28. april til 4. maj 2000)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)
Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

130,84

113,17

104,54

100,53

172,81 (**)

162,81 (**)

111,03 (**)

—

10,66

5,02

6,53

—

—

—

31,65

—

—

—

—

—

—

(*) Negativ præmie (»discount«) på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Fob The Great Lakes.

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 18,83 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 27,79 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/13/EF
af 20. marts 2000
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder
for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

den bedst egnede, for så vidt som den skaber færrest
hindringer for den fri samhandel.
(9)

Det er derfor nødvendigt at opstille en liste over de
angivelser, der principielt skal forekomme i mærkningen
af alle levnedsmidler.

(10)

Dette direktivs horisontale karakter har imidlertid ikke
fra første færd givet mulighed for blandt de obligatoriske
angivelser at medtage alle dem, der bør forekomme på
den liste, der i princippet gælder for samtlige levnedsmidler, men der bør på et senere tidspunkt vedtages
fællesskabsbestemmelser med henblik på at supplere de
nu fastsatte regler.

(11)

Da der ikke findes specifikke fællesskabsbestemmelser,
skal medlemsstaterne bevare muligheden for at foreskrive visse nationale bestemmelser som supplement til
de generelle bestemmelser i dette direktiv. Disse specifikke bestemmelser bør dog underkastes en fællesskabsprocedure.

(12)

Nævnte fællesskabsprocedure skal, hvis en medlemsstat
ønsker at vedtage nye retsforskrifter, imidlertid gennemføres ved hjælp af en fællesskabsbeslutning.

(13)

Der bør endvidere åbnes mulighed for, at Fællesskabet i
undtagelsestilfælde kan afvige fra visse almindeligt fastsatte forpligtelser.

(14)

Bestemmelserne om mærkning bør ligeledes omfatte
forbud mod at vildlede køberen eller at tillægge levnedsmidlerne medicinske egenskaber. For at være effektivt
skal dette forbud også omfatte præsentationsmåde og
reklame for levnedsmidler.

(15)

Med det formål at lette samhandelen mellem medlemsstaterne kan det bestemmes, at i handelsled forud for
salget til den endelige forbruger skal kun oplysninger om
hovedbestanddele anføres på den yderste emballage, og
at visse obligatoriske angivelser, der skal ledsage et
færdigpakket levnedsmiddel, kun anføres i de ledsagende
handelsdokumenter.

(16)

Medlemsstaterne bør under henvisning til lokale forhold
og praktiske omstændigheder fortsat have mulighed for
at fastsætte bestemmelser for mærkning af levnedsmidler, der sælges uindpakket. Forbrugeroplysningen
skal også i dette tilfælde være sikret.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (1),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt
om reklame for sådanne levnedsmidler (3) har ved flere
lejligheder været underkastet omfattende ændringer (4).
Direktivet bør derfor kodificeres, således at dets bestemmelser kan fremtræde klart og rationelt.
Forskellene mellem medlemsstaternes administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om mærkning af levnedsmidler risikerer at hindre disse produkters frie bevægelighed og skabe ulige konkurrencevilkår.
Følgelig er en tilnærmelse af disse retsforskrifter
nødvendig med henblik på at bidrage til det indre
markeds funktion.

(4)

Formålet med dette direktiv bør være udarbejdelse af
generelle og horisontale fællesskabsregler, der gælder for
alle levnedsmidler, som bringes i omsætning.

(5)

Særlige og vertikale regler, der kun omhandler visse
bestemte levnedsmidler, bør fastlægges inden for
rammerne af de bestemmelser, der gælder for disse varer.

(6)

Alle regler vedrørende mærkning af levnedsmidler bør
først og fremmest opfylde kravet om at oplyse og
beskytte forbrugerne.

(7)

Dette indebærer, at medlemsstaterne under overholdelse
af traktaten kan stille sproglige krav.

(8)

En detaljeret mærkning, der angiver produktets eksakte
art og beskaffenhed, gør det muligt for forbrugeren at
foretage sit valg med fuldt kendskab til produktet og er

(1) EFT C 258 af 10.9.1999, s. 12.
(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 18. januar
offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 13.
(3) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 1. Direktivet er senest
Parlamentets og Rådets direktiv 97/4/EF (EFT L
21).
4
( ) Jf. bilag IV, del B.

2000 (endnu ikke
marts 2000.
ændret ved Europa43 af 14.2.1997, s.
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(17)

For at forenkle og fremskynde proceduren bør det overlades til Kommissionen at vedtage de tekniske gennemførelsesforanstaltninger.

(18)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1).

(19)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes
forpligtelser i forbindelse med fristerne for gennemførelsen af de i bilag IV, del B, anførte direktiver —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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b) med forbehold af de fællesskabsbestemmelser, der gælder
for naturligt mineralvand og for levnedsmidler bestemt til
særlig ernæring, tillægge et levnedsmiddel egenskaber til
forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig
sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.
2.
Rådet fastlægger efter proceduren i traktatens artikel 95
en ikke-udtømmende liste over de i stk. 1 anførte anprisninger,
hvis anvendelse under alle forhold bør forbydes eller
begrænses.
3.
Forbuddene eller restriktionerne i stk. 1 og 2 gælder
ligeledes:
a) levnedsmidlers præsentationsmåde og især levnedsmidlernes
eller emballagens form eller udseende, det materiale, der
anvendes til emballage, den måde, hvorpå levnedsmidlerne
er arrangeret, samt de forhold, hvorunder de udstilles
b) reklame.

Artikel 1
1.
Dette direktiv vedrører mærkning af levnedsmidler, der er
bestemt til i uforandret stand at leveres til den endelige
forbruger, samt visse aspekter i forbindelse med præsentationsmåde og reklame for sådanne levnedsmidler.
2.
Dette direktiv finder ligeledes anvendelse på levnedsmidler, der er bestemt til at leveres til restauranter, hospitaler,
marketenderier og andre lignende etablissementer, i det
følgende benævnt »etablissementer«.
3.

I dette direktiv forstås ved:

a) »mærkning«: angivelser, oplysninger, fabriks- eller varemærker, billeder eller symboler, som vedrører et levnedsmiddel, og som er anført på emballager, dokumenter, skilte,
etiketter eller halsetiketter af enhver art, der ledsager eller
henviser til dette levnedsmiddel
b) »færdigpakket levnedsmiddel«: den salgsenhed, som er
bestemt til salg i uforandret stand til den endelige forbruger
og til etablissementer, og som består af et levnedsmiddel
samt den emballage, hvori det er pakket, inden det udbydes
til salg, hvad enten denne emballage omslutter varen helt
eller delvis, men dog på en sådan måde, at indholdet ikke
kan ændres, uden at emballagen åbnes eller ændres.
Artikel 2
1.

Mærkningen og dennes nærmere udformning må ikke:

a) være af en sådan art, at den vildleder køberen, især:
i) med hensyn til levnedsmidlets beskaffenhed, og især
dets art, identitet, egenskaber, sammensætning, mængde,
holdbarhed, oprindelsessted eller det sted, hvor levnedsmidlet kommer fra, fremstillings- eller frembringelsesmåde
ii) ved at tillægge det pågældende levnedsmiddel virkninger
eller egenskaber, som det ikke har
iii) ved at give denne indtryk af, at det pågældende levnedsmiddel har særlige egenskaber, når alle lignende levnedsmidler har samme egenskaber
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Artikel 3
1.
Mærkning af levnedsmidler skal på de betingelser og med
forbehold af de undtagelser, der er fastsat i artikel 4-17, kun
omfatte følgende obligatoriske oplysninger:
1) Varebetegnelse
2) Ingrediensliste
3) Mængden af visse ingredienser eller kategorier af ingredienser, jf. artikel 7
4) For færdigpakkede levnedsmidler: nettoindhold
5) Dato for mindste holdbarhed, eller for visse levnedsmidler,
som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige,
sidste anvendelsesdato
6) Særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter
7) Navn eller firmanavn og adresse på fabrikanten eller
pakkevirksomheden eller på en forhandler, der er etableret
inden for Fællesskabet.
Medlemsstaterne har dog for så vidt angår smør fremstillet
på deres område lov til kun at kræve angivelse af fabrikanten, pakkevirksomheden eller forhandleren.
Med forbehold af de i artikel 24 omhandlede oplysninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige
medlemsstater enhver foranstaltning, der træffes i medfør
af andet afsnit
8) Angivelse af det sted, hvor levnedsmidlet har oprindelse
eller kommer fra, i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville
kunne vildlede forbrugeren med hensyn til levnedsmidlets
virkelige oprindelsessted eller det sted, hvor levnedsmidlet
egentlig kommer fra
9) Brugsanvisning i de tilfælde, hvor det pågældende levnedsmiddel ikke vil kunne anvendes på rette måde, såfremt en
sådan ikke findes
10) For drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, angivelse af det virkelige alkoholindhold
udtrykt i volumen
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henseende til sin sammensætning eller fremstilling adskiller
sig så meget fra det levnedsmiddel, der er kendt under
denne betegnelse, at bestemmelserne i litra b) ikke er
tilstrækkelige til at sikre korrekt oplysning af forbrugerne i
afsætningsmedlemsstaten.

2.
Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne
opretholde nationale bestemmelser, som foreskriver angivelse
af fremstillings- eller pakkevirksomheden for så vidt angår
deres nationale produktion.
3.
Bestemmelserne i denne artikel berører ikke mere præcise
eller mere vidtgående metrologiske bestemmelser.

Artikel 4
1.
Ved fællesskabsbestemmelser, som finder anvendelse på
bestemte levnedsmidler, men ikke på levnedsmidler generelt,
kan bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, nr. 2 og 5, undtagelsesvis fraviges, når forbrugeroplysningen ikke lider derved.
2.
Ved fællesskabsbestemmelser, som finder anvendelse på
bestemte levnedsmidler, men ikke på levnedsmidler generelt,
kan der foreskrives flere obligatoriske oplysninger end dem, der
er opregnet i artikel 3.
Såfremt der ikke foreligger sådanne bestemmelser, kan
medlemsstaterne foreskrive sådanne oplysninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 19.
3.
De i stk. 1 og 2 omhandlede fællesskabsbestemmelser
vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
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2.
Et fabrikations- eller varemærke eller et fantasinavn kan
ikke træde i stedet for varebetegnelsen.
3.
Varebetegnelsen skal omfatte eller ledsages af en oplysning om levnedsmidlets fysiske tilstand eller den særlige
behandling, som levnedsmidlet har undergået (f.eks. i pulverform, frysetørret, dybfrosset, koncentreret, røget), i de tilfælde,
hvor undladelse af denne oplysning ville kunne skabe tvivl hos
køberen.
Alle levnedsmidler, som er blevet behandlet med ioniserende
stråling, skal forsynes med en af følgende angivelser:
— på spansk:
»irradiado« eller »tratado con radiación ionizante«
— på dansk:
»bestrålet/...« eller »strålekonserveret« eller »behandlet med
ioniserende stråling« eller »konserveret med ioniserende
stråling«
— på tysk:
»bestrahlt« eller »mit ioniserenden Strahlen behandelt«
— på græsk:
»επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία« eller »ακτινοβοληµένο«

Artikel 5
1.
Et levnedsmiddels varebetegnelse er den betegnelse, der er
anvendt i de for dette levnedsmiddel gældende fællesskabsbestemmelser.
a) I mangel af fællesskabsbestemmelser er et levnedsmiddels
varebetegnelse den betegnelse, der er anvendt i de ved lov
eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder i den
medlemsstat, hvor salget til den endelige forbruger eller til
etablissementer finder sted.
I mangel heraf udgøres varebetegnelsen af det navn, der har
vundet hævd i den medlemsstat, hvor salget til den endelige
forbruger eller til etablissementer finder sted, eller af en
beskrivelse af levnedsmidlet og om nødvendigt af dets brug,
der skal være så nøjagtig, at køberen oplyses om dets egentlige art og kan skelne det fra andre levnedsmidler, som det
kunne forveksles med.
b) Det er ligeledes tilladt at anvende den varebetegnelse i afsætningsmedlemsstaten, hvorunder varen lovligt fremstilles og
afsættes i producentmedlemsstaten.
Hvis anvendelsen af dette direktivs øvrige bestemmelser,
herunder artikel 3, ikke er tilstrækkelig til, at forbrugerne i
afsætningsmedlemsstaten kan gøre sig bekendt med
levnedsmidlets egentlige art og kan skelne det fra andre
levnedsmidler, som det kunne forveksles med, skal producentmedlemsstatens varebetegnelse dog suppleres med yderligere beskrivende oplysninger, der anføres i tilknytning til
varebetegnelsen.
c) Det kan undtagelsesvis forekomme, at producentmedlemsstatens varebetegnelse ikke anvendes i afsætningsmedlemsstaten, fordi det levnedsmiddel, varebetegnelsen vedrører, i

— på engelsk:
»irradiated« eller »treated with ionising radiation«
— på fransk:
»traité par rayonnements ionisants« eller »traité par ionisation«
— på italiensk:
»irradiato« eller »trattato con radiazioni ionizzanti«
— på nederlandsk:
»doorstraald« eller »door bestraling behandeld« eller »met
ioniserende stralen behandeld«
— på portugisisk:
»irradiado« eller »tratado por irradiação« eller »tratado por
radiação ionisante«
— på finsk:
»säteilytetty« eller »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«
— på svensk
»bestrålad« eller »behandlad med joniserande strålning«.

Artikel 6
1.
Ingredienslisten angives i henhold til bestemmelserne i
denne artikel og i bilag I, II og III.
2.

Der kræves ingen ingrediensangivelse for:

a) — frisk frugt og friske grøntsager, herunder kartofler, som
ikke er skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde
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— vand, der er tilsat kulsyre, og hvor dette fremgår af
betegnelsen
— eddike fremstillet ved gæring, såfremt den udelukkende
hidrører fra et enkelt basisprodukt, og der ikke er tilsat
nogen anden ingrediens
b) — ost
— smør
— fermenteret mælk og fløde
såfremt der ikke er tilsat andre ingredienser end mælkeprodukter, enzymer og kulturer af mikroorganismer, der er
nødvendige for fremstillingen, eller end det salt, som er
nødvendigt til fremstilling af anden ost end frisk ost og
smelteost
c) varer, der består af en enkelt ingrediens,
— hvis varebetegnelsen er identisk med ingrediensbetegnelsen, eller
— hvis ingrediensens art klart kan udledes af varebetegnelsen.
3.
Med hensyn til drikkevarer, der indeholder mere end 1,2
volumenprocent alkohol, vedtager Rådet på forslag af
Kommissionen inden den 22. december 1982 reglerne for
angivelse af ingredienser.
4. a) Ved ingrediens forstås ethvert stof, herunder tilsætningsstoffer, der anvendes ved fremstilling eller tilberedning af
et levnedsmiddel, og som stadig forefindes i færdigvaren,
eventuelt i ændret form.
b) Såfremt en ingrediens i et levnedsmiddel selv er fremstillet af flere ingredienser, anses disse som ingredienser i
det pågældende levnedsmiddel.
c) Som ingredienser betragtes dog ikke:
i) bestanddele i en ingrediens, som under fremstillingsprocessen midlertidigt adskilles for derefter atter at
tilsættes i deres oprindelige forhold
ii) tilsætningsstoffer:
— der udelukkende er til stede i et levnedsmiddel,
fordi de forefandtes i en eller flere af ingredienserne i det pågældende levnedsmiddel, dog kun
såfremt disse tilsætningsstoffer ikke længere har
nogen teknologisk funktion i færdigvaren
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Dog:
— skal tilsat vand og flygtige ingredienser anføres i lister efter
deres vægt i færdigvaren; den mængde vand, der er tilsat
som ingrediens i et levnedsmiddel, bestemmes ved fra
færdigvarens samlede nettoindhold at fradrage den samlede
mængde af de øvrige anvendte ingredienser. Man kan
undlade at tage denne mængde i betragtning, såfremt den
ikke overstiger 5 vægtprocent af færdigvaren
— kan ingredienser, der anvendes i koncentreret eller tørret
form, og som rekonstitueres under fremstillingen, angives i
listen efter deres vægt før koncentreringen eller tørringen
— kan ingredienserne i koncentrerede eller tørrede levnedsmidler, som skal tilsættes vand, angives efter det mængdeforhold, hvori de forefindes i det rekonstituerede produkt,
forudsat at ingredienslisten ledsages af en oplysning som
»ingredienser i det rekonstituerede produkt« eller »ingredienser i det forbrugsklare produkt«
— kan ingredienserne i frugt- eller grøntsagsblandinger, hvori
ingen frugt eller grøntsag vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel, anføres i en anden rækkefølge, forudsat at denne
ingrediensliste ledsages af en oplysning som »i variabelt
mængdeforhold«
— kan ingredienserne i krydderi- og krydderurtblandinger,
hvoraf ingen del vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel,
anføres i en anden rækkefølge, forudsat at denne ingrediensliste ledsages af en oplysning som »i variabelt mængdeforhold«.
6.
Ingredienserne skal i givet fald betegnes ved deres specifikke navn i overensstemmelse med reglerne i artikel 5.
Dog:
— kan ingredienser, der henhører under en af de i bilag I
anførte kategorier, og som indgår i et andet levnedsmiddel,
betegnes alene ved navnet på denne kategori.
Ændringer til listen over kategorier i bilag I kan vedtages
efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
Den i bilag I anførte betegnelse »stivelse« skal dog altid, hvis
denne ingrediens kan indeholde gluten, suppleres med en
oplysning om dens særlige vegetabilske oprindelse.

iii) stoffer, der anvendes i nødvendige doser som opløsnings- eller bæremiddel for tilsætningsstoffer og
aromagivende bestanddele.

— skal ingredienser, der henhører under en af de i bilag II
anførte kategorier, betegnes ved navnet på denne kategori,
efterfulgt af deres specifikke navn eller deres EF-nummer;
for så vidt angår en ingrediens, der henhører under flere
kategorier, angives den, der svarer til ingrediensens hovedfunktion i levnedsmidlet.

d) I henhold proceduren i artikel 20, stk. 2, kan det i visse
tilfælde afgøres, hvorvidt de i litra c), nr. ii) og iii),
fastsatte betingelser er opfyldt.

De ændringer, der skal foretages i dette bilag som følge af
den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages i
henhold til proceduren i artikel 20, stk. 2.

5.
Ingredienslisten består i en opregning af samtlige ingredienser i levnedsmidlet efter aftagende vægt henført til fremstillingstidspunktet. Den indledes af en passende angivelse, hvori
indgår ordet »ingredienser«.

Den i bilag II anførte betegnelse »modificeret stivelse« skal
dog altid, hvis denne ingrediens kan indeholde gluten,
suppleres med en oplysning om dens særlige vegetabilske
oprindelse.

— der anvendes som produktionshjælpemidler
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— betegnes aromaer i overensstemmelse med bilag III til dette
direktiv

d) i andre tilfælde, der fastlægges efter proceduren i artikel 20,
stk. 2.

— skal de særlige fællesskabsbestemmelser om angivelse af
behandling med ioniserende bestråling af en ingrediens
vedtages senere i henhold til traktatens artikel 95.

3.

7.
Ved fællesskabsbestemmelser og, dersom sådanne ikke
findes, nationale bestemmelser kan det for bestemte levnedsmidler fastsættes, at der sammen med varebetegnelsen skal
være angivet en eller flere bestemte ingredienser.

a) hvis der er tale om en ingrediens eller en kategori af ingredienser,
— hvis drænede nettovægt er angivet i overensstemmelse
med artikel 8, stk. 4, eller
— hvis mængde i forvejen skal figurere i mærkningen i
medfør af fællesskabsbestemmelser, eller

Den i artikel 19 fastsatte procedure finder anvendelse ved
eventuel fastsættelse af nationale bestemmelser.

— som anvendes i små mængder til aromatisering, eller
— som, selv om den figurerer i varebetegnelsen, ikke vil
være afgørende for forbrugerens valg i afsætningslandet,
fordi variationen i mængde ikke er så væsentlig, at den
kendetegner levnedsmidlet eller adskiller det fra lignende
levnedsmidler; i tvivlstilfælde afgøres det efter proceduren i artikel 20, stk. 2, om forudsætningerne i dette
led er opfyldt

De i dette stykke omhandlede fællesskabsbestemmelser
vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
8.
I det i stk. 4, litra b), omhandlede tilfælde kan en
sammensat ingrediens anføres i ingredienslisten med sin betegnelse, dersom denne er fastsat ved lov eller ved sædvane, og
efter sin samlede vægt i produktet, såfremt denne angivelse
umiddelbart efterfølges af en opregning af de ingredienser, der
indgår i den sammensatte ingrediens.
Denne opregning er imidlertid ikke obligatorisk:
a) når den sammensatte ingrediens udgør mindre end 25 % af
færdigvaren; denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse
på tilsætningsstoffer med forbehold af bestemmelserne i stk.
4, litra c)
b) når den sammensatte ingrediens er et levnedsmiddel, for
hvilket der i fællesskabsreglerne ikke kræves en ingrediensliste.
9.

Uanset stk. 5 er angivelse af vand ikke obligatorisk:

a) når vandet under fremstillingsprocessen udelukkende
benyttes til at rekonstituere en koncentreret eller tørret
ingrediens
b) for en lage, der sædvanligvis ikke fortæres.

Stk. 2 finder ikke anvendelse

b) hvis der findes specifikke fællesskabsbestemmelser, der fastlægger en bestemt mængde af en ingrediens eller en kategori
af ingredienser, uden at denne skal angives i mærkningen
c) i de tilfælde, der er omfattet af artikel 6, stk. 5, fjerde og
femte led
d) i de andre tilfælde, der fastlægges efter proceduren i artikel
20, stk. 2.
4.
Den angivne mængde udtrykt i procent svarer til
mængden af ingrediensen eller ingredienserne på det tidspunkt,
hvor de anvendes. Der kan dog i fællesskabsbestemmelser fastsættes undtagelser fra dette princip for visse levnedsmidler.
Sådanne bestemmelser vedtages efter proceduren i artikel 20,
stk. 2.
5.
Den i stk. 1 nævnte angivelse skal figurere i levnedsmidlets varebetegnelse eller i umiddelbar nærhed af denne eller i
ingredienslisten i forbindelse med den pågældende ingrediens
eller kategori af ingredienser.

Artikel 7

6.
Denne artikel finder anvendelse med forbehold af fællesskabsbestemmelser om næringsdeklaration for levnedsmidler.

1.
Mængden af en ingrediens eller en kategori af ingredienser, der er anvendt til fremstilling eller tilberedning af et
levnedsmiddel, angives i overensstemmelse med denne artikel.

Artikel 8

2.

Den i stk. 1 nævnte angivelse er obligatorisk,

a) hvis den pågældende ingrediens eller kategori af ingredienser indgår i varebetegnelsen eller sædvanligvis af forbrugeren forbindes med varebetegnelsen, eller
b) hvis den pågældende ingrediens eller kategori af ingredienser fremhæves i mærkningen ved hjælp af ord, billeder
eller en grafisk fremstilling, eller
c) hvis den pågældende ingrediens eller kategori af ingredienser er væsentlig med henblik på at karakterisere et
levnedsmiddel og adskille det fra andre varer, som det ellers
kunne forveksles med på grund af sin betegnelse eller sit
udseende, eller

1.

Færdigpakkede levnedsmidlers nettoindhold angives:

— i rumfangsenheder for flydende varer
— i vægtenheder for andre varer
idet der alt efter omstændighederne anvendes liter, centiliter,
milliliter eller kilogram og gram.
Fællesskabsbestemmelser og dersom sådanne ikke findes, nationale bestemmelser, der gælder for bestemte levnedsmidler, kan
fastsætte undtagelser fra denne regel.
De i artikel 19 fastsatte procedure finder anvendelse ved eventuel fastsættelse af nationale bestemmeler.
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2. a) Dersom fællesskabsbestemmelser eller, såfremt sådanne
ikke findes, nationale bestemmelser foreskriver, at et
indhold skal angives på en bestemt måde (f.eks. nominelt
indhold, minimumsindhold, gennemsnitligt indhold), er
dette indhold nettoindholdet i henhold til dette direktiv.
Med forbehold af de i artikel 24 omhandlede oplysninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige
medlemsstater enhver foranstaltning, der træffes i medfør
af dette litra.
b) Ved fællesskabsbestemmelser og, dersom sådanne ikke
findes, ved nationale bestemmelser kan der for bestemte
levnedsmidler, der er opdelt i kategorier efter mængde,
fastsættes andre indholdsangivelser.
Den i artikel 19 fastsatte procedure finder anvendelse
ved eventuel fastsættelse af nationale bestemmelser.
c) Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkelte
færdigpakninger indeholdende samme mængde af
samme vare, angives nettoindholdet ved at anføre nettoindholdet for hver enkelt pakning og det samlede antal
enkelpakninger. Disse angivelser er dog ikke obligatoriske, såfremt det samlede antal enkelpakninger er klart
synlige og let tællelige udefra, og såfremt mindst en
angivelse af nettoindholdet i hver enkeltpakning er klart
synlig udefra.
d) Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, der ikke betragtes som salgsenheder, angives
nettoindholdet ved at anføre det samlede nettoindhold
og det samlede antal enkeltpakninger. Fællesskabsbestemmelser og, dersom sådanne ikke findes, nationale
bestemmelser kan for bestemte levnedsmidler undlade at
foreskrive, at det samlede antal enkeltpakninger skal
angives.
Med forbehold af de i artikel 24 omhandlede oplysninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige
medlemstater enhver foranstaltning, der træffes i medfør
af dette litra.
3.
I forbindelse med levnedsmidler, som normalt sælges
stykvis, kan medlemsstaterne undlade at gøre angivelse af
nettoindholdet obligatorisk, såfremt antallet af stykker er klart
synlige og let tællelige udefra eller, når dette ikke er tilfældet, er
angivet i mærkningen.

af levnedsmiddelsyrer, eddike, vandige opløsninger af sukker,
vandige opløsninger af andre stoffer eller sødestoffer; frugteller grøntsagssafter for så vidt angår frugt eller grøntsager.
Denne opregning kan suppleres efter proceduren i artikel 20,
stk. 2.
Metoder til kontrol af den drænede nettovægt fastlægges i
henhold til proceduren i artikel 20, stk. 2.
5.
Angivelse af nettoindholdet er ikke obligatorisk for
levnedsmidler:
a) for hvilke der forekommer betydelige tab af rumfang eller
masse, og som sælges stykvis eller afvejes i køberens nærværelse
b) hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml; denne bestemmelse gælder dog ikke for krydderier og krydderurter.
Ved fællesskabsbestemmelser og, dersom sådanne ikke findes,
ved nationale bestemmelser, der gælder for bestemte levnedsmidler, kan der undtagelsesvis fastsættes grænser på over 5 g
eller 5 ml, når forbrugeroplysningen ikke lider derved.
Med forbehold af de i artikel 24 omhandlede oplysninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige
medlemsstater enhver foranstaltning, der træffes i medfør af
dette stykke.
6.
De i stk. 1, andet afsnit, i stk. 2, litra b) og d), samt i stk.
5, andet afsnit, omhandlede fællesskabsbestemmelser vedtages
efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
Artikel 9
1.
Datoen for et levnedsmiddels mindste holdbarhed er den
dato, til og med hvilken dette levnedsmiddel bevarer sine specifikke egenskaber under de rette opbevaringsforhold.
Den angives i overensstemmelse med stk. 2-5.
2.

4.
Såfremt et levnedsmiddel i fast form præsenteres i en
lage, angives levnedsmidlets drænede nettovægt ligeledes i
mærkningen.
I henhold til dette stykke forstås ved »lage« de nedenfor anførte
produkter, eventuelt blandinger heraf, også når de er frosne
eller dybfrosne, såfremt lagen kun er uvæsentlig i forhold til
varens hovedbestanddele og derfor ikke er afgørende for købet:
vand, vandige opløsninger af salt, saltlage, vandige opløsninger

Den angives som følger:

— »mindst holdbar til …«, når datoen angiver dagen
— »mindst holdbar til og med …« i andre tilfælde.
3.

Med forbehold af de i artikel 24 omhandlede oplysninger
meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige
medlemsstater enhver foranstaltning, der træffes i medfør af
dette stykke.
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De i stk. 2 fastsatte angivelser ledsages af:

— enten selve datoen
— eller en henvisning til det sted på mærkningen, hvor datoen
er anført.
Disse angivelser suppleres om nødvendigt med en anførelse af
de opbevaringsforskrifter, som skal overholdes for at sikre den
anførte holdbarhed.
4.
Datoen består af en ukodet angivelse af dag, måned og år
i den nævnte rækkefølge.
Dog er det for levnedsmidler:
— med en holdbarhed på under 3 måneder tilstrækkeligt at
angive dag og måned
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— med en holdbarhed på over 3 måneder, men ikke over 18
måneder, tilstrækkeligt at angive måned og år
— med en holdbarhed på over 18 måneder tilstrækkeligt at
angive året.
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Efter disse udtryk skal følge:
— enten selve datoen, eller
— en henvisning til det sted, hvor datoen er anført på mærkningen.

De nærmere enkeltheder vedrørende angivelsen af datoen kan
fastsættes efter proceduren i artikel 20, stk. 2.

Efter disse oplysninger skal følge en beskrivelse af de opbevaringsbetingelser, der skal overholdes.

5.
Med forbehold af fællesskabsbestemmelser, der fastsætter
andre datoangivelser, kræves der ingen anførelse af holdbarhedsdatoen for:

3.
Datoen skal omfatte en angivelse i ukodet form af den
pågældende dag, måned og eventuelt det pågældende år i
nævnte rækkefølge.

— friske frugter og grøntsager, herunder kartofler, som ikke er
skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde. Denne
undtagelse finder ikke anvendelse på spirende frø og
lignende produkter såsom skud af bælgfrugter

4.
Efter proceduren i artikel 20, stk. 2, kan der i visse
tilfælde træffes afgørelse om, hvorvidt de i stk. 1 omhandlede
betingelser er opfyldt.

— vine, hedvine, mousserende vine, aperitifvine og lignende
produkter, der er fremstillet af andre frugter end druer,
samt drikkevarer, der henhører under KN-kode
2206 00 91, 2206 00 93 og 2206 00 99, og som er fremstillet af druer eller druemost

Artikel 11

— drikkevarer med er alkoholindhold på 10 volumenprocent
eller derover
— ikke-alkoholholdige læskedrikke, frugtsaft, frugtnektar og
alkoholholdige drikkevarer i individuelle beholdere på mere
end 5 liter, som skal leveres til etablissementer
— bageri- og konditorvarer, der på grund af deres beskaffenhed normalt fortæres inden 24 timer efter fremstillingen
— eddike
— kogesalt
— sukker i fast form
— konfekturevarer, der næsten udelukkende består af aromatiserende og/eller farvede sukkerarter
— tyggegummi og lignende tyggeprodukter
— konsumis i individuelle portioner.

Artikel 10
1.
For levnedsmidler, som i mikrobiologisk henseende er
meget letfordærvelige, og som derfor efter en kort periode kan
udgøre en umiddelbar risiko for menneskers sundhed, skal
datoen for mindste holdbarhed erstattes af sidste anvendelsesdato.
2.

Datoen skal følge efter udtrykket:

— på spansk: »fecha de caducidad«
— på dansk: »sidste anvendelsesdato«
— på tysk: »verbrauchen bis«
— på græsk: »αυάλωοη µέχοι«
— på engelsk: »use by«
— på fransk: »à consommer jusqu'au«
— på italiensk: »da consumare entro«
— på nederlandsk: »te gebruiken tot«
— på portugisisk: »a consumir até«
— på finsk: »viimeinen käyttöajankohta«
— på svensk: »sista förbrukningsdag«.

1.
Brugsanvisningen for et levnedsmiddel bør være udformet
på en sådan måde, at levnedsmidlet kan anvendes på hensigtsmæssig måde.
2.
Ved fællesskabsbestemmelser og såfremt sådanne ikke
findes, ved nationale bestemmelser kan det for bestemte
levnedsmidler fastsættes nærmere, hvorledes brugsanvisningen
bør være udformet.
Den i artikel 19 fastsatte procedure finder anvendelse ved
eventuel fastsættelse af nationale bestemmelser.
De i dette stykke omhandlede fællesskabsbestemmelser
vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
Artikel 12
De nærmere bestemmelser for angivelse af alkoholindhold
udtrykt i volumen fastsættes for så vidt angår produkter henhørende under position 22.04 og 22.05 i den fælles toldtarif, ved
de særlige fællesskabsbestemmelser, som gælder for disse
produkter.
For andre drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent, fastsættes reglerne efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
Artikel 13
1. a) For så vidt angår færdigpakkede levnedsmidler, skal de i
artikel 3 og artikel 4, stk. 2, omhandlede oplysninger
være anført på færdigpakningen eller på en vedhæftet
etiket.
b) Uanset litra a) og med forbehold af fællesskabsbestemmelser vedrørende angivelsen af nominelle mængder, er
det, hvis de færdigpakkede levnedsmidler:
— er bestemt for den endelige forbruger, men markedsføres i et tidligere handelsled end salg til denne, og
hvis i dette handelsled salget ikke sker til et etablissement
— er bestemt til levering til etablissementer, hvor de
skal tilberedes, bearbejdes, deles eller snittes
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tilstrækkeligt, at de i artikel 3 og artikel 4, stk. 2, nævnte
oplysninger kun anføres i handelsdokumenterne for disse
levnedsmidler, når disse dokumenter, der indeholder
samtlige oplysninger vedrørende mærkningen, med
sikkerhed enten ledsager de pågældende levnedsmidler
eller er blevet fremsendt før leveringen eller samtidig
med denne.
c) I de i litra b) omhandlede tilfælde skal de oplysninger,
der er nævnt i artikel 3, stk. 1, nr. 1, 5 og 7, samt i givet
fald de i artikel 10 nævnte, ligeledes anføres på den
yderste emballage, i hvilken levnedsmidlerne præsenteres
ved markedsføringen.
2.
De i artikel 3 og artikel 4, stk. 2, nævnte oplysninger skal
være let forståelige og anført på et iøjnefaldende sted og
således, at de er let synlige, let læselige og uudslettelige.
De må under ingen omstændigheder være skjult, tildækket eller
adskilt af andre angivelser eller billeder.
3.
De i artikel 3, stk. 1, nr. 1, 4, 5 og 10, nævnte oplysninger skal være anført i samme synsfelt.
Denne forpligtelse kan udvides til også at omfatte de i artikel
4, stk. 2, omhandlede oplysninger.
4.
For så vidt angår glasflasker beregnet til genbrug, som har
en uudslettelig mærkning, og som derfor hverken er forsynet
med etiket, halsetiket eller krave, samt emballager eller beholdere, hvis største yderflade har et flademål på under 10 cm2,
skal kun de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, nr. 1,
4 og 5, anføres.
Stk. 3 finder ikke anvendelse i dette tilfælde.
5.
Irland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige kan fastsætte undtagelser fra artikel 3, stk. 1, samt stk. 3 i nærværende
artikel for mælk og mejeriprodukter, der er tappet i glasflasker,
som er beregnet til genbrug.
De giver Kommissionen meddelelse om enhver foranstaltning
der træffes i medfør af første afsnit.

Artikel 14
For levnedsmidler, der udbydes til den endelige forbruger og til
etablissementer uden at være færdigpakkede, eller for levnedsmidler, der pakkes på salgsstedet på anmodning af køberen
eller er færdigpakkede med henblik på øjeblikkeligt salg, fastsætter medlemsstaterne de nærmere regler for angivelse af de i
artikel 3 og artikel 4, stk. 2, omhandlede oplysninger.
Medlemsstaterne kan bestemme, at disse oplysninger eller nogle
af dem ikke gøres obligatoriske, når blot oplysningen til køber
tilgodeses.

Artikel 15
Dette direktiv berører ikke bestemmelser i de nationale retsforskrifter, som, hvor der ikke findes fællesskabsbestemmelser,
opstiller mindre strenge regler for mærkning af bestemte
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levnedsmidler, der udbydes i fantasipakninger såsom figurer
eller »souvenirartikler«.
Artikel 16
1.
Medlemsstaterne sørger for at forbyde handel med
levnedsmidler på deres område, hvis angivelserne efter artikel 3
og artikel 4, stk. 2, ikke er anført på et for forbrugeren let
forståeligt sprog, medmindre forbrugeroplysningen for så vidt
angår en eller flere angivelser faktisk sikres ved andre foranstaltninger, som fastlægges efter proceduren i artikel 20, stk. 2.
2.
Den medlemsstat, hvor varen afsættes, kan under overholdelse af traktaten på sit område kræve, at disse angivelser
som minimum figurerer på et eller flere af de officielle EF-sprog
efter statens eget valg.
3.
Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at angivelserne kan
anføres på flere sprog.
Artikel 17
For så vidt angår reglerne for, hvorledes de i artikel 3 og artikel
4, stk. 2, foreskrevne oplysninger skal gives, undlader
medlemsstaterne at fastsætte bestemmelser, der er mere detaljerede end dem, der er anført i artikel 3-13.
Artikel 18
1.
Medlemsstaterne kan ikke ved anvendelse af ikke-harmoniserede nationale bestemmelser, som opstiller regler for mærkning af og præsentationsmåde for bestemte levnedsmidler eller
levnedsmidler i almindelighed, forbyde handel med levnedsmidler, som er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat
i dette direktiv.
2.
Stk. 1 finder ikke anvendelse på ikke-harmoniserede nationale bestemmelser, der er begrundet i hensyn til:
— beskyttelse af den offentlige sundhed
— bekæmpelse af bedrageri, under forudsætning af at disse
bestemmelser ikke vil kunne hæmme anvendelsen af de
definitioner og regler, der er fastsat i dette direktiv
— beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret samt
angivelse af det sted, varen kommer fra, oprindelsesbetegnelse og bekæmpelse af illoyal konkurrence.
Artikel 19
Når der henvises til denne artikel, anvendes følgende procedure
i de tilfælde, hvor en medlemsstat finder det nødvendigt at
vedtage ny lovgivning.
Den underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om
de påtænkte foranstaltninger, samtidig med at den anfører
hvilke motiver, der ligger til grund herfor. Kommissionen hører
medlemsstaterne i Den Stående Levnedsmiddelkomité, nedsat
ved Rådets afgørelse 69/414/EØF (1), hvis Kommissionen finder
en høring formålstjenlig, eller hvis en medlemsstat anmoder
herom.
Medlemsstaten kan først træffe de påtænkte foranstaltninger tre
måneder efter denne meddelelse, og forudsat at Kommissionen
ikke har gjort indsigelse herimod.
(1) EFT L 291 af 29.11.1969, s. 9.
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I så tilfælde indleder Kommissionen, inden udløbet af ovennævnte frist, den i artikel 20, stk. 2, omhandlede procedure
med henblik på at afgøre, hvorvidt de påtænkte foranstaltninger kan iværksættes om fornødent med passende ændringer.

Artikel 24
Det påhviler medlemsstaterne at meddele Kommissionen
teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder
på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité, i det følgende benævnt »komitéen«.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med dennes artikel 8.
Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.
3.

Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.
Artikel 21

Når overgangsforanstaltninger viser sig nødvendige for at lette
anvendelsen af dette direktiv, vedtages de efter proceduren i
artikel 20, stk. 2.
Artikel 22
Dette direktiv berører ikke de fællesskabsbestemmelser om
bestemte levnedsmidlers mærkning og præsentationsmåde, som
allerede var vedtaget den 22. december 1978.
Efter den procedure, der anvendes for hver enkelt af de pågældende bestemmelser, vedtages de ændringer, der er nødvendige
for at tilpasse de førnævnte bestemmelser til de i dette direktiv
fastsatte regler.
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Artikel 25
Dette direktiv gælder ligeledes for de franske oversøiske departementer.
Artikel 26
1.
Direktiv 79/112/EØF som ændret ved de i bilag IV, del A,
anførte direktiver, ophæves, dog uden at medlemsstaternes
forpligtelser med hensyn til gennemførelsesfrister i bilag IV, del
B, berøres heraf.
2.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som
henvisninger til nærværende direktiv og læses i henhold til den
i bilag V anførte sammenligningstabel.
Artikel 27
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 28
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2000.

Artikel 23

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Dette direktiv gælder ikke for varer bestemt til udførsel fra
Fællesskabet.

N. FONTAINE

J. GAMA

Formand

Formand
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BILAG I
KATEGORIER AF INGREDIENSER, FOR HVILKE ANGIVELSE AF KATEGORIEN KAN ERSTATTE ANGIVELSE
AF DEN SPECIFIKKE BETEGNELSE
Betegnelse

Definition

Raffinerede olier, bortset fra olivenolie

»Olie«, suppleret med:
— enten benævnelsen »vegetabilsk« eller »animalsk«
— eller angivelse af den specifikke vegetabilske eller animalske oprindelse
Benævnelsen »hærdet« skal ledsage angivelsen af en hærdet olie

Raffinerede fedtstoffer

»Fedtstof«, suppleret med:
— enten benævnelsen »vegetabilsk« eller »animalsk«
— eller angivelse af den specifikke vegetabilske eller animalske oprindelse
Benævnelsen »hærdet« skal ledsage angivelsen af et hærdet fedtstof

Blandinger af mel, der hidrører fra to eller flere kornsorter

»Mel«, fulgt af en opregning af de kornsorter, det hidrører fra, opstillet
efter aftagende vægt

Uforarbejdet stivelse og stivelse, der er modificeret ved fysiske processer
eller ved hjælp af enzymer

»Stivelse«

Enhver fiskeart, hvor fisken indgår som ingrediens i et andet levnedsmiddel, og med forbehold af at betegnelsen og præsentationsmåden for
dette levnedsmiddel ikke henviser til en bestemt fiskeart

»Fisk«

Alle ostetyper, når osten eller osteblandingen indgår som ingrediens i et
andet levnedsmiddel, og med forbehold af at betegnelsen og præsentationsmåden for dette levnedsmiddel ikke henviser til en bestemt type ost

»Ost«

Alle krydderier, som ikke overstiger 2 % af levnedsmidlets vægt

»Krydderi(er)« eller »krydderiblanding«

Alle krydderurter eller dele af krydderurter, som ikke overstiger 2 % af
levnedsmidlets vægt

»Krydderurt(er)« eller »blanding af krydderurter«

Alle former for gummiprodukter, der anvendes til fremstilling af
gummibase til tyggegummi

»Gummibase«

Rasp af enhver oprindelse

»Rasp«

Alle kategorier af saccharose

»Sukker«

Vandfri dextrose eller dextrosemonohydrat

»Dextrose«

Glucosesirup og dehydreret glucosesirup

»Glucosesirup«

Alle mælkeproteiner (kasein, kaseinat og valleproteiner) samt blandinger
heraf

»Mælkeproteiner«

Presset kakaosmør, expellerkakaosmør eller raffineret kakaosmør

»Kakaosmør«

Alle kandiserede frugter, som ikke overstiger 10 % af levnedsmidlets
vægt

»Kandiserede frugter«

Alle grøntsagsblandinger, som ikke overstiger 10 % af levnedsmidlets
vægt

»Grøntsager«

Alle vinarter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1)

»Vin«

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
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BILAG II
KATEGORIER AF TILSÆTNINGSSTOFFER TIL LEVNEDSMIDLER, SOM SKAL ANGIVES VED DERES KATEGORINAVN, EFTERFULGT AF DERES SPECIFIKKE BETEGNELSE ELLER EF-NUMMER

Farvestof

Modificeret stivelse (1)

Konserveringsmiddel

Sødestof

Antioxidant

Hævemiddel

Emulgator

Skumdæmpningsmiddel

Fortykningsmiddel

Overfladebehandlingsmiddel

Geleringsmiddel

Smeltesalt (2)

Stabilisator

Melbehandlingsmiddel

Smagsforstærker

Konsistensmiddel

Syre

Fugtighedsbevarende middel

Surhedsregulerende middel

Fyldemiddel

Antiklumpningsmiddel

Drivgas

(1) Der kræves ikke angivelse af den specifikke betegnelse eller EF-nummer.
(2) Udelukkende for smelteost og produkter fremstillet på basis heraf.

BILAG III
BETEGNELSE AF AROMAER I INGREDIENSLISTEN
1. Aromaer betegnes ved enten »aroma(er)« eller ved en mere specifik definition eller en beskrivelse af aromaen.
2. Ordet »naturlig« eller andre ord med stort set samme betydning må kun anvendes for aromaer, såfremt den
aromagivende bestanddel udelukkende indeholder aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), i Rådets
direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må
anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse (1), og/eller aromapræparater som defineret i
artikel 1, stk. 2, litra c), i nævnte direktiv.
3. Hvis aromaens varebetegnelse indeholder en henvisning til de anvendte stoffers vegetabilske eller animalske art eller
oprindelse, må ordet »naturlig« eller andre ord med stort set samme betydning kun anvendes, såfremt den aromagivende bestanddel udelukkende eller næsten udelukkende er udskilt af det pågældende levnedsmiddel eller den
pågældende aromakilde gennem egnede fysiske processer, enzymprocesser, mikrobiologiske processer, eller almindeligt
anvendte tilberedningsprocesser for levnedsmidler.
(1) EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61. Direktivet er ændret ved Kommissionens direktiv 91/71/EØF (EFT L 42 af
15.2.1991, s. 25).
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BILAG IV
DEL A
OPHÆVET DIREKTIV MED EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER
(jf. artikel 26)
Rådets direktiv 79/112/EØF (EFT L 33 af 8.2.1979, s. 1)
Rådets direktiv 85/7/EØF (EFT L 2 af 3.1.1985, s. 22), udelukkende artikel 1, nr. 9
Rådets direktiv 86/197/EØF (EFT L 144 af 29.5.1986, s. 38)
Rådets direktiv 89/395/EØF (EFT L 186 af 30.6.1989, s. 17)
Kommissionens direktiv 91/72/EØF (EFT L 42 af 15.2.1991, s. 27)
Kommissionens direktiv 93/102/EF (EFT L 291 af 25.11.1993, s. 14)
Kommissionens direktiv 95/42/EF (EFT L 182 af 2.8.1995, s. 20)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/4/EF (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 21)

DEL B
FRIST FOR GENNEMFØRELSE I NATIONAL LOVGIVNING
(jf. artikel 26)

Direktiv

79/112/EØF
85/7/EØF
86/197/EØF
89/395/EØF
91/72/EØF
93/102/EF
95/42/EF
97/4/EF

Seneste gennemførelsesdato

30. december 1994

Tilladelse til handel med varer, der er
i overensstemmelse med nærværende direktiv

Forbud mod handel med varer, der
ikke er i overensstemmelse med
dette direktiv

22. december 1980

22. december 1982

1. maj 1988
20. december 1990
30. juni 1992
1. januar 1995

1. maj 1989
20. juni 1992
1. januar 1994
30. juni 1996

14. august 1998

14. februar 2000
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BILAG V
SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 79/112/EØF

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

1
2
3, stk. 1, nr. 1
3, stk. 1, nr. 2
3, stk. 1, nr. 2a
3, stk. 1, nr. 3
3, stk. 1, nr. 4
3, stk. 1, nr. 5
3, stk. 1, nr. 6
3, stk. 1, nr. 7
3, stk. 1, nr. 8
3, stk. 1, nr. 9
3, stk. 2 og 3
4
5
6, stk. 1, 2 og 3
6, stk. 4, litra a) og b)
6, stk. 4, litra c), nr. i)
6, stk. 4, litra c) nr. ii), første led
6, stk. 4, litra c) nr. ii), andet led
6, stk. 4, litra d)
6, stk. 5, litra a)
6, stk. 5, litra b)
6, stk. 6
6, stk. 7, første afsnit
6, stk. 7, andet afsnit, første og andet led
6, stk. 8
7
8, stk. 1-5
8, stk. 6
8, stk. 7
9, stk. 1-4
9, stk. 5
9, stk. 6
9a
10
10a
11, stk. 1 og 2
11, stk. 3, litra a)
11, stk. 3, litra b)
11, stk. 4
11, stk. 5
11, stk. 6
11, stk. 7
12 og 13
13a
14 og 15
16, nr. 1
16, nr. 2
17, første afsnit
17, andet til femte afsnit

Nærværende direktiv

Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3, stk. 1, nr. 1
Artikel 3, stk. 1, nr. 2
Artikel 3, stk. 1, nr. 3
Artikel 3, stk. 1, nr. 4
Artikel 3, stk. 1, nr. 5
Artikel 3, stk. 1, nr. 6
Artikel 3, stk. 1, nr. 7
Artikel 3, stk. 1, nr. 8
Artikel 3, stk. 1, nr. 9
Artikel 3, stk. 1, nr. 10
Artikel 3, stk. 2 og 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6, stk. 1, 2 og 3
Artikel 6, stk. 4, litra a) og b)
Artikel 6, stk. 4, litra c), nr. i)
Artikel 6, stk. 4, litra c), nr. ii)
Artikel 6, stk. 4, litra c), nr. iii)
Artikel 6, stk. 4, litra d)
Artikel 6, stk. 5
Artikel 6, stk. 6
Artikel 6, stk. 7
Artikel 6, stk. 8, første afsnit
Artikel 6, stk. 8, andet afsnit, litra a) og b)
Artikel 6, stk. 9
Artikel 7
Artikel 8, stk. 1-5
—
Artikel 8, stk. 6
Artikel 9, stk. 1-4
—
Artikel 9, stk. 5
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13, stk. 1 og 2
Artikel 13, stk. 3
—
Artikel 13, stk. 4
—
Artikel 13, stk. 5, første afsnit
Artikel 13, stk. 5, andet afsnit
Artikel 14 og 15
Artikel 16
Artikel 17 og 18
—
Artikel 19
Artikel 20, stk. 1
Artikel 20, stk. 2
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Artikel 18
Artikel 19, 20 og 21
Artikel 22, stk. 1, 2 og 3
Artikel 22, stk. 4
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
—
—
—
Bilag I
Bilag II
Bilag III
—
—

6.5.2000

Nærværende direktiv

—
Artikel 21, 22 og 23
—
Artikel 24
—
Artikel 25
—
—
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Bilag I
Bilag II
Bilag III
Bilag IV
Bilag V

6.5.2000
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 871/2000 af 28. april 2000 om ændring af forordning (EØF)
nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de
oversøiske franske departementer
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 104 af 29. april 2000)
Side 9, i bilaget, søjlen »Réunion«, linjen for »Hård hvede«:
i stedet for: »12,00«
læses:

»16,00«.
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