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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 297/95
av den 10 februari 1995

om de avgifter som skall betalas till Europeiska • läkemedelsmyndigheten för
värdering av läkemedel
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

ett läkemedel jämte en avgift för varje tillkommande

styrka och/eller läkemedelsform. Ett avgiftstak måste
emellertid fastställas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag
och med beaktande av följande.

1 samma syfte bör en tilläggsavgift fastställas för senare
ansökningar avseende ett tidigare godkänt läkemedel med
avseende på ytterligare arbete och kostnader som beror på
att sökanden väljer att ge in sina ansökningar successivt.

Artikel 58 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22
juli 1993, i vilken gemenskapens system för godkännande

Bestämmelser bör antas om nedsatt avgift för sadana

och kontroll av humanläkemedel och veterinärmedicinska

ansökningar som, i enlighet med artikel 4.2.8 i rådets

läkemedel och en europeisk läkemedelsmyndighet (') —
nedan kallad "myndigheten" — inrättas, förutsätter att
rådet fastställer konstruktionen och storleken på de
avgifter som avses i artikel 57.1 .
Enligt förordningens artikel 57.1 skall myndighetens
intäkter bestå dels av ett bidrag från gemenskapen, dels av
avgifter som betalas av företag för att erhålla och förnya
gemenskapens godkännande för försäljning och för andra
tjänster som utförs av myndigheten.
I enlighet med artiklarna 6.3 och 28.3 i förordning (EEG)
nr 2309/93 skall samtidigt med varje ansökan om godkän
nande för försäljning av ett läkemedel och med varje
ansökan om ändring av ett sådant även avgiften till
myndigheten för behandling av ansökan betalas.
Beräkningen av de avgifter som myndigheten skall
uppbära skall grundas på faktiskt utförda tjänster.

De avgifter som fastställs i denna förordning får inte bli
en avgörande faktor för den som ansöker om tillstånd i
fall då det är möjligt att välja mellan ett centraliserat förfa
rande och ett nationellt förfarande.

direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärm

ning av bestämmelser som fastställts genom lagar och
andra författningar och som gäller läkemedel (2) eller i
enlighet med artikel 5.2.8 i rådets direktiv 8 1 /851 /EEG av
den 28 september 1981 om tillnärmning av medlemssta
ternas lagstiftning om analytiska, farmako-toxikologiska
och kliniska undersökningsprotokoll när det gäller pröv
ning av veterinärmedicinska läkemedel (3), grundas på en
mindre utförlig dokumentation, liksom för ansökningar
som gäller läkemedel avsedda för sådana djur som inte
används för livsmedelsproduktion.

För granskning av ändringar som gors i redan befintliga

beslut om godkännande och vilka inte förutsätter en full
ständig utvärdering av läkemedlets kvalitet, säkerhet och
effekt skall debitering ske i förhållande till ändringarnas
komplexitet och den faktiska arbetsinsatsen och således
med belopp som är betydligt lägre än belopp som debi
teras för en fullständig ansökan.

Arbetet med den obhgatonska förnyelsen vart femte år av

gemenskapstillstånd för försäljning motiverar att en avgift
tas ut.

Grundavgiften skall bestämmas som den avgift som tas ut
vid tillfället för den första ansökan om godkännande av
(') EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 1 .

(2) EGT nr L 22, 9.2.1965, s. 369/65. Direktivet senast andrat ge

nom direktiv 93/39/EEG (EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 22).
(3) EGT nr L 317, 6.11.1981 , s. 1 . Direktivet senast ändrat genom
direktiv 93/40/EEG (EGT nr L 214, 24.8.1993, s.31 ).

Nr L 35/2

| SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

En avgift bör kunna tas ut för medlingsarbete som utförs i
fall av tvist mellan medlemsstaterna i fråga om ansök
ningar om godkännande som ges in i enlighet med det
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veterinärmedicinska läkemedel och för övriga tjänster som

myndigheten utför skall tas ut i enlighet med denna
förordning.

decentraliserade förfarandet.

En schablonavgift skall tas ut för inspektion som utförs
sedan ett godkännande av försäljning lämnats på begäran

2.

Avgiftsbeloppen skall anges i ecu.

av tillståndshavaren eller i dennes intresse.
Artikel 2

Marknaden för veterinärmedicinska läkemedel skiljer sig
från marknaden för humanläkemedel vilket motiverar att

lägre avgifter tas ut. Det måste också vara möjligt att i
enskilda fall beakta särskilda förhållanden som rör försälj
ning av vissa veterinärmedicinska läkemedel. Detta mål
kan bäst uppnås genom särskilda bestämmelser, såsom
bestämmelser om nedsättning och dispenser.

Vid granskning av en ansökan om fastställande av högsta
tillåtna restmängder kan sökanden välja om ansökan om
fastställandet skall göras för sig eller tillsammans med
ansökningen om gemenskapsgodkännande. I det senare
fallet innefattar den fastställda avgiften för granskningen
av ansökan den avgift som bestämts för fastställande av
högsta tillåtna restmängder. Om sökanden väljer att
ansöka för sig om fastställande av högsta tillåtna rest
mängd skall tillkommande arbete och kostnader ersättas
genom en särskild avgift.

Alla övriga avgifter för värdering av veterinärmedicinska
läkemedel skall grundas på de principer som beskrivs
ovan .

I vissa undantagsfall skall — av tungt vägande allmänna
hälsoskäl eller djurhälsoskäl — de ovannämnda avgifterna
kunna bli föremål för dispens eller nedsättning. Alla
dispenser av denna innebörd skall beslutas av myndighe
tens chef efter hörande av den behöriga kommittén och
på grundval av allmänna kriterier som fastställs av
myndighetens styrelse.

Efter en försöksperiod på tre år skall myndighetens finan
siella behov omprövas på grundval av de erfarenheter som
erhållits under försöksperioden. Av praktiska skäl skall
bestämmelser antas som gör det möjligt att anpassa
beloppen till kortare perioder.
Fördraget ger inga särskilda befogenheter för fastställande
av avgifter på gemenskapsnivå inom ramen för ett gemen
skapssystem. Det är därför lämpligt
regleringen i fördragets artikel 235.

att

utnyttja

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1 . Avgifter för att erhålla och bibehålla ett gemen
skapstillstånd för försäljning av humanläkemedel och

Myndigheten skall i sin årliga prognos som är avsedd för
kommissionens preliminära budgetförslag ange de prog
noser som den gör med avseende på avgifterna för
följande räkenskapsår. Detta skall göras skilt från den
uppskattning som görs av de allmänna utgifterna och
gemenskapens eventuella bidrag.

Artikel 3

Ansökningar om godkännande av humanläkemedel
som görs enligt det centraliserade förfarandet
1 . Grundavgift: 140 000 ecu

Härmed avses den avgift som tas ut för en ansökan om
gemenskapsgodkännande av läkemedel som åtföljs av
fullständig dokumentation. Avgiften skall höjas med
20 000 ecu för varje tillkommande styrka och/eller
läkemedelsform för samma läkemedel som ges in för
bedömning samtidigt med den ursprungliga ansöknin
gen. Det totala beloppet för denna avgift får dock
aldrig överstiga 200 000 ecu.

2. Nedsatt avgift: 70000 ecu

Härmed avses den avgift som tas ut för ansökningar
om gemenskapsgodkännande för försäljning av ett
läkemedel för vilket fullständig dokumentation enligt
artikel 4.2.8 i direktiv 65/65/EEG inte behöver ges in.
Avgiften skall höjas med 10 000 ecu för varje tillkom
mande styrka och/eller läkemedelsform av samma
läkemedel som ges in för bedömning samtidigt med
den ursprungliga ansökningen. Det totala avgiftsbe
loppet får dock inte överstiga 100 000 ecu.
3. Tilläggsavgift: 40 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut för varje tillkom
mande ansökning om gemenskapsgodkännande av ett
läkemedel för ny styrka och/eller läkemedelsform som
ges in sedan den ursprungliga ansökningen getts in till
myndigheten.

4. Avgift för typ I-ändring: 5 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut i fall av ändring
som är att betrakta som mindre i enlighet med den
bedömning som görs med hjälp av indelningen i den
kommissionsförordnin# som gäller i förevarande fall.
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5. Avgift för typ Il-ändring: 40 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut i fall av ändring
som är att betrakta som större i enlighet med den
bedömning som görs med hjälp av indelningen i den
kommissionsförordning som gäller i förevarande fall.

Nr L 35/3

djur som används för livsmedelsproduktion om ansök
ningen åtföljs av fullständig dokumentation. Avgiften
skall höjas med 10 000 ecu för varje tillkommande
styrka och/eller läkemedelsform som ges in för
bedömning samtidigt med den ursprungliga ansökan.
Det totala beloppet för denna avgift får emellertid
aldrig överstiga 100 000 ecu.

6. Förnyelseavgift: 10 000 ecu
Härmed avses en avgift som tas ut vid granskning av
nya upplysningar som finns tillgängliga i samband
med den obligatoriska förnyelse som vart femte år skall
göras av godkännandet av försäljning av ett läkemedel
och för varje styrka och/eller läkemedelsform av

För vacciner utgör grundavgiften 40 000 ecu varvid
varje tillkommande styrka och/eller läkemedelsform
medför en höjning med 5 000 ecu.
2. Nedsatt avgift: 35 000 ecu

detsamma.

7. Inspektionsavgift: 10 000 ecu
Härmed avses en schablonavgift som tas ut för varje
inspektion inom eller utom gemenskapen. För inspek
tioner utanför gemenskapen debiteras därutöver rese
kostnader separat på grundval äv de faktiska kostna
derna.

8 . Överföringsavgift: 5 000 ecu
Härmed avses en avgift som tas ut i samband med
ändring av innehavare till alla godkännanden för
försäljning som berörs av överföringen.

Härméd avses den avgift som tas ut för en ansökan om
gemenskapsgodkännande för försäljning av läkemedel
för vilka i enlighet med undantagen i artikel 5.2.10 i
direktiv 8 1 /8 51 /EEG fullständig dokumentation inte
måste ges in eller för en ansökan som rör läkemedel
avsedda för djur som inte används för livsmedelspro
duktion. Avgiften skall höjas med 5 000 ecu för varje
tillkommande styrka och/eller läkemedelsform av
samma läkemedel som ges in för bedömning samtidigt
med den ursprungliga ansökan. Det totala beloppet för
denna avgift får dock inte överstiga 50 000 ecu.

För vacciner utgör den nedsatta avgiften 20 000 ecu
varvid varje tillkommande styrka och/eller läkemedels
form medför en höjning med 5 000 ecu.

Artikel 4

Avgörande av tvister rörande ansökningar om
godkännande för humanläkemedel som ges in för
bedömning i enlighet med det decentraliserade
förfarandet

Medlingsavgift: 30 000 ecu

Härmed avses en schablonavgift som det berörda företaget
skall betala till myndigheten för dess medlingsarbete i fall
av tvist mellan medlemsstaterna om ömsesidigt erkän
nande av ett nationellt godkännande eller om ett ömsesi
digt erkännande av en typ Il-ändring som skall tillämpas
på ett befintligt nationellt godkännande. Detta belopp tas
också ut i samband med genomförande — på begäran av
den person som ansvarar för utsläppandet på marknaden
— av de förfaranden som anges i artiklarna 11 och 12 i
direktivet 75/319/EEG (').
Artikel 5

Ansökan om godkännande för veterinärmedicinska
läkemedel enligt det centraliserade förfarandet

1 . Grundavgift: 70 000 ecu

Härmed avses den avgift som tas ut för en ansökan om
gemenskapsgodkännande av läkemedel avsedda för
(') EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 13. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 93/39/EEG (EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 22).

3. Avgift för bestämning av högsta tillåtna rest
mängder: 40 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut för en ansökning
om första fastställande av högsta tillåtna restmängd för
ett ämne. Avgiften för varje ansökning om ändring
eller utökning av fastställda mängder utgör 10 000 ecu.

Avgiften skall dras av från den avgift som skall betalas
för ett godkännande för försäljning av ett läkemedel
som innehåller detta ämne om ansökan görs av det
företag som från början medverkade till fastställande av
högsta tillåtna restmängd för detta ämne.
4. Tilläggsavgift: 20 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut för varje tillkom
mande ansökan om gemenskapsgodkännande av ett
läkemedel för ny styrka och/eller ny läkemedelsform
sedan den ursprungliga ansökningen getts in till
myndigheten.
Avgift skall också tas betalas för varje ansökning om
godkännande av försäljning av ett läkemedel för
användning till ett eller flera ytterligare djurslag om
inte en tilläggsansökning för en tillkommande styrka
och/eller läkemedelsform gjorts vid samma tillfälle.
För vacciner skall tilläggsavgiften utgöra 10 000 ecu.
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5. Avgift för typ I-ändring: 5 000 ecu
Härmed avses den avgift som tas ut i fall av ändring
som är att betrakta som mindre i enlighet med en
bedömning som görs med hjälp av indelningen i den
kommissionsförordning som gäller i förevarande fall.

6. Avgift för typ Il-ändring: 20 000 ecu
Härmed avses en avgift som tas ut i fall av ändring
som är att betrakta som större i enlighet med en
bedömning som görs med hjälp av indelningen i den
kommissionsförordning som gäller i förevarande fall.

användningsområde — myndighetens verkställande chef i
enskilda fall efter horande av den behöriga kommittén ge
dispens från eller nedsättning av avgift. Beslut om dispens
eller nedsättning skall motiveras.

Generella regler för dispens och nedsättning av avgifter
skall antas av myndighetens styrelse.
2.

Ett förfarande som motsvarar det som beskrivs i

stycke 1.1 skall gälla för tvister som kan uppstå när en
ansökan skall hänföras till någon av ovan beskrivna avgift
skategorier.

7. Förnyelseavgift: 5 000 ecu
Härmed avses en avgift som tas ut för granskning av
nya upplysningar som finns tillgängliga beträffande
produkten i samband med den obligatoriska förnyelse
av gemenskapsgodkännandet för försäljning av ett
läkemedel för varje styrka och/eller läkemedelsform
som skall göras vart femte år försåvitt läkemedlet har
varit föremål för ett sådant tilläggsbelopp som avses i
punkt 4 i denna artikel.
8. Inspektionsavgift: 10 000 ecu
Härmed avses ett schablonbelopp som tas ut för varje
inspektion som utförs inom eller utom gemenskapen.
För sådana inspektioner som utförs utom gemen
skapen debiteras därutöver reskostnader på grundval av
de faktiska kostnaderna.

9. överlätelsavgift: 5 000 ecu

Artikel 8

Förfallodag och försenad betalning
1 . Avgifter för vilka inget förfallodatum anges i denna
förordning eller i förordning (EEG) nr 2309/93 skall
betalas när ansökan lämnas in.

2. Om en avgift som skall betalas i enlighet med denna
förordning inte är betald på förfallodagen får myndighe
tens verksfållande chef besluta att inte tillhandahålla eller

att avbryta begärda tjänster tills den aktuella avgiften beta
las.

3. Avgifter skall betalas i ecu eller i en medlemsstats
nationella valuta i enlighet med gällande växelkurs, som
dagligen fastställs av kommissionen i enlighet med
förordning (EEG) nr 3180/78 ('). Dock får myndighetens
styrelse fastställa månatliga omräkningstal som grundas på
tidigare kurser.

Härmed avses en avgift som tas ut i samband med
ändring av innehavare av varje godkännande för försälj
ning som berörs av överlåtelsen.

Artikel 9

Regler om genomförande

Artikel 6

Avgörande av tvister som rör godkännande av
försäljning för veterinärmedicinska läkemedel i
enlighet med det centraliserade förfarandet
Medlingsavgift: 1 5 000 ecu
Härmed avses ett schablonbelopp som det berörda före
taget betalar till myndigheten för medlingsarbete som den
utför i fall av tvist mellan medlemsstaterna om ömsesidigt
erkännande av ett nationellt tillstånd eller om ömsesidigt
erkännande av en typ Il-ändring i ett befindig nationellt
tillstånd. Detta belopp utgår även då ett förfarande i
enlighet med artiklarna 19 och 20 i direktiv 8 1 /8 51 /EEG
inleds på begäran av den person som är ansvarig för
utsläppande på marknaden.
Artikel 7

Dispenser, avgiftsnedsättning och avgörande av
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Utan hinder av andra bestämmelser i denna förordning
eller förordning (EEG) nr 2309/93 skall tillämpningsföre
skrifter antas av myndighetens styrelse beträffande

tidpunkt för betalning av avgifter enligt artikel 1 liksom
för hur betalning skall ske och beträffande följderna av
utebliven eller försenad betalning samt beträffande de
övriga åtgärder som behövs för tillämpningen av denna
förordning.
Artikel 10

Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande skall
kommissionen avge en rapport om dess tillämpning och
på grundval av gjorda erfarenheter föreslå rådet en defi
nitiv förordning. Efter hörande av Europaparlamentet
skall rådet med kvalificerad majoritet anta bestämmelser
om avgiftsbelopp och övriga bestämmelser rörande avgif
ter. Dessa skall tillämpas från och med den 1 januari
1998. Om bestämmelserna inte kan tillämpas från denna

tvister

1 . I undantagsfall och av uppenbara folk- eller djurhäl
soskäl kan — såvitt avser läkemedel med ett begränsat

(') EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1 . Förordning senast ändrat ge
nom förordning (EEG) nr 1971 /89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s.
1 ).
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Artikel 11

tidpunkt skall de belopp och de regler för avgifter som
anges i denna förordning fortsätta att tillämpas proviso
riskt.

Ikraftträdande

Dock skall ändringar i beloppen för olika avgifter som
anges i denna förordning göras i enlighet med vad som
anges i artikel 73 i förordning nr 2309/93.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 februari 1995.

Pä rådets vägnar
A. JUPPÉ
Ordförande

Nr L 35/6
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 298/95
av den 14 februari 1995

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1981/94 om öppnande och förvaltning
av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern,
Egypten, Israel,
Jordanien, Malla, Marocko, de ockuperade områdena, Tunisien
och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

med beaktande av följande:

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Importarrangemang för tomater och zucchinier har
ändrats till följd av de multilaterala handelsförhandlin
garna under Uruguay-rundan inom ramen för GATT.
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Enligt artikel 25 i samarbetsavtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Marocko kan gemenska
pen, ifall gemenskapsbestämmelserna ändras, ändra arran
gemangen enligt avtalet i fråga om de berörda produk
terna.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1981 /94 av
den 25 juli 1994 om öppnande och förvaltning av gemen
skapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Alge
riet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko,
de ockuperade områdena, Tunisien och Turkiet, samt om
föreskrifter för ökning och anpassing av dessa tull
kvoter ('), särskilt artikel 7 i denna, och

Gemenskapen och Marocko är överens om att ändra
arrangemangen i fråga på grundval av en överenskom
melse genom skriftväxling.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

I bilaga 4 till förordning (EG) nr 1981 /94 skall löpnummer 09.1117 och 09.1118 ändras
och löpnummer 09.1133 läggas till på följande sätt:
Löpnummer
"09.1117

Taric

KN-nummer

Varuslag

Volymkvot

Tullsats

i ton

(%)

95 365

0

Tomater, färska och kylda:

0702 00 15
0702 00 20
ex 0702 00 45

11—14,

16, 17,
21—24,
26, 27,
31—34,
36, 37,
41 —44,
46, 47,
51—54,
56, 57,
61—64,
66, 67

— 15 november 1994—30 april 1 995
— 15 november 1995—30 april 1996
— 1 januari—31 mars 1995

96 208

81 006 (') (4)

0
—

0702 00 50

därav:
09.1118

Tomater, färska eller kylda:

0702 00 20

— 1—30 april 1995
— 1—30 april 1996
(') EGT nr L 199, 2.8.1994, s.

1.

16 800 (2)
16 800 (2)

0
0
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Löpnummer

KN-nummer

09.1133

0709 90 71
ex 0709 90 73

ex 0709 90 75
ex 0709 90 79

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Taric

Varuslag

Nr L 35/7
Volymkvot

Tullsats

i ton

(%)

Zucchini:
01—06
31—36
61—66
11—16
31—36

1 000 (3) (4)
1 200 O (4)

— 1 januari—20 april 1995
— 1 oktober 1995—20 april 1996

—

51—56

(') Det ingångspris från och med vilket den särskilda tilläggstullsatsen i förteckningen över gemenskapens eftergifter till GATT minskas till 0, är lika med 560
ecu/ton.

(2) Den särskilda tilläggstullsatsen är tillämplig.

(3) Inom ramen för denna kvot minskas den särskilda tilläggstullsatsen i förteckningen över gemenskapens eftergifter till GATT till 0 den 1 oktober—20
april, under förutsättning att ingångspriset är minst 451 ecu/ton, och detta belopp minskas till 445 ecu/ton den 1 februari—31 mars 1995 och till 439
ecu/ton den 1 februari—31 mars 1996.

f) Om ingångspriset för ett parti är 2 %, 4 % , 6 % eller 8 % mindre än ett ingångspris på
— 560 ecu/ton för tomater,
och

— 451 ecu/ton för zucchinier, dock så att detta belopp minskas till 445 ecu/ton den 1 februari—31 mars 1995 och till 439 ecu/ton den 1 februari—31
mars 1996,

är den särskilda tullavgiften 2 %, 4 % , 6 % respektive 8 % av detta ingångspris.
Om ingångspriset för ett parti är under 92 % av ett ingångspris på
— 560 ecu/ton för tomater,
och

— 451 ecu/ton för zucchinier, dock så att detta belopp minskas till 445 ecu/ton den 1 februari—31 mars 1995 och till 439 ecu/ton den 1 februari—31
mars 1996,

tillämpas den särskilda tullavgift som fastslogs inom ramen för GATT."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 35/8
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 299/95
av den 14 februari 1995

om ändring av förordning (EEG) nr 584/75 om nödvändiga villkor för
frisläppande av säkerhet som skall ställas vid anbudsgivning för exportbidrag
inom rissektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Fördning (EEG) nr 584/75 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 2 skall ändras på följande sätt:
a. Punkt 1 skall ersättas med följande:

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av
den 25 juni 1976 om en gemensam organisation av
rismarknaden ('), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1869/94 (2), särskilt artikel 17 i denna, och

med beaktande av följande:

"1 . Deltagande i anbudsgivning skall ske
antingen genom inlämnande av ett skriftligt anbud
till behörig myndighet i medlemsstaten eller genom
inkommande med ett skriftligt anbud via telekom
minikation till myndigheten" och,
b. Punkt 5 skall ersättas med följande:
"Ett anbud som inlämnats kan inte dras tillbaka."

I kommissionens förordning (EEG) nr 584/75 (3), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 409/90 (4), föreskrivs i
artikel 2 hur anbud skall inlämnas. Den moderna tele
kommunikationstekniken
kan
förbättra
sättet
att
inkomma med anbud.

Artikel 7 i ovan nämnda förordning fastställer de villkor
som skall uppfyllas för frisläppande av säkerhet som ställs
vid anbudsgivning. Om anbudet inte har dragits tillbaka
kan denna säkerhet frisläppas utan att detta minskar syste
mets effektivitet under förutsättning att anbudsgivaren
kan påvisa att motsvarande säkerhet för utfärdande av
exportlicens har ställts.

2. Artikel 7 skall ersättas med följande:
"Artikel 7

Säkerhet vid anbudsgivning skall frisläppas när:
a. anbudet har dragits tillbaka,
b. anbudsgivaren kan påvisa att den säkerhet som
anges i artikel 12 i kommissionens förordning
(EEG) nr 891 /89 Q har ställts.
Då det åtagande som anges i artikel 2.3 b inte uppfylls
skall sådan säkerhet som ställs vid anbudsgivning inte
frisläppas, utom vid force majeure.
O EGT Nr L 94, 7.4.1989, s. 13."
Artikel 2

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål
och ris.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

166, 25.6.1976, s. 1 .
197, 30.7.1994, s. 7.
61 , 7.3.1 975, s. 25.
43, 17.2.1990, s. 21 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 300/95
av den 14 februari 1995

om ändring av förordning (EG) nr 1077/94 om öppnande av en stående
anbudsinfordran för export av vete av kvalitet för brödframställning vilket
innehas av det franska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt

anmälan av den 26 januari 1995 har Frankrike informerat
kommissionen om sitt interventionsorgans avsikt att

ändra förteckningen över lagringsorter.
Det är därför lämpligt att ändra bilaga I till förordning
(EG) nr 1077/94.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (2), ändrad
genom förordning (EG) nr 1 20/94 (3), fastställs förfarandet
vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas
av interventionsorgan.
Genom kommissionens förordning (EG) nr 1077/94 (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2981 /94 (*),
öppnas en stående anbudsinfordran för export av
1 400 000 ton vete av kvalitet för brödframställning vilket
innehas av det franska interventionsorganet. Genom sin

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1077/94 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggöra i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
191 , 31.7.1993, s. 76.
21 , 26.1.1994, s. 1 .
120, 11.5.1994, s. 9.

(4 EGT nr L 315, 8.12.1994, s. 4.
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BILAGA

»BILAGA I

(i ton)

Lagringsort
Amiens

Bordeaux

Châlons-sur-Marne
Lille

Kvantiteter

320 000

3 000
75 000
320 000

Nancy

20 000

Nantes

57 000

Paris

25 000

Poitiers

54 000

Rennes

58 000

Rouen

Orléans

430 000

38 000"

2 . 9S
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/95
av den 14 februari 1995

om fastställande för medlemsstaterna och för regleringsåret 1994 av
inkomstbortfall och bidragsbelopp per tacka och honget och det särskilda stödet
till får- och getuppfödningen i vissa mindre gynnade områden i gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för får- och getkött ('), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 5.6 i
denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601 /92 av
den 15 juli 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EEG) nr 1974/93 (4) särskilt
artikel 13 i denna, och

med beaktande av följande:
I artikel 5.1 och 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89 före
skrivs ett bidrag för att ersätta eventuellt inkomstbortfall
för producenter av fårkött och, i vissa områden, av getkött.
Dessa områden finns angivna i bilaga I till förordning
(EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i kommissionens förord
ning (EEG) nr 1065/86 av den 11 april 1986 om bestäm
ning av de bergsområden för vilka bidraget till getkötts
producenter beviljas (% ändrad genom förordning (EEG)
nr 3519/86 O.

Genom tillämpning av artikel 5.6 i förordning (EEG) nr
3013/89 har medlemsstaterna genom kommissionens
(EG) nr 1640/94 Q bemyndigats att utbetala en första
delbetalning och genom kommissionens förordning (EG)
nr 1765/94 (8) en andra delbetalning till får- och getkötts
producenterna. Det är alltså nödvändigt att fastställa det
slutgiltiga beloppet för det bidrag som skall betalas för
regleringsåret 1994.

Genom tillämpning av artikel 5.2 i förordning (EEG) nr
3013/89 erhålls beloppet för detta bidrag till producenter
av tunga lamm under regleringsåret 1994 genom att
(')
(2)
(3)
(4)
H

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

289, 7.10.1989, s. 1 .
349, 31.12.1994, s. 105.
173, 27.6.1992, s. 13.
180, 23.7.1993, s. 26.
97, 12.4.1986, s. 25.

j6) EGT nr L 325, 20.11.1986, s. 17.
O EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 10.
(8) EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 31 .

multiplicera inkomstbortfallsbeloppet med en koefficient
som uttrycker den årliga, genomsnittliga produktionen av
kött från tunga lamm per tacka som föder sådana lamm,
uttryckt per 100 kg slaktvikt. Enligt ovan nämnda förord
ning skall bidragsbeloppet per tacka till producenter av
lätta lamm och per honget för regleringsåret 1994 fast
ställas till 80 % av bidraget till producenter av tunga
lamm .

Genom tillämpning av artikel 8 i förordning (EEG) nr
3013/89 bör bidragsbeloppet minskas med effekten på
baspriset av den koefficient som avses i punkt 2 i denna
föreskrift. Denna koefficient har fastställts till 7 % genom
rådets förordning (EEG) nr 2069/92 (9) om ändring av
förordning (EEG) nr 3013/89.

Det är lämpligt att föreskriva att stödet i rådets förordning
(EEG) nr 1323/90 av den 14 maj 1990 (10), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 363/93 ("), eller resten av
detta stöd, genom tillämpning av artikel 4 i förordning
(EG) nr 1640/94, beviljas före det bestämda datumet på
samma villkor som bidraget.
I förordning (EEG) nr 1601 /92 föreskrivs speciella
åtgärder angående jordbruksproduktionen på Kanarie
öarna från och med den 1 juli 1992. Dessa åtgärder
medger ett kompletterande bidrag till producenter av lätta
lamm och getter på samma villkor som fastställts för det
bidrag som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3013/
89. 1 dessa villkor föreskrivs att Spanien bemyndigas utbe
tala nämnda kompletterande bidrag.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det har konstaterats en skillnad på 111,189 ecu per 100
kilo mellan baspriset minskat med effekten av den koeffi
cient som avses i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr
3013/89 och priset på den gemensamma marknaden
under regleringsåret 1994.
O EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 59.
(10) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 17.
(n) EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 1 .
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Artikel 2

Den koefficient som avses i artikel 5.2 i förordning (EEG)
nr 3013/89 fastställs till 16 kilo.
Artikel 3

1 . Följande bidragsbelopp skall betalas per tacka under
regleringsåret 1994:

15. 2. 95

bemyndigade att utbetala genom tillämpning av artikel
1.1 i förordning (EEG) nr 1323/90, inom de gränser och
till de procenttal som föreskrivs i artikel 5.7 och 5.8 andra
stycket, andra strecksatsen, i förordning (EEG) nr 3013/89,
eller, i tillämpliga fall, resten av detta stöd, vid
tillämpning av föreskrifterna i artikel 4 i förordning (EG)
nr 1640/94, skall utbetalas före den 15 oktober 1995. Den

representativa kursen är den som gäller den sista dagen på
regleringsåret 1994.

(ECU)
Bidragsbelopp per tacka

Artikel 5

Producenter av tunga lamm

Producenter av lätta lamm

17,790

14,232

2. Följande belopp skall betalas per gethona och region
under regleringsåret 1994, i de områden som anges i
bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och artikel 1 i
förordning (EEG) nr 1065/86:
(ECU)
Bidragsbelopp per honget

Genom tillämpning av artikel 13.3 i förordning (EEG) nr
1601 /92 fastställs det kompletterande bidragsbelopp för
regleringsåret 1994 som skall beviljas producenter av lätta
lamm och getter på Kanarieöarna, inom de gränser och
till de procenttal som föreskrivs i artikel 5.7 och 5.8 andra
stycket, andra strecksatsen, i förordning (EEG) nr 3013/89
enligt följande:

— 5,258 ecu per tacka till de producenter som avses i
artikel 5.3 i nämnda förordning.
— 5,258 ecu per honget till de producenter som avses i
artikel 5.5 i nämnda förordning.

14,232

Artikel 6
Artikel 4

Det särskilda stöd till producenter av får- och getkött i de
mindre gynnade områden som medlemsstaterna är

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

15. 2. 95
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Nr L 35/ 13

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföre
skrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (3), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

denna förordning.

Det är lämpligt att tillämpa den avvikelse som föreskrivs i
artikel 1 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 3311 /94
av den 20 december 1994 om att skjuta upp
tillämpningen äv åtgärderna för den agromonetära
ordning som är i kraft den 31 december 1994 en månad
och att fastställa jordbruksomräkningskursen för de nya
medlemsstaterna (4).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:
I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uru
guayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen
i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

0) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(3) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .

(4) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 februari 1995 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ECU per 100 kg)
Kod för tredje land (')

0702 00 15

204

49,1

212

88,8

624

97,3

1
0707 00 10

0709 90 73

\

|

Schablonvärde

KN-nr

vid import

999

78,4

053

166,9

068

147,1

204

142,6

624

207,3

999

166,0

204

96,0

624

196,3

999

146,2

{') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3079/94 (EGT nr L 325, 17. 12. 1994, s.
17). Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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Nr L 35/ 15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige till Euro

kommissionen har tillgång till medför att de nu gällande

importavgifterna bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.
För att möjliggöra avgiftsförfarandenas normala funktion
bör den representativa marknadskurs som fastställs under
referensperioden från och med den 13 februari 1995
användas för att beräkna importavgifterna vad gäller
flytande valutor.

peiska unionen (2), särskilt artikel 1 6.8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 150/95 (4), särskilt artikel 5 i denna,
och

med beaktande av följande:

Importavgifterna för vitsocker och råsocker fastställdes i
kommissionens förordning (EG) nr 1957/94 0, senast
ändrad genom förordning (EG) nr 294/95 (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De importavgifter som avses i artikel 16.1 i förordning
(EEG) nr 1785/81 skall vara de som anges i bilagan till

den här förordningen med avseende på vitsocker och på
råsocker äv standardkvalitet.

Artikel 2

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i kommis

sionens förordning (EG) nr 1957/94 på de uppgifter som

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
(3)
(4)
(0

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
C
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
241 , 29.8.1994, s. 21 .
387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s. 1 .
198, 30.7.1994, s. 88.

fä EGT nr L 34, 14.2.1995, s. 38.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 februari 1995 om fastställande av importavgifter
för vitsocker och råsocker

(ECU/100 kg)
KN-nummer

Importavgift Q

1701 11 10

37,05 (')

1701 11 90
17011210

37,05 (')
37,05 (')

1701 12 90

37,050

1701 91 00

45,32

1701 99 10

45,32

1701 99 90

4532 (2)

(') Den tillämpliga importavgiften beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikél 2 eller 3 i kommissionens
förordning (EEG) nr 837/68 (EGT nr L 151 , 30.6.1968, s. 421 senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1428/78

(EGT nr L 171 , 28.6.1978, s. 34).
(2) I enlighet med artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 1785/81 är detta belopp även tillämpligt på socker som
framställts av vitsocker och råsocker och som innehåller andra tillsatser än arom- och färgämnen.
(3) Importavgifter skall inte tillämpas på produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /482/EEG.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 304/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn
av vete eller råg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige (2), särskilt

avseende flytande valutor fastställs under referensperioden
från och med den 13 februari 1995, användas för att

beräkna avgifterna.

Till följd av att de närmare bestämmelserna i förordning
(EG) nr 3035/94 tillämpas på de av dagens offertpriser
och prisnoteringar som kommissionen känner till, bör de
avgifter som för närvarande är i kraft ändras till de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen.

artiklarna 10.5 och 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), och
med beaktande av följande:

Importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl av vete och
råg samt krossgryn och grovt mjöl av vete fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 3035/94 Q och i de
påföljande ändringsförordningarna.
För att systemet med importavgifter skall kunna fungera
normalt, bör den representativa marknadskurs som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Importavgifterna för de produkter som anges i artikel 1.1
a—c i förordning (EEG) nr 1766/92 skall vara de som
anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
(3)
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
C
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
241 , 29.8.1994, s. 21 .
387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s. 1 .
321 , 14.12.1994, s. 28.
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BILAGA

till

kommissionens förordning av den 14 februari 1995 om fastställande
importavgifterna for spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

av

(hL U/ton)
KN-nr

Tredje land (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

103,31 00
103,3100
1 1,29 o 0 C 1)

1001
1001
1002
1003
1003

90
90
00
00
00

91
99
00
10
90

1004 00 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00
1103 1110
1103 11 90
110710 11
1107 10 19
1107 10 91
110710 99
1107 20 00

95,65

95,65 O (")
133,84 O
102,34

102,34 (9)
111,34

10331 00
10331 00
107,74 (4)
45,20 O
45,80 (4)O
o o
0
0

182,16 0
234,75
60,43
209,19
183,40
140,35

195,31 H
149,25 0
1 71 ,77 H

(') Då durumvete med ursprung i Marocko transporteras direkt från det landet till gemenskapen, nedsätts avgiften
med 0,7245 ecu/ton.

(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90 tillämpas avgifterna inte på produkter med ursprung i AVS-stater
som importeras direkt till de franska utomeuropeiska departementen.
(3) Då majs med ursprung i AVS-statema importeras till gemenskapen, nedsätts avgiften med 2,186 ecu/ton.
f) Då hirs och sorghum med ursprung i AVS-staterna importeras till gemenskapen, tas en avgift ut i enlighet med
förordning (EEG) nr 715/90.
(*) Då durumvete och kanariefrö som är producerat i Turkiet transporteras direkt från det landet till gemenskapen,
nedsätts avgiften med 0,7245 ecu/ton.
(6) Den avgift, som tas ut vid import av råg som är producerad i Turkiet, och som transporteras direkt från det
landet till gemenskapen, fastställs i rådets förordning (EEG) nr 1180/77 (EGT nr L 142, 9.6.1977, s. 10), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 1902/92 (EGT nr L 192, 11.7.1992, s. 3), och kommissionens förordning
(EEG) nr 2622/71 (EGT nr L 271 , 10.12.1971 , s. 22), ändrad genom förordning (EEG) nr 560/91 (EGT nr L 62,
8.3.1991 , s. 26).

Q Den avgift som tillämpas på råg skall tas ut vid import av den produkt som omfattas av KN-nr 1008 90 10
(triticale).
(8) Ingen avgift tas ut för produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
O Produkter vilka klassificeras enligt detta nummer, som importeras inom ramen för de avtal som slutits mellan
Polen och Ungern och gemenskapen och inom ramen för de interimsavtal som slutits mellan Tjeckien,
Slovakien, Bulgarien och Rumänien och gemenskapen, och för vilka ett certifikat EUR 1 uppvisas, utfärdat
enligt de villkor som föreskrivs i förordning (EG) nr 121 /94 och (EG) nr 335/94, skall omfattas av de avgifter
som anges i bilagorna till nämnda förordningar.
(I0) I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1180/77 nedsätts denna avgift med 6,569 ecu per ton för produkter
med ursprung i Turkiet.
(") Avgiften för de produkter vilka klassificeras enligt dessa nummer, som fastställs inom ramen för förordning (EG)
nr 774/94, begränsas i enlighet med de villkor som föreskrivs i denna förordning.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 305/95
av den 14 februari 1995

om fastställande av importavgifterna för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast

ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland

sionen känner till, bör de avgifter som för närvarande är i
kraft ändras till de belopp som anges i bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

och Sverige (2), särskilt artikel 14.8 i denna, och
med beaktande av följande:

Importavgifterna för mjölk och mjölkprodukter fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 3343/94 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 179/95 (4).

Till följd av att de närmare bestämmelserna i förordning
(EG) nr 3343/94 tillämpas på de priser som kommis

De importavgifter som avses i artikel 14 i förordning
(EEG) nr 804/68 skall vara de som anges i bilagan till den
här förordningen.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

O
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
C
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
241 , 29.8.1994, s. 21 .
350, 31.12.1994, s. 88.
24, 1.2.1995, s. 55.
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BILAGA

till

kommissionens

förordning av den 14 februari 1995 om
importavgifterna för mjölk och mjölkprodukter

fastställande

av

(ECU/100 kg nettovikt, om inte annat anges)

KN-nr

Anmärkning r)

Importavgift

KN-nr

Anmärkning (*)

Importavgift

(')

2,5143 / kg + 30,26

0401 10 10

18,28

0403 10 16

0401 10 90

16,82

0403 10 22

27,07

0401 20 11

24,16

0403 10 24

31,21

0401 20 19

22,70

0403 10 26

0401 20 91

2830

0403 10 32

0401 20 99

26,84

0403 10 34

0401 30 11

68,83

0403 10 36

0401 30 19

67,37

0403 90 1 1

129,03

0401 30 31

129,50

0403 90 13

216,72

0401 30 39

128,04

0403 90 19

260,18

0401 30 91

214,57

0403 90 31

0401 30 99

213,11

0403 90 33

040210 11
0402 10 19
0402 10 91

0402 10 99

0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91

0402 21 99
0402 29 11
0402 29 15

0402 29 19
0402 29 91

0402 29 99
0402 91 11
0402 91 19
0402 91 31

0402 91 39
0402 91 51

0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99

0402 99 11
0402 99 19
0402 99 31
0402 99 39

0402 99 91
0402 99 99

O
OO
00
00
O
O
00
00
00
000
00
00
00
00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
0
00
00
00
00

0403 90 39

129,03
120,28

1 ,2028 / kg + 30,26
1,2028 / kg + 21,51

(')
(')
0

0,1 978 / kg + 28,80
0,2392 / kg + 28,80
0,6445 / kg + 28,80

1,2028 / kg + 30,26
2,0797 / kg + 30,26
2,5143 / kg + 30,26

0403 90 51

27,07

0403 90 53

31,21

0403 90 59

71,74

0403 90 61

216,72

71,74

(')
(■)
(')

207,97

0403 90 63

207,97

0403 90 69

(')
(')
(»)

0,1 978 / kg + 28,80
0,2392 / kg + 28,80
0,6445 / kg + 28,80

260,18

0404 10 02

30,89

251,43

0404 10 04

216,72

0404 10 06

260,18

0404 10 12

129,03

0404 10 14

216,72

2,0797 / kg
2,0797 / kg
2,0797 / kg
2,51 43 / kg

-(+
+
+

30,26
30,26
21,51
30,26

2,51 43 / kg + 21,51

0404 10 26

44,52

0404 10 28

44,52

0404 10 32

55,65

0404 10 34

55,65

0404 10 36

129,50

0404 10 38

128,04

0404 10 48

214,57

0404 10 52

213,11

0404 10 54

65,06

0404 10 56

65,06

0404 10 58

1 ,251 2 / kg
1 ,251 2 / kg
2,1 019 / kg
2,1019 / kg

+
+
+
+

25,89
24,43
25,89
24,43

260,18

0404 10 16

0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74

0404 10 76

(')
(')
(')
(')
(•)
(')
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

0,3089 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
1,2028 /kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
0,3089 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
03089 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg

+
+
+
+
+
+

21,51
30,26
30,26
30,26
30,26
30,26

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7,29
7,29
7,29
7,29
7,29
21,51
28,80
28,80
28,80
28,80
28,80

0403 10 02

129,03

0404 10 78

0403 10 04

216,72

0404 10 82

260,18

0404 10 84

1 ,2028 / kg + 30,26
2,0797 / kg + 30,26

0404 90 11

129,03

0404 90 13

216,72

0403 10 06
0403 10 12
0403 10 14

O
O
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Importavgift

KN-nr

Anmärkning (*)

Importavgift

0404 90 19

260,18

0406 90 23

129,03

0406 90 25

0404 90 33

216,72

0406 90 27

0404 90 39

260,18

0406 90 29

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

189,01

0404 90 31

KN-nr

0404 90 51
0404 90 53
0404 90 59
0404 90 91

0404 90 93
0404 90 99

Anmärkning (*)

0
00
0
0
00
0

1,2028 / kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg
1,2028 /kg
2,0797 / kg
2,5143 / kg

+
+
+
+
+
+

30,26
30,26
30,26
30,26
30,26
30,26

0406 90 31

0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39

0406 90 50

0406 90 61
0405 00 11
0405 00 19

0
0

0405 00 90

0406 10 20 '
0406 10 80
0406 20 10

0406 20 90
0406 30 10

0406 30 31
0406 30 39

0406 30 90
0406 40 10

0406 40 50
0406 40 90
0406 90 01

0406 90 02
0406 9003
0406 90 04
0406 90 05
0406 90 06
0406 90 07
0406 90 08

0406 90 09
0406 90 12
0406 90 14

0406 90 16
0406 90 18
0406 90 19
0406 90 21

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

220,00

0406 90 63

220,00

0406 90 69

268,40

0406 90 73

228,61

0406 9075

305,80

0406 90 76

452,21

0406 90 78

452,21

0406 90 79

180,81

0406 90 81

176,81

0406 90 82
0406 90 84

180,81

0406 90 85

297,60

0406 90 86

177,59

0406 90 87

177,59

0406 90 88

177,59

0406 90 93

255,78

195,42

0406 90 99

l

189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
452,21
452,21
452,21
189,01

189,01
189,01

189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
189,01
228,61
305,80

1702 10 90

73,74
73,74

195,42

2106 90 51

73,74

195,42

2309 10 15

195,42

2309 10 19

195,42

2309 10 39

195,42

2309 10 59

195,42

2309 10 70

195,42

2309 90 35

195,42

2309 90 39

195,42

2309 90 49

452,21

2309 90 59

255,78

2309 90 70

93,13
120,79
113,40
94,08
120,79
93,13
120,79
113,40
94,08
120,79

195,42
195,42

1702 10 10

\
\
\
\
\

(') Importavgiften för 100 kg av en produkt som omfattas av detta KN-nummer är lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
(2) Importavgiften för 100 kg av en produkt som omfattas av detta KN-nummer är lika med
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den torrsubstans av mjölkbeståndsdelen som 100 kg av produkten innehåller plus, i de
fall då det är lämpligt,
b) det andra angivna beloppet.

(3) Produkter som omfattas av detta KN-nr och som importeras från tredje land och för vilka det uppvisas
— ett IMA 1-intyg, utfärdat i enlighet med kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 1767/82 (EGT nr L 196, 5.7.1982, s. 1 .),
— ett varucertifikat EUR.1 , utfärdat i enlighet med den ändrade förordningen (EEG) nr 584/92 (EGT nr L 62, 73.1992, s. 34) för Polen, Tjeckien,
Slovakien och Ungern, och i kommissionens förordning (EG) nr 1588/94 (EGT nr L 167, 1.7.1994, s. 8) för Bulgarien och Rumänien.
skall underställas de importavgifter som definieras i de ovannämnda förordningarna.
(4) Den importavgift som skall tillämpas begränsas enligt villkoren i rådets ändrade förordning (EEG) nr 715/90 (EGT nr L 84, 30.3.1990, s. 85).
Q Inga importavgifter tillämpas på produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.

