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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 656/95
av den 28 mars 1995

om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och
olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder och rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av
den 22 septembert 1966, om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för oljor och fetter ('), senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 3179/93 (2), särskilt artikel
35 a i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen
och om Gemensamma tulltaxan (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 3330/94 (4), särskilt
artikel 9 i denna, och

med beaktande av följande :
I kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (*), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2632/94 (6), definieras
egenskaperna hos olivolja och olivolja av pressrester,
liksom lämpliga analysmetoder. Förordning (EEG)
nr 2568/91 ändrar dessutom tilläggsanmärkningarna 2, 3
och 4 i kapitel 15 i Kombinerade nomenklaturen som
återfinns i bilaga I i förordning (EEG) nr 2658/87.

På grund av utvecklingen inom forskningen är det
lämpligt att anpassa kännetecknen för olivolja enligt
förordning (EEG) nr 2568/91 för att säkerställa renheten
hos de varor som saluförs och för att fastställa lämpliga
analysmetoder.
('
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 285, 20.11.1993, s. 9.
L 256, 7.9.1987, s. 1 .
L 350, 31.12.1994, s. 51 .

(4 EGT nr L 248, 5.9.1991 , s. 1 .

(6) EGT nr L 280, 29.10.1994, s. 43.

Tidigare erfarenheter har visat att det är nödvändigt att
företa vissa anpassningar av metoden för att definiera tri
linolen. För övrigt verkar det lämpligt att justera vissa
gränsvärden beträffande kännetecknen för olivolja och
olivolja av pressrester i syfte att fullfölja harmoniseringen
med Internationella olivoljerådets internationella normer.

Ändringarna av de åsyftade kännetecknen för olivolja
kräver en ändring av tilläggsanmärkningarna 2, 3 och 4 i
kapitel 15 i Kombinerade nomenklaturen.
För att tillåta en viss tid för anpassning till de nya nor
merna och för vidtagande av åtgärder för tillämpningen av
dessa, samt för att inte orsaka störningar i handelsförbind
elserna, är det lämpligt att skjuta upp ikraftträdandet av
denna förordning omkring två månader och att fastställa

en övergångsperiod under vilken redan förpackad olja ska
kunna avyttras.

Förordning (EEG) nr 2658/87 och (EEG) nr 2568/91 , vars
bilaga XIV innehåller ändringar av nämnda tilläggsan
märkningar, bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommitén för oljor och
fetter.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2568/91 ändras på följande sätt:
1 . Följande strecksats skall läggas till i artikel 2:

"— För bestämning av stigmastadiener, den metod
som anges i bilaga XVII."

2. Bilagorna skall ändras enligt bilaga I till denna förord
ning.
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Artikel 2

Tilläggsanmärkningarna 2, 3 och 4 i kapitel 1 5 i Kombinerade nomenklaturen, som åter
finns i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ersättas med texten i bilaga II till
den här förordningen.
Artikel 3

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

Den skall inte tillämpas på olivolja och olivolja av pressrester som förpackats före förord
ningens ikraftträdande och saluförts fram till slutet av den tionde månaden efter nämnda
ikraftträdande .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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(l) Summa isomer som kunde (eller inte kunde) separera .
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M = maximum , m — minimum

av

—

M 0,20

M 0,20

m 0,20

M 0,20

M 0,20

M 0,20

mg/kg (')

medel

Växer

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

M 4,0

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

—

< Camp.

< Camp.

< Camp.

sterol
%

%

Stigma

Kam

pesterol

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

m 93,0

%

rol {')

Beta
sistoste-

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

M 0,5

stenol
%

stigma-

Delta-7

m 1 600

m 1800

m 2500

m 1000

m 1000

m 1000

m 1000

m 1000

m 1000

mg/kg

steroler

Totalmängd

officiella

9. Olivolja av pressrester

olivolja

M 0,5

press reste r

8 . Raffinerad

rade

lösnings

Europeiska gemenskapernas

—

m 2,0

6. Olivolja

7. Rå olivolja av pressrester

5. Raffinerad olivolja

m 20

M 20

M 5

m 3,3

M 15

M 3,3

3 . Ordinär jungfruolja

4. Bamolja

M 20

M 1,5

M 2,0

2. Jungfruolja

M 20

jv/ 0 2/kg

Peroxid
värderne

M 0,5

M 1,0

Syra %

fettsyror

Mättade

EGENSKAPER HOS OLIVOLJA

"BILAGA I

84".

r~sv~i

1 . Extra jungfruolja

Typ

Halogene

2. Bilaga I skall ersättas av följande tabeller och text:

1 . Följande titel skall läggas till i sammanfattningen över bilagorna i förordning (EEG) nr 2568/91 :
"Bilaga XVII: Metod för bestämning av stigmastadiener i vegetabiliska oljor
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2. Bilaga I skall ersättas av följande tabeller och text:

1 . Följande titel skall läggas till i sammanfattningen över bilagorna i förordning (EEG) nr 2568/91 :
"Bilaga XVII: Metod för bestämning av stigmastadiener i vegetabiliska oljor
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3. Tilläggsanmärkning 5 i bilaga VIII skall ersättas av följande text:
" Anm 5 :

För att medge en klar separering av trilinolentoppen från näraliggande toppar eller eventuella interfere
rande substanser, skall bomolja och rå olivolja av pressrester renas i förväg enligt följande metod:

200 fil outspädd olja absorberas i en silica-kolonn för extrahering (typ SEP PAK silica cartridge-waters
part. nr 51 900).

Triglyceriderna elueras med 20 ml vattenfri hexan för högeffektiv vätskekromatografi (HPLC), under
maximalt 20 sekunder.

Eluatet torkas i en kvävgasström och återupplöses i isopropanol eller aceton (5 ml). 10—20 μl sprutas in i
HPLC. Det är nödvändigt att kontrollera att sammansättningen av oljans fettsyror är densamma före och
efter reningen, det vill säga att den ligger inom de felmarginaler som den använda analysmetoden tillåter."
4. Bilaga XVII läggs till enligt följande.
" BILAGA XVII

METOD FÖR BESTÄMNING AV STIGMASTADIENER I VEGETABILISKA OLJOR
1.

SYFTE

Bestämning av stigmastadiener i vegetabiliska oljor som innehåller låga halter av dessa kolväten,
särskilt jungfruolivolja och rå olivolja av pressrester.
2.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Metoden kan användas för alla vegetabiliska oljor även om mätningarna endast är tillförlitliga när
halten av dessa kolväten är mellan 0,01 och 4,0 mg/kg. Metoden är särskilt lämpad för att påvisa
förekomst av raffinerade vegetabiliska oljor (oliv, olivpressrester,solros, palm etc.) i jungfruolivolja
eftersom raffinerade oljor innehåller stigmastadiener medan jungfruolivolja inte gör det.

3.

PRINCIP

Separering av oförtvålbara ämnen. Separering av den steroida kolvätefraktionen genom kolonnkro
matografi på kiselgel och analys med kapillärgaskromatografi.
4.

UTRUSTNING

4.1

250 ml lämpliga kolvar med återflödeskylare.

4.2

Separertrattar 500 ml .

4.3

Rundkolvar 100 ml .

4.4

Rotationsindunstare .

4.5

Kromatografikolonn av glas (innerdiameter: 1,5—2,0 cm, längd: 50 cm) med teflonpropp och en
tuss glasull eller en sinterglasskiva i botten. För beredning av kiselgelkolonnen, häll hexan på
kromatografikolonnen till ett djup av ca 5 cm och fyll därefter på med en lösning av kiselgel i
hexan ( 15 g i 40 ml) med hjälp av små portioner hexan. Låt stå och avsluta med en lätt omskak
ning. Tillsätt vattenfritt natriumsulfat till en höjd av cirka 0,5 cm och eluera slutligen överflödigt
hexan .

4.6

Gaskromatograf med flamjoniseringsdetektor, separat injektor eller injektor som är kallintegrerad i
kolonnen och en ugn som kan programmeras med en noggrannhet av ± 1 °C.

4.7

Kapillärkolonn av kvarts för gaskromatografi (innerdiameter: 0,25 eller 0,32 mm, längd: 25 m)
täckta med 5 % fenylmetylsilikonfas med en filmtjocklek av 0,25 Jim.

Nr L 69/5

Nr L 69/6
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Anm. 1 :

Andra kolonner av samma eller lägre polaritet kan användas.

4.8

Integrerad registreringsenhet som ger möjlighet till integrering över varje enskild topp.

4.9

5—10 μl mikrospruta för gaskromatografi med härdad nål.

4.10
5.

Eluppvärmd mantel eller uppvärmningsplatta.
REAGENSER

Alla reagenser skall vara av analytisk renhet om inte annat anges. Det vatten som används skall vara
destillerat vatten eller vatten av minst motsvarande renhetsgrad.

5.1

Hexan eller blandning av alkaner med ett kokpunktsintervall på 65—70 °C, destillerat med rekti
fieringskolonn.
Anm. 2:

Lösningen skall destilleras för att avlägsna orenheter.
5.2

96 % etanol (volymprocent);

5.3

Vattenfritt natriumsulfat.

5.4

10-procentig alkoholkaliumhydroxidlösning. Tillsätt 10 ml vatten till 50 g kaliumhydroxid, rör om
och lös därefter upp blandningen i etanol till 500 ml.
Anm. 3:

Alkoholkaliumhydroxid blir brun när den får stå. Den bör göras i ordning varje dag och förvaras i
väl tillslutna mörka glasflaskor.

5.5

Kiselgel 60 för kolonnkromatografi, 70—230 mesh (Merck ref. 7734 eller liknande).
Anm. 4:

Kiselgel kan normalt användas direkt från behållaren utan föregående behandling. Vissa partier
kisel kan emellertid uppvisa låg aktivitet vilket ger dåliga kromatografiska separeringar. I sådana fall
bör kiselgelen behandlas på följande sätt: Aktivera kiselgelen genom uppvärmning under minst
fyra timmar vid 550 ° C. Efter uppvärmningen placeras kiselgelen i en exsickator där den får svalna
och förs därefter över till en kolv med tillslutningsanordning. Tillsätt 2 % vatten och skaka om tills
inga klumpar längre kan ses och pulvret flyter fritt.

Om partier av kiselgel ger kromatogram med interfererande toppar bör kiselgelen behandlas på det
sätt som beskrivs ovan. Alternativt kan extra ren kiselgel 60 (Merck ref. 7754) användas.

5.6

Stamlösning (200 ppm) av kolesta-3,5-dien (Sigma, 99 % renhet) i hexan (10 mg i 50 ml).

5.7

Standardlösning av kolesta-3,5-dien i hexan med en koncentration av 20 ppm erhållen genom
utspädning av ovanstående lösning.
Anm. 5:

Om de lösningar som avses i 5.6 och 5.7 förvaras under 4 °C så kommer de inte att förfaras under
åtminstone de första fyra månaderna.
5.8

Lösning av n-nonacosan i hexan med en koncentration av cirka 100 ppm.

5.9

Bärargas för kromatografi: helium eller väte med en renhetsgrad på 99,9990 % .

5.10 Hjälpgaser för flamjoniseringsdetektor: väte med en renhetsgrad på 99,9990 % och ren luft.
6.

UTFÖRANDE

6.1

Preparering av oförtvålbara ämnen

6.1.1 Väg 20 ± 0,1 g olja i en 250 ml kolv (4.1 ), tillsätt 1 ml standardlösning av kolesta-3,5-dien (20 (Xg)
och 75 ml 10-procentig alkoholkaliumhydroxid, sätt på återflödeskylare och värm upp till sakta
kokning i 30 minuter. Ta bort kolven som innehåller provet från värmen och låt lösningen svalna
något (låt den inte kallna helt eftersom provet då tjocknar). Tillsätt 100 ml vatten och överför
lösningen till en separertratt (4.2) genom att använda 100 ml hexan. Omskaka blandningen kraftigt
i 30 sekunder och lämna sedan att separera.
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Anm. 6:

Om en emulsion produceras och inte snabbt försvinner tillsätt små mängder av etanol.

6.1.2 Överför den undre vattenfasen till en annan separertratt och gör ytterligare en extraktion med
användning av 100 ml hexan. Häll ur den undre fasen en gång till och tvätta hexanextrakten
(samlade i en annan separertratt) tre gånger med 100 ml var gång med en blandning av etanol och
vatten (1:1 ) tills neutralt pH-värde uppnås.

6.1.3 Låt hexanlösningen flyta genom vattenfritt natriumsulfat (50 g), tvätta med 20 ml hexan och
indunsta i en rotationsindunstare vid 30 ° C och under lätt tryck till torrhet.
6.2

Separering av den steroida kolvätefraktionen

6.2.1 Överför återstoden till fraktioneringskolonnen med användning av två 1 ml portioner hexan, häll
provet på kolonnen genom att låta lösningens nivå sjunka till toppen av natriumsulfatet och börja
kromografisk eluering med hexan med en hastighet av ca 1 ml/minut. Häll bort de första 25—30
ml av elueringen och samla in den följande 40 ml fraktionen. Efter uppsamlingen överför denna
fraktion till en 100 ml rundbottnad cylinder (4.3).
Anm. 7:

Den första fraktionen innehåller mättade kolväten (fig. la) och den andra fraktionen de steroida
kolvätena. Ytterligare eluering ger skvalen och relaterade föreningar. För att uppnå en god separe
ring mellan mättade och steroida kolväten, krävs en optimering av fraktionernas volymer. I detta
syfte bör den första fraktionens volym justeras så att de toppar som representerar mättade kolväten
är låga när den andra fraktionen analyseras (se fig. 1c). Om de inte formas, utan standardtoppens
intensitet är låg, bör volymen minskas. En fullständig separering mellan den första och den andra
fraktionens komponenter är hur som helst inte nödvändig eftersom det inte förekommer någon
överlappning av topparna under analysen med gaskromatografi om gaskromatografiska villkor
ändras i enlighet med 6.3.1 . En optimering av den andra fraktionens volym är i allmänhet inte
nödvändig eftersom en god separering erhålls med de följande komponenterna. En hög topp med
omkring 1,5 minuter kortare retentionstid är standarden beror emellertid på skvalen och är ett
tecken på en dålig separering.
6.2.2 Indunsta den andra fraktionen i en indunstare vid 30 ° C och under lätt tryck till torrhet och lös
omedelbart upp återstoden i 0,2 ml hexan. Förvara lösningen i kylskåp fram till analysen.
Anm. 8:

De återstoder som anges i 6.1.3 och 6.2.2 bör inte förvaras torrt eller i rumstemperatur. Så snart de
har erhållits, bör lösningsmedel tillsättas och lösningarna bör förvaras i kylskåp.
6.3

Gaskromatografi

6.3.1 Driftförhållanden för separerad injektion :

— Injektorns temperatur: 300 ° C.
— Detektorns temperatur: 320 ° C.

— Integrerad registreringsenhet: parametrarna för integrering bör ställas in så att en korrekt
uppskattning av ytorna erhålls. Integration över de enskilda topparna rekommenderas.
— Känslighet: omkring 16 gånger högre än minimikänsligheten.
— Kvantitet av det injicerade ämnet: 1μl.
— Inställning av ugnstemperaturen: starttemperaturen skall vara 235 °C i 6 minuter, därefter ökas
temperaturen med 2° C/min upp till 285° C.
— Injektor med delningsförhållandet 1:15.
— Bärargas: helium eller väte vid ett tryck av ungefär 120 kPa.
Dessa förhållande kan ändras i enlighet med kromatograf- och kolonnkaraktäristiken för att erhålla
kromatogram som uppfyller följande krav: intern standardtopp inom ca 5 minuter av den tid som
anges i 6.3.2. Den interna standardtoppen bör vara minst 80 % av hela skalvärdet.

Det gaskromatografiska systemet måste kontrolleras genom att en blandning av stamlösningen av
kolestadien (5.6) och n-nonacosanlösning (5.8) sprutas in . Kolesta-3,5-dientoppen måste formas
n-nonacosanet (fig. 1c). Om den inte framträder kan två åtgärder vidtas: att sänka ugnstemperaturen
eller att använda kolonner som inte är lika polära.
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6.3.2 Identifiering av toppar
Den inre standardtoppen formas vid omkring 19 minuter och stigmasta-3,5-dien med en relativ

retentionstid på cirka 1,29 (se fig. Ib). Med stigmasta-3,5-dien förekommer små mängder av en
isomer och vanligtvis formar de båda en enda kromatografisk topp. Om kolonnen är för polär eller
uppvisar för stor upplösningsförmåga, kan isomeren emellertid framträda som en liten topp före
och mycket nära stigmasta-3,5-dientoppen (fig. 2). För att försäkra sig om att stigmastadienerna
elueras till en topp är det tillrådligt att ersätta kolonnen med en kolonn som inte är lika polär eller
en kolonn med större innerdiameter.

Anm. 9:

Stigmastadiener för kromatografisk referens kan erhållas genom analys av en raffinerad vegetabilisk
olja med användning av en mindre provmängd (1 —2 g). Stigmastadiener producerar en mycket
tydlig och lätt identifierbar topp.
6.3.3 Kvantitativ analys

Stigmastadienhalten bestäms enligt formeln
mg/kg stigmastadien =

Ag x Mc
Ac x M0

där: As = arean av stigmastadientoppen (om toppen upplöses i två isomer, summan av de två
topparnas areor)
Ac = arean av inre standard (kolestadien)
Mc = massan av tillsatt standard i mikrogram
M0 = massan av oljan som tagits ut för undersökning i gram
Gräns för påvisbarhet: ca 0,01 mg/kg."
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Figur 1

Gaskromatogram erhållna genom analys av prover av olivolja på en kapillärkolonn av kvarts (0,25 mm inner
diameter på en längd av 25 m) täckt med 5-procentig fenylmetylsilikon med en filmtjocklek av 0,25 ^im .

a) Första fraktionen (30 ml) från en jungfruolja med tillsatt standard.
b) Andra fraktionen (40 ml) från en olivolja innehållande 0,10 mg stigmastadien per kg.
c) Andra fraktionen (40 ml) innehållande en liten del av den första fraktionen.

Figur 2

Gaskromatogram som erhållits från ett prov av raffinerad olivolja analyserad på en DB-5 kolonn och som
visar stigmasta-3,5-diens isomer.
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BILAGA II

"2 A. Nr 1509 och 1510 omfattar endast oljor som uteslutande är framställda av bearbetning av oliver och
vars analytiska egenskaper beträffande sterol- och fettsyrasammansättning är följande:
Tabell 1

Fettsyrainnehåll i procent av totalt fettsyrainnehåll
%

Fettsyror

Myristinsyra

M 0,05

Linolensyra

M 0,9

Arakinsyra
Eicosansyra

M 0,6

Behensyra (')

M 0,3

Lignocerinsyra

M 0,2

M 0,4

M = maximum

(') M 0,2 för oljor under nr 1509

Tabell 2

Sterolinnehåll i procent av totalt sterolinnehåll
%

Steroler

Kolesterol

M 0,5

Brassikasterol (')
Kampesterol

M 0,1

Stigmasterol (2)
Betasistosterol (3)
Delta-7-stigmasterol

M 4,0

< kampesterol
m 93,0
M 0,5

m = minimum

M = maximum

(') M 0,2 till den 31 oktober 1995.
(2) Detta villkor gäller inte jungfrubomolja (nr 1509 10 10) eller olja av pressrester
(nr 1510 00 10).

(3) Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + betasitosterol + sitostanol +
delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

Nr 1509 och 1510 omfattar inte kemiskt modifierad olivolja (i synnerhet omförestrad olivolja) eller

blandningar av olivolja med andra oljor. Närvaro av omförestrad olivolja eller andra oljor påvisas med
hjälp av metoderna i bilaga V, VII, XA och XB till förordning (EEG) nr 2568/91 .
B. Nr 1509 10 omfattar endast olivoljor som definieras i I och II nedan, som uteslutande är framställda

på mekanisk väg eller med andra fysikaliska metoder under sådana förhållanden, särskilt i fråga om
temperatur, som inte medför att oljan försämras och som inte har undergått någon annan behandling
än tvättning, dekantering, centrifugering eller filtrering. Oljor som utvunnits genom extraktion ur
oliver med hjälp av lösningsmedel klassificeras enligt nr 1510.

I. Med jungfrubomolja enligt nr 1509 10 10 förstås, oavsett surhetsgrad, olivolja med
a) ett innehåll av vax av högst 350 mg/kg,
b) ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 % ,
c) ett innehåll av mätttade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,3 % ,
d) en summa av transoleinisomerer av högst 0,10 % och en summa av translinolisomerer +
translinolenisomerer av högst 0,10 % ;
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e) en eller flera av följande egenskaper:
1 . Ett peroxidtal av minst av 20 meq aktivit 02/kg;.
2. Ett innehåll av flyktiga halogenerade lösningsmedel av minst 0,2 mg/kg eller minst 0,1
mg/kg för minst ett av dem.
3. En extinktionskoefficient vid av minst 0,25, som efter behandling med aktiverad alumi
niumoxid inte är större än 0,1 1 . Oljor, som har en halt av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra,
av mer än 3,3 per 100 g, får, efter att ha passerat genom aktiverad aluminiumoxid enligt den

metod som anges i bilaga IX till förordning (EEG) nr 2568/91 , ha en extinktionskoefficient
vid K 270 som är större än 0,10. I detta fall skall de efter att ha neutraliserats och avfärgats
på laboratoriet, i enlighet, med den metod som fastställs i bilaga XIII till ovannämnda
förordning, ha följande egenskaper:
— En extinktionskoefficient vid 270 nm av högst 1,20.

— En variation (Delta K) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm, som är 0,01
men högst 0,16, dvs.
AK

= Km - 0,5 (Km _ 4 + Km+4)

Km

är extinktionskoefficienten vid våglängden för absorptions
kurvans maximum i området kring 270 nm, och

Km — 4 och Km+4

är extinktionskoefficienten vid våglängder som är 4 nm
mindre respektive större än våglängden för Km.

4. Organoleptiska egenskaper som innefattar påvisliga brister som överstiger gränserna för det
acceptabla och en panelbedömning som ger under 3,5 enligt bilaga XII till förordning
(EEG) nr 2568/91 .
II. Med jungfruolja enligt nr 1509 10 90 förstås olivolja med följande egenskaper:
a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 3,3/100 g.

b) Ett peroxidtal av högst 20 meq aktivt 02/kg.
c) Ett innehåll av vax av högst 250 mg/kg.

d) Ett innehåll av flyktiga halogenerade lösningsmedel av högst 0,2 mg/kg totalt eller högst
0,1 mg/kg för varje lösningsmedel.

e) En extinktionskoefficient vid K 270 inte större än 0,25 och efter behandling med aktiverad
aluminiumoxid inte större än 0,10.

f) En variation (Delta K) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm av högst 0,01 .
g) Organoleptiska egenskaper som innefattar påvisbara brister inom gränserna för det acceptabla
och en panelbedömning av minst 3,5 enligt bilaga XII till förordning (EEG) nr 2568/91 .

h) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 % .
ij) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,3 % .
k) En summa av transoleinisomerer av högst 0,05 % och en summa av translinolisomerer +
translinolenisomerer av högst 0,05 % .
1) Ett innehåll av stigmastadiener av högst 0,15 mg/kg.
C. Nr 1509 90 omfattar olivolja som utvunnits genom behandling av olivoljor enligt nr 1509 10 10 eller
1509 10 90, även blandade med jungfruolja och med följande egenskaper:
a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av högst 1,5/ 100 g.

b) Ett innehåll av vax av högst 350 mg/kg.;
c) En extinktionskoefficient vid K 270 av högst 1,0.

d) En variation (Delta K) av extinktionskoefficienten i området kring 270 nm av högst 0,13.
e) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av högst 4,5 % .
f) Ett innehåll av mättade i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,5 % .
g) En summa av transoleinisomerer av högst 0,20 % och en summa av translinolisomerer -I- translino
lenisomerer av högst 0,30 % .
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D. Med oraffinerade oljor enligt nr 1510 00 10 förstås särskilt oljor från pressaterstoder av oliver med
följande egenskaper:

a) Ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, av minst 2 g/ 100 g.
b) Ett innehåll av erytrodiol och uvaol av minst 12 % .

c) Ett innehåll av mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 1,8 % .
d) En summa av transoleinisomerer av högst 0,20 % och en summa av translinolisomerer 4- trans
linolenisomerer av högst 0,10 % .
E. Nr 1510 00 90 omfattar oljor som utvunnits genom bearbetning av oljor enligt nr 1510 00 10, även
blandade med jungfruolja och oljor som inte har egenskaperna hos de oljor som avses i de komplet
terande anmärkningarna 2 B, 2 C och 2 D. Oljorna enligt detta nummer måste ha ett innehåll av
mättade fettsyror i 2-ställning i triglyceriderna av högst 2,0 % och summan av translinolisomerer skall
vara lägre än 0,40 % och summan av translinolisomerer + translinolenisomerer skall varra lägre än
0,35 % .
3 . Nr 1522 00 31 och 1522 00 39 omfattar inte

a) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen som innehåller olja, vars
iodtal bestämt enligt metoden i bilaga XVI till förordning (EEG) nr 2568/91 är under 70 eller över 100,
b) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen som innehåller olja, vars
iodtal är mellan 70 och 100, men där ytan av den topp som svarar mot retentionsvolymen för betasito
sterol (') och som är bestämd enligt bilaga V till förordning (EEG) nr 268/91 är mindre än 93,0 % av
den totala ytan av steroltoppen.
4. För att bestämma ovannämnda egenskaper hos produkterna används de analytiska metoder som fastställs i
bilagorna till förordning (EEG) nr 2568/91 .

(*) Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol 4- betasitosterol + sitostanol -f delta-5-avenasterol 4- delta-5,24-stigmastadi
enoF
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Nr L 69/ 13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 657/95
av den 28 mars 1995

om villkoren för hantering av andra delen av de kontingenter som tillämpas
under 1995 för vissa produkter med ursprungsland folkrepubliken Kina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Följaktligen bör tilldelning ske av skillnaden mellan, a
ena sidan, den mängd för de årliga kontingenterna som
upprättats genom förordning (EG) nr 519/94, såsom de
antagits genom förordning (EG) nr 538/95 och, å andra
sidan, de mängder som utgjorde den första delen av
nämnda kontingenter för 1995, inkluderande de mängder
som inte kunnat tilldelas.

med beaktande av direktiv (EG) nr 520/94 av den 7 mars
1994 om upprättandet av ett gemensamt hanteringsförfa
rande för kontingenter ('), särskilt artiklarna 2.3, 2.4, 13
och 24 i detta, och

med beaktande av följande :

Rådet har i sitt direktiv (EG) nr 519/94 av den 7 mars
1994 om det gemensamma systemet för import från vissa
tredje länder, som upphäver förordningarna (EEG) nr
1765/82 (EEG) nr 1766/82 samt (EEG) nr 3420/83 (2),
ändrat genom förordning (EG) nr 538/95 (3), gentemot
folkrepubliken Kina upprättat vissa årliga kontingenter,
som anges i bilaga II till denna förordning och fastställt,
att hanteringen av dessa skall ske genom tillämpning av
bestämmelserna i förordning (EG) nr 520/94;
Kommissionen har som föjld av detta antagit förordning
(EG) 738/94 (4), ändrad genom förordning (EG) nr
2597/94 (*), som fastställer de allmänna bestämmelserna
för tillämpning av förordning (EG) nr 520/94. Dessa
bestämmelser avser hanteringen av ovan nämda kon
tingenter med förbehåll för bestämmelserna i den här
förordningen.

Efter granskning av de olika hanteringsmetoder som fast
ställs i förordning (EG) nr 520/94, bör den metod väljas
som bygger på hänsynstagande till de traditionella
handelsströmmarna. Genom tillämpning av denna metod
delas kontingenternas delar upp i partier, varvid det ena
tillfaller de traditionella importörerna och det andra
tillfaller övriga sökanden.
Denna metod tycks kunna säkerställa en harmonisk över
gång mellan, å ena sidan, det tidigare systemet, som
kännetecknas av skillnader i de olika medlemsstater vad

gäller villkoren för import av berörda produkter och, å
andra sidan, det enhetliga system som blir följden av
upprättandet av ifrågavarande gemensamma kontingenter.

Denna metod gör det nämligen möjligt att beakta de
traditionella handelsströmmar för import som skapats
under det tidigare systemet. Upprättandet av ett verkligt
gemensamt system bör dock säkerställa en successiv
åtkomst för de icke traditionella importörerna. Faststäl
landet av den del av kontingenten som skall tillfalla andra
sökanden bör, i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EG)
nr 520/94, på ett lämpligt sätt beakta skillnaderna i ovan
nämnda importsystem och, mot bakgrund av samtliga
dessa faktorer, bör en balans eftersträvas vid fastställandet

Med tanke på den kinesiska ekonomins struktur, den
säsongsbetonade typen av anskaffning av vissa produkter
och transportfristerna, samt inför anslutningen till Euro
peiska gemenskapen av nya medlemsstater har kommis

sionen genom sin förordning (EG) nr 2459/94 (6) i förväg
öppnat tilldelningsförfarandet för en första del av de
kontingenter som skall tillämpas under 1995, för vissa
produkter med ursprungsland folkerepubliken Kina.

Rådet har genom sin förordning (EG) nr 538/95 antagit
de kontingenter som upprättats genom förordning (EG) nr
519/94 för att bland annat beakta de nya medlemssta
ternas handelsutbyte med folkrepubliken Kina.
(*)
(2)
O
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

66, 10.3.1994, s.
67, 10.3.1994, s.
55, 11.3.1 995, s.
87, 31.3.1994, s.
276, 27.10.1994,

1.
89.
1.
47.
s. 3.

4 EGT nr L 262, 12.10.1994, s. 27.

av den respektive andel som kan tilldelas de två kategori
erna av importörer.
Den andra delens kontingenter bör fördelas genom

tillämpning av samma kriterier som de som följts för den
första delen, med undantag för den kontingent, som gäller
bilradioapparater enligt KN-nummer 8527 29, eftersom
erfarenheten visar att denna kontingent helst bör delas
upp i två lika stora kvoter.
För tilldelning av den del av kontingenten som förbehålls
de traditionella importörerna, bör bibehållas referenspe
rioden 1991 / 1992, som tillämpades vid fördelningen av
den första delen av 1995 års kontingenter, som i förväg
tilldelats såväl gemenskapens importörer som importö
rerna i de nya medlemsstaterna. Denna period är
nämligen fortfarande representativ för en normal utvec
kling av de traditionella handelsströmmar för import, som
bildades under den tidigare systemet.
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De formaliteter som skall uppfyllas av de traditionella
importörer, som redan innehar en importlicens utfärdad i
samband med fördelningen av de gemensamma kon
tingenterna 1994 eller i samband med fördelningen av
1995 års första del av kontingenterna, bör förenklas,
eftersom behöriga administrativa myndigheter redan
förfogar över de verifikationer som krävs för var och en av
dessa traditionella importörer Det räcker följaktligen att
nämnda importörer till sin nya licensansökning bifogar
en kopia av sin tidigare licens. En sådan förenkling av
formaliteterna bör dock inte tillåtas för ansökningar om
importlicens för produkter enligt KN-nummer,6402 99,
med tanke på den ändring i den ursprungliga kontingen
tens struktur, som fastställs genom förordning (EG) nr
538/95 .

För tilldelningen av den andel som förbehålls andra
importörer har erfarenheten visat, att den metod som fast
ställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 520/94, nämligen
den metod som baseras på ett kronologiskt mottagande av
ansökningar, kan visa sig olämplig. I enlighet med artikel
2.4 i förordning (EG) nr 520/94, bör följaktligen en alter
nativ metod fastställas. För detta ändamål bör, i enlighet
med artikel 13 i förordning (EG) nr 520/94, en tilldelning
fastställas, som är i proportion till de mängder som begärs
och baseras på en samtidig granskning av de ansökningar
om importlicenser som verkligen inlämnas.
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För deltagande i tilldelningen av kontingenter, bör
perioden för inlämnande av ansökningar om importlicens
fastställas för de traditionella importörerna och för de
andra importörerna.

För ett optimalt utnyttjande av kontingenterna bör fast
ställas, att i de licensansökningar som avser import av
skor, i det fall kontingenterna avser flera poster i den
kombinerade nomenklaturkoden, de mängder skall anges
som begärs för varje post i den kombinerade nomenkla
turkoden.

Medlemsstaterna skall, enligt bestämmelserna i artikel 8 i
förordning (EG) nr 520/94 informera kommissionen om
de ansökningar om importlicens som inlämnas. Den
information som avser de traditionella importörernas tidi
gare import skall fördelas per referensår och uttryckas i

den berörda kontingentens enhet Då kontingenten är
fastställd i ecu, beräknas motvärdet i den valuta i vilken

de tidligare importerna varit utställda i enlighet med
artikel 18 i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992, som fastställer koden för gemenskapens
tullar (•).

Med tanke på de egenskaper som är utmärkande för
handeln med kontingerade produkter och bl.a. fristerna
för transport av varorna, bör lämpligen fastställas, att
importlicensens gitlighetstid upphör att gälla den 31
december 1995.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en tillfreds
ställande fördelning och uttömning av kontingenterna,
bör eventuella spekulativa ansökningar förebyggas och
dessutom bör man försäkra sig om en tilldelning av
mängder som är ekonomiskt uppskattningsbara. För detta
ändamål tycks det nödvändigt att begränsa till en förutbe
stämd mängd/värde, den mängd som varje importör
annan än traditionell kan ansöka om.

Mot bakgrund av de ändringar som förordning (EG)
nr 538/95 medförde i den kontingent som tillämpas för
handskar KN-nummer 4203 29 och med tanke på de
mängder som redan tilldelats i samband med den första
årskvoten, skall lämpligheten om tilldelning av den andra
årskvot granskas vid slutet av giltighetstiden för de
licenser som redan utfärdats i samband med den första
årskvoten .

Vad gäller produkter enligt KN-numren 6403 51 , 6403 59
samt 8527 29, har tilldelningen av första delen av 1995 års
kontingenter till andra importörer än de traditionella
skjutits upp, eftersom de mängder som skulle fördelas inte
var eknomiskt uppskattningsbara. De mängder i den
andra årskvoten, som tillfaller andra importörter än de
traditionella, bör således läggas till de mängder i den
första årskvoten, som inte kunnat fördelas och samdiga
dessa mängder tilldelas importörer andra än de traditio
nella, vars ansökningar inte kunnat tillfredsställas i
samband med den första årskvoten, Mot denna bakgrund

De åtgärder som anges i denna förordning överens
stämmer med det yttrande som avgivits av kommittén för
kontingenternas hantering, upprättad genom artikel 22 i
förordning (EG) nr 520/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1.

Andra delen av 1995 års kontingenter, som avses i

bilaga 2 till förordning (EG) nr 519/94 tilldelas importörer
enligt de särskilda bestämmelserna i den här förord
ningen.

2. Den andra delens mängd/värde för varje kontingent
anges i bilaga I till den här förordningen.

3. Förordning (EG) nr 738/94 som fastställer bestäm
melserna för tillämpning av förordning (EG) nr 520/94
tillämpas med förbehåll för bestämmelserna i den här
förordningen.

Artikel 2

kan de kvantitativa kriterierna fastställas för hur dessa

1 . Den andra delen i varje kontingent skall tilldelas
genom tillämpning av den metod som baseras på beak

totala mängder skall tilldelas dessa importörer. Inläm
ningsförfarandet för ansökningar om importlicenser för de
produkter som tillhör denna del av kontingenten bör
följaktligen inte öppnas.

(■) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

tandet av de traditionella handelsströmmarna, som anges i
artikel 2.2 a i förordning (EG) nr 520/94.
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2. Den andel som förbehålls de traditionella import
örerna respektive andra importörer anges i bilaga II till
den här förordningen .
3. Den andel som förbehålls de andra importörerna
skall tilldelas genom tillämpning av metoden för fördel
ning i proportion till begärda mängder, varvid den
mängd/värde som kan begäras av varje importör inte får
överskrida den mängd/värde som anges i bilaga III till
den här förordningen.

Artikel 3

Ansökningar om importlicens inlämnas under perioden
från och med dagen efter offentliggörandet av den här
förordningen i Europeiska gemenskapens officiella
tidning till och med 18 april 1995, kl. 17.00 Brysseltid,
till de behöriga administrativa myndigheter som anges i
bilaga I till förordning (EG) nr 738/94.

Nr L 69 / 15

den import som skett av berörd produkt under vart
och ett av referensperiodens år.
4. Artikel 18 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall, i
förekommande fall, tillämpas för de bevishandlingar som
är utställda i utländsk valuta.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna uppgifter
om totalt antal och volym för ansökningarna om importli
cens samt för de ansökningar som inlämnas av tradi
tionella importörer, volymen på den import som tidigare
gjorts av de traditionella importörerna under vart och ett
av referensperiodens år, som anges i artikel 4.1 den här
förordningen, senast den 3 maj 1995, kl. 10.00 Brysseltid.
Artikel 6

Kommissionen antar senast den 10 maj 1995 de mängd
kriterier enligt vilka importörernas ansökningar skall
tillgodoses av behöriga inhemska myndigheter.

Artikel 4
Artikel 7

1 . För deltagande i andelen av varje kontingents del,
förbehållen traditionella importörer, betraktas såsom
sådana de som kan redovisa att de genomfört import
under kalenderåren 1991 och 1992.

2. De bevishandlingar som avses i artikel 7 i
förordning (EG) nr 520/94 skall avse utbjudande till fri
omsättning av produkter med urpsrung i folkrepubliken
Kina, och som varit föremål för kontingenter berörda av
licensansökan under kalenderåren 1991 och 1992.

3. Som alternativ till de bevishandlingar som avses i
första ledet av artikel 7 i förordning (EG) nr 520/94,
— kan den sökande, till sin licenansökan bifoga en bevis
handling upprättad och intygad av behöriga inhemska
myndigheter, baserad på de tulluppgifter som de
förfogar över avseende import av berörda produkter,
som skett under kalenderåren 1991

och 1992 av

Den andel av den andra årskvoten som förbehålls andra

importörer än de traditionella, och som avser produkter
enligt KN-nummer 6403 51 , 6403 59 och 8527 29 förbe
hålls de icke traditionella importörer som inlämnat en
ansökan om importlicens för den första delen av 1995 års
kontingenter.
Dessa importörers ansökningar skall tillgodoses av
behörig inhemsk myndighet upp till den mängd, som
erhålls genom tillämpning av den nedsättningsprocent
som anges nedan på de mängder, som begärs av import
örerna, inom de gränser som fastställs i förordning (EG)
nr 2459/94.

— skor enligt KN-nummer

6403 51
6403 59

86,32 %

8527 29

87,87 %

— bilradioapparater enligt KN
nummer

sökanden själv eller, i förekommande fall, av den aktör
vars verksamhet han övertagit.

— med undantag för vad som gäller ansökningar om
import av produkter enligt KN-nummer 6402 99, kan
de sökande som redan är innehavare av en importli
cens, utfärdad i enlighet med kommissionens förord
ning (EG) nr 1012/94 ('), eller kommissionens förord

ning (EG) nr 2801 /94 (2), och som avser de produkter
för vilka importlicens söks, till denna licensansökan
bifoga en kopia av den tidigare licensen . I detta fall,
skall han i sin licensansökan ange det totala värdet på
o EGT nr L 111 , 30.4.1994, s. 100 .
(2) EGT nr L 297, 18.11.1994, s. 13 .

Artikel 8

Importlicenserna är giltiga fram till och med den 31
december 1995.

Artikel 9

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

Nr L 69/ 16
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.
På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande
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BILAGA I

Antal/värde av den andra delen av 1995 års kvot

Produktbeskrivning
Skodon i fallande HS/KN-nummer

KN-nummer

Andra delen

ex 6402 99 (')

12 901 481 par

6403 51
6403 59

1 240 116 par

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

4 437 463 par

ex 6404 1 1 (')

5 591 280 par

6404 19 10

10 195 512 par

Bords- och köksartiklar av porslin

6911 10

14 369 ton

Keramiska bords- eller köksartiklar

6912 00

10 725 ton

Glasvaror för bordsanvändning

7013

Bilradio i fallande HS/KN-nummer

8527 21
8527 29

Leksaker i fallande HS/KN-nummer

9503 41
9503 49
9503 90

5 960 ton

663 899 enheter
21 1 564 enheter

124 165 743 ecu
69 878 927 ecu
281 271 189 ecu

(') med undantag av

a) skodon som är utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning och som är utrustade eller kan utrustas med
broddar, stift, spikar, dubbar e. d., med en sula som inte sprutats;
b) skodon som bygger på speciell teknologi; skor vars cif-pris inte understiger 9 ecu per par som används för sport- och
idrottsaktiviteter, har en formgjuten sula bestående av ett eller flera lager, inte är sprutade, som tillverkas av syntetiska
material vilka är särskilt utvecklade för att dämpa stötar förorsakade av vertikala eller laterala rörelser såsom hermetiska
kuddar innehållande gas eller vätska, mekaniska komponenter som dämpar eller neutraliserar stötar eller material som
polymerer av låg densitet.
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BILAGA II

TILLDELNING AV KONTINGENTERNAS ANDRA DEL

Produktbeskrivning
Skodon i fallande HS/KN-nummer

KN-nummer

ex 6402 99 (')
6403 51
6403 59

Andel förbehållen

Andel förbehållen andra

traditionella importörer

importörer

10 321 185 par
(80 %)
692 093 par

(80 %)

2 580 296 par
(20 %)
548 023 par (2)

(20 %)

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

3 549 970 par

(80 %)

(20 %)

ex 6404 1 1 (')

4 473 024 par

1 118 256 par

(80 %)

(20 %)

8 156 410 par
(80 %)

2 039 102 par
(20 %)

6404 19 10

Bords- och köksartiklar av porslin

6911 10

1 1 495 ton

(80 %)
Keramiska bords- eller köksartiklar

6912 00

8 580 ton

(80 %)
Glasvaror för bordsanvändning

7013

4 768 ton

(80 %)
Bilradio i fallande HS/KN-nummer

8527 21

531 1 19 enheter

(80 %)
8527 29

Leksaker i fallande HS/KN-nummer

9503 41
9503 49
9503 90

62 082 enheter

887 493 par

2 874 ton

(20 %)
2 145 ton

(20 %)
1 192 ton

(20 %)
132 780 enheter

(20 %)
149 482 enheter

(50 %)

(50 %)

93 1 24 307 ecu

31 041 436 ecu

52 409 195 ecu
210 953 392 ecu

1 7 469 732 ecu
70 317 797 ecu

(75 %)

(25 %)

(') med undantag av

a) skodon som är utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning och som är utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar e.d.,
med en sula som inte sprutats;

b) skodon som bygger på speciell teknologi : skor vars cif-pris inte understiger 9 ecu per par som används för sport- och idrottsaktiviteter, har en
formgjuten sula bestående av ett eller flera lager, inte är sprutade, som tillverkas av syntetiska material vilka är särskilt utvecklade för att dämpa stötar
förorsakade av vertikala eller laterala rörelser såsom hermetiska kuddar innehållande gas eller vätska, mekaniska komponenter som dämpar eller neutra
liserar stötar eller material som polymerer av låg densitet.
(2) Varav 375 000 par ej tilldelade vid den första årskvoten 1995.
P) Varav 87 400 enheter ej tilldelade vid den första årskvoten 1995.
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BILAGA III

MAXIMAL MÄNGD SOM KAN BEGÄRAS AV VARJE IMPORTÖR ANNAN AN
TRADITIONELL

Produktbeskrivning

Skodon i fallande HS/KN-Nnummer

KN-nummer

förutbestämd

maximal mängd

ex 6402 99 (')

4 000 par

ex 6403 91 (')
ex 6403 99 (')

4 000 par

ex 6404 1 1 (')

4 000 par

6404 19 10

4 000 par

Bords- och köksartiklar av porslin

6911 10

4 ton

Keramiska bords- eller köksartiklar

6912 00

4 ton

Glasvaror för bordsanvändning

7013

3 ton

Bilradio i fallande HS/KN-nummer

8527 21

Leksaker i fallande HS/KN-nummer

9503 41
9503 49
9503 90

4 000 enheter

30 000 ecu
30 000 ecu
30 000 ecu

(') med undantag av

a) skodon som är utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning och som är utrustade eller kan utrustas med
broddar, stift, spikar, dubbar e.d. med en sula som inte sprutats;
b) skodon som bygger på speciell teknologi: skor vars cif-pris inte understiger 9 ecu per par som används för sport- och
idrottsaktiviteter, har en formgjuten sula bestående av ett eller flera lager, inte är sprutade, som tillverkas av etiska
material vilka är särskilt utvecklade för att dämpa stötar förorsakade av vertikala eller laterala rörelser såsom hermetiska
kuddar innehållande gas eller vätska, mekaniska komponenter som dämpar eller neutraliserar stötar eller material som
plymerer av låg densitet.

Nr L 69/20

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

29 . 3 . 95

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 658/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av de belopp med vilka importavgifterna på nötkött med
ursprung i staterna i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet (AVS) skall
sänkas

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 715/90 av
den 5 mars 1990 om de bestämmelser som gäller för jord
bruksprodukter och vissa varor som framställs genom
förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i
AVS-staterna eller i de utomeuropeiska länderna och terri
torierna (ULT) ('), ändrad genom förordning (EG) nr
2484/94 (2), särskilt artikel 3 i denna, och
med beaktande av följande:

I artikel 3 i förordning (EEG) nr 715/90 fastställs att
importavgifterna på nötkött skall sänkas med 90 % . Stor

leken av denna sänkning måste beräknas i enlighet med
artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 970/90 (3),
senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3808/92 (4).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De belopp med vilka importavgifterna på nötkött skall
sänkas i enlighet med artikel 3 i förordning (EEG) nr
715/90 skall avseende import under det andra kvartalet
1995 vara de som anges i bilagan till den här förord
ningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 84, 30.3.1990, s. 85.
(2) EGT nr L 265, 15.10.1994, s. 3.

(3) EGT nr L 99, 19.4.1990, s. 8 .
(4) EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 33.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
[JITH — BILAGA

Código NC

Importe (en ecus/ 100 kg)
Beløb (ECU/ 100 kg)
Betrag (ECU/ 1 00 kg)
Εισφορά (Ecu/ 100 kg)
Amount (ECU/ 1 00 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/ 100 kg)
Bedrag (ecu/ 1 00 kg)
Montante (Em ECU/ 1 00 kg)
Rahamäärä (ecua/ 1 00 kg)
Belopp (i ecu/ 100 kg)

KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC
CN-koodi
KN-nummer

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0201
0201
0201
0201

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
10

20
20
20

05
21
29
41
49
51
59
61
69
71
79
00
20
30
50

142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
142,839
271,393
271,393
217,115
325,672
407,090
465,655
170,148
170,148
136,119
212,684
255,222
212,684
212,684
292,654
465,655
292,654
407,090
465,655
465,655
465,655
465,655
465,655

0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202
0202
0202
0202

20
20
20
20

0202
0202
0202
0206
0206
0210
0210
0210
0210
1602
1602

30
30
30
10
29
20
20
90
90
50
90

10
30
50
90
10
50
90
95
91
10
90
41
90
10
61

NB : Los codigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el
Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den
ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch
die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.
NB : Οι
κωδικοί
της
συνδυασμένης
ονοματολογίας,
συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται
στον τροποποιημένο κανονισμό ( EOK) αριθ. 2658/87 .
NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation
(EEC) No 2658/87.
NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au
règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.
NB : I

codici

NC

e

i

relativi

richiami

in

calce

sono definiti dal

regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 2658 / 87.

NB : Os códigos NC, incluindo as remissões em pe-de-página são
definidos no Regulamento (CEE) n? 2658 /87 alterado.
HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission
asetuksessa (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on
muutettuna .

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade

förordning (EEG) nr 2658/87.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 659/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för
vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under mars 1995 i enlighet med
det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen,
Ungern, Tjeckien och Slovakien kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
2699/93 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden
inom fjäderfäsektorn och äggsektorn som fastställs i
avtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern och före
detta Tjeckoslovakien ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 481 /95 (2), särskilt artikel 4.5 i denna, och

med beaktande av följande:
De ansökningar om importlicens som har givits in för
andra kvartalet 1995 gäller i fråga om vissa produkter
kvantiteter

som

är

mindre

än

eller

lika

med

helhet, men i fråga om andra produkter gäller nämnda
ansökningar kvantiteter som är större än de tillgängliga
och måste därför nedsättas med ett fastställt procenttal för
att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De ansökningar om importlicens för perioden 1 april —
30 juni 1995 som ges in i enlighet med förordning (EEG)
nr 2699/93 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan.
Artikel 2

de

tillgängliga kvantiteterna och kan därför godtas i sin

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 88 .
(2) EGT nr L 49, 4.3.1995, s. 22.
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BILAGA

Grupp nr

Procenttal godtagna importlicenser för
vilka ansökan givits in under perioden
1 april — 30 juni 1995

1

3,13

2

17,79

4

100,00

7

2,27

8

100,00

9

12,85

10

100,00

11
12
14

15

16
17

18

—

4,92
—

100,00
—

—

—

19

9,20

21

100,00

22

23
24

25
26

—

100,00
—

—

—

27

100,00

28

100,00

30
31
32

33
34
35

36

—

—

—

—

100,00
—

—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 660/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som
lämnades in i mars 1995 om importlicens för vissa fjäderfäkött- och
äggprodukter enligt de förfaranden som fastställs i avtalen mellan gemenskapen
och Rumänien och Bulgarien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1559/94 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden
inom sektorerna för ägg och fjäderfäkött som fastställs i
avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien
och Rumänien ('), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 481 /95 (2), särskilt artikel 4.5 i denna, och
med beaktande av följande:

överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör
nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa
en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Ansökningar om importlicens som lämnats in för
perioden 1 april—30 juni 1995 i enlighet med förordning
(EG) nr 1559/94 skall godkännas i enlighet med bilagan.

De ansökningar om importlicens som lämnats in för det
andra kvartalet 1995 underskrider eller är lika med de

Artikel 2

tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa
kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 166, 1.7.1994, s. 62.
O EGT nr L 49, 4.3.1995, s. 22.
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BILAGA I

Grupp nr

Procenttal godtagna importlicenser för
vilka ansökan givits in under perioden
1 april—30 juni 1995

37

19,04

38

100,00

39
40

43

—

100,00
—

Nr L 69/25

Nr L 69/26

[ SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 661/95
av den 28 mars 1 995

om fastställande av slusspriser och importavgifter för fjäderfäkött
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Priset på den kvantitet fodersäd som krävs för att produ
cera annat fjäderfä än höns varierar med mer än 3 % i
förhållande till det pris som användes föregående kvartal.
Variationen måste således beaktas vid fastställandet av

slusspriserna för perioden 1 april — 30 juni 1995.
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för fjäderfäkött ('), senast ändrad

När de importavgifter som är tillämpliga fran och med
den 1 oktober, 1 januari och 1 april fastställs, bör hänsyn
tas till förändringar i världsmarknadspriset på fodersäd
endast om ett nytt slusspris fastställs samtidigt.

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige särskilt artiklarna 3 och 7.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Slusspriserna och importavgifterna för de produkter som
anges i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75 måste
förutfastställas kvartalsvis i enlighet med de beräknings
metoder som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr
2778 /75 av den 29 oktober 1975 om bestämmelser för

beräkning av importavgiften och slusspriset för fjäderfä
kött (2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
3714/92 (3).

Eftersom slusspriserna och importavgifterna senast fast
ställdes i kommissionens förordning (EG) nr 3338/94 (4),
för perioden 1 januari — 31 mars 1995 måste de fastställas
på nytt för perioden 1 april — 30 juni 1995. Dessa priser
och avgifter bör i princip beräknas med hänsyn till
priserna på fodersäd under perioden 1 oktober 1994 — 28

När de slusspriser som är tillämpliga från och med den 1
oktober, 1 januari och 1 april fastställs, bör hänsyn tas till
världsmarknadspriserna på fodersäd endast om priset på
den nödvändiga kvantiteten fodersäd varierar med åtmin

stone ett angivet minimum i förhållande till det pris som
användes för att beräkna slusspriset för föregående kvartal.
I förordning (EEG) nr 2778/75 fastställdes detta minimum
till 3 % .

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

282,
282,
378,
350,

Genom rådets förordning (EEG) nr 715/90 (^ om de
bestämmelser som gäller för jordbruksprodukter och vissa
varor som framställts genom förädling av jordbrukspro
dukter som har sitt ursprung i AVS-staterna, senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2484/94 (6), infördes särskilda
förfaranden som innebar att importavgifterna minskades
med 50 % inom ramen för fastställda belopp eller årliga
kvoter, särskilt för vissa produkter av fjäderfäkött.

Genom rådets förordning (EEG) nr 3833/90 av den 20
december 1990 om tillämpning av allmänna tullförmåner

år 1991 på vissa jordbruksprodukter med ursprung i
utvecklingsländer Q, senast ändrad genom förordning
(EG) nr 3282/94 (8), upphävs helt eller delvis avgifterna i

Gemensamma tulltaxan, särskilt för vissa produkter av
fjäderfäkött.

februari 1995.

(')
(2)
O
(4)

Eftersom ett nytt slusspris skall fastställas för vissa
produkter måste hänsyn tas till förändringar i världsmark
nadspriserna på fodersäd vid fastställandet av importav
gifterna.

1.11.1975, s. 77.
1.11.1975, s. 84.
23.12.1992, s. 23.
31.12.1994, s. 73.

I enlighet med artikel 101.1 i rådets beslut 91 /482/EEG (9)
av den 25 juli 1991 om associeringen av de utomeuro
peiska länderna och territorierna med Europeiska ekono
miska gemenskapen skall inga avgifter tillämpas på
import av produkter som har sitt ursprung i dessa
utomeuropeiska länder och territorier.
o
(*)
O
(8)
(')

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

84, 30.3.1990, s. 85.
265, 15.10.1 994, s. 3.
370, 31.12.1990, s. 86.
348, 31.12.1994.
263, 19.9.1991 , s. 1 .
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Genom rådets förordningar (EEG) nr 3491 /93 (') och (EG)
nr 3492/93 (2), om vissa förfaranden för tillämpningen av
Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena
sidan och å andra sidan, Ungern och Polen, och rådets
förordning (EEG) nr 520/92 av den 27 februari 1992, om
vissa förfaranden för tillämpning av interimsavtalet om
handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å
ena sidan och Tjeckoslovakien å andra sidan (3), ändrad
genom förordning (EEG) nr 2235/93 (4), särskilt artikel 1 i
denna, infördes en ordning för sänkning av importavgif
terna för vissa produkter. I kommissionens förordning
(EEG) nr 2699/93 (*), ändrad genom förordning (EG) nr
481 /95 (6), fastställs tillämpningsföreskrifter inom fjäderfä
köttsektorn för den ordning som föreskrivs i dessa avtal.

I rådets förordningar (EG) nr 3641 /93 Q och (EG) nr
3642/93 (8) föreskrivs vissa förfaranden vid tillämpning av
interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
kol- och stålgemenskapen å ena sidan och å den andra
sidan Bulgarien och Rumänien. I kommissionens förord
ning (EG) nr 1 559/94 (9) senast ändrad genom förordning
(EG) nr 481 /95, fastställs tillämpningsföreskrifter inom
fjäderfäköttsektorn för den ordning som föreskrivs i dessa
avtal .

Genom rådets förordning (EG) nr 774/94 (I0) öppnades
gemenskapens tullkontingenter för vissa jordbrukspro
dukter och importavgifterna för dessa produkter fast

ställdes. I förordning (EG) nr 1431 /94 ("), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 406/95 (12), fastställs tillämp
ningsföreskrifter för den importordning som föreskrivs i
förordning (EG) nr 774/94 för fjäderfäkött.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött
och ägg.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . De importavgifter som föreskrivs i artikel 3 i förord
ning (EEG) nr 2777/75 med avseende på de produkter
som anges i artikel 1.1 i samma förordning och de sluss
priser som föreskrivs i artikel 7 i den förordningen för
samma produkter skall vara de som fastställs i bilagan.
2.

För produkter som omfattas av KN-nummer

0207 31 , 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71 , 0210 90 79,

1501 00 90, 1602 31 , 1602 39 19, 1602 39 30 och
1602 39 90 och för vilka tullavgiften är bunden genom

GATT skall importavgifterna begränsas till de belopp som
är resultatet av den bundenheten .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1 995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.
Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

')
2)
3)
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

319, 21.12.1993, s. 1 .
319, 21.12.1993, s. 4.
56, 29.2.1992, s. 9.
200, 10.8.1993, s. 5.

6)
0
8)
')

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

49, 4.3.1995, s. 22.
333, 31.12.1993, s. 16.
333, 31.12.1993, s . 17.
166, 1.7.1994, s. 62.

j EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 88.

w) EGT nr L 91 . 8.4.1994. s . 1 .

(") EGT nr L 156, 23.6.1994, s. 9.

H EGT nr L 44, 28.2.1995, s. 10.

Nr L 69/28
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 mars 1995 om slusspriser och importavgifter för
fjäderfäkött (') 0

KN-nummer

I

Slusspris

Importavgift

Konventionell
tullsats

ecu/ 1 00 st

ecu/ 1 00 st

%

0105 11 11

27,03

5,724

—

0105 11 19

27,03

5,724

—

0105 11 91

27,03

5,724

—

0105 11 99

27,03

5,724

—

0105 19 10

119,77

0105 19 90

27,03
ecu/ 1 00 kg

19,60

—

5,724
ecu/ 1 00 kg

—

I

23,14 0

—

105,85

34,55

—

0105 99 20

136,99

35,32 (4)

—

0105 99 30

124,31

27,05 O

—

0105 99 50

143,96

36,90

—

0207 10 11

117,54

29,08 (4)

—

0207 10 15

133,66

33,06 0

—

0207 10 19

145,63

0207 10 31

177,59

36,02 (4) 0
38,64 (4)

0207 10 39

194,66

42,35 (4)

—

0207 10 51

124,53

40,64 (4) (0

—

0207 10 55

151,22

0207 10 59

168,02

49,36 (4)0
54,85 00

0207 10 71

195,70

0207 10 79

184,76

50,46OO
53,13 00

0207 10 90

205,66

52,72

—

0207 21 10

133,65

33,06 O 0

—

0207 21 90

145,62

0207 22 10

177,59

36,02 0 0
38,64 0

0207 22 90

194,67

0207 23 1 1

151,22

0207 23 19

168,02

42,35 0
49,36 00
54,85 00

0207 23 51

195,71

50,46 O 0

—

0207 23 59

184,77

53,1-3 00

—

0207 23 90

205,67

52,72

—

0207 31 10

1 957,01

504,62

0207 31 90

1 957,01

504,62

0207 39 1 1

343,37

94,61 0

—

0207 39 13

160,19

39,62 0

—

0207 39 15

110,87

29,50 0

—

0207 39 17

76,76

20,42 0

—

0207 39 21

220,54

54,55 0

—

0207 39 23

207,17

51,25 0

—

0105 91 00

93,56

0105 99 10

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30

30
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Slusspris

Importavgift

ecu/ 1 00 kg

ecu/ 1 00 kg

Nr L 69/29
Konventionell
tullsats

%

90,76

—

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 31

372,94

81,14 (4)

—

0207 39 33

214,13

46,58 (4)

—

0207 39 35

110,87

29,50 (4)

—

0207 39 37

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 41

.284,14

61,82 (4)

—

0207 39 43

133,19

28,98 (4)

—

0207 39 45

239,74

52,16 (4)

—

0207 39 47

341,15

90,76 (4)

—

0207 39 51

76,76

20,42 (4)

—

0207 39 53

388,00

1 1 1,57 (4) 0

—

0207 39 55

343,37

94,61 (4) 0

—

0207 39 57

184,83

60,33

—

0207 39 61

203,24

58,44 (4) 0

—

0207 39 63

226,23

57,99

—

0207 39 65

110,87

29,50 (4) 0

—

0207 39 67

76,76

20,42 (4) 0

—

0207 39 71

277,14

79,70 (4) 0

—

0207 39 73

220,54

54,55 (4)0

—

0207 39 75

267,90

77,04 0 i5)

—

0207 39 77

207,17

51,25 00

—

0207 39 81

235,18

71,75 00

—

0207 39 83

341,15

90,76

—

20,42 00

—

0207 39 25

341,15

0207 39 27

0207 39 85

76,76 :

10

0207 39 90

196,16

52,18

0207 41 10

343,37

94,6100

—

0207 41 11

160,19

39,62 0

—

0207 41 21

110,87

29,50 0

—

0207 41 31

76,76

20,42 0

—

0207 41 41

220,54

54,55 0 0

—

0207 41 51

207,17

51,25 0 0

—

0207 41 71

341,15

90,76 0 0 0

—

0207 41 90

76,76

20,42 00

—

0207 42 10

372,94

81,14 00

—

0207 42 1 1

214,13

46,58 0 0

—

0207 42 21

110,87

29,50 0

—

0207 42 31

76,76

20,42 0

—

0207 42 41

284,14

61,82 0

—

0207 42 51

133,19

28,98 0

—

0207 42 59

239,74

52,16 0

—

90,76 O 0

—

20,42

—

0207 42 71

341,15

0207 42 90

76,76

0207 43 1 1

388,00

111,5700

—

Nr L 69/30

flv
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KN-nummer

Slusspris

Importavgift

ecu/ 1 00 kg

ecu/ 1 00 kg

Konventionell
tullsats

%

0207 43 15

343,37

94,61(<)0

—

0207 43 21

184,83

60,33

—

0207 43 23

203,24

58,44 00

—

0207 43 25

226,23

57,99

—

0207 43 31

110,87

29,50 O 0

—

0207 43 41

76,76

20,42 O 0

—

0207 43 51

277,14

79,70 O O

—

0207 43 53

220,54

54,55 O O

—

0207 43 61

267,90

77,04 00

—

0207 43 63

207,17

51,25 00

—

0207 43 71

235,18

71,75 00

—

0207 43 81

341,15

90,76

—

0207 43 90

76,76

20,42 00

—

0207 50 10

1 957,01

504,62

30
10

0207 50 90

196,16

52,18

0209 00 90

170,57

45,38

0210 90 71

1 957,01

504,62

3

0210 90 79

196,16

52,18

10

1501 00 90

204,69

54,45

18

1602 31 11

355,18

77,28

17 0

1602 31 19

375,26

99,83

17

1602 31 30

204,69

54,45

17

1602 31 90

119,40

31,76

1602 39 11

337,64

94,14

1602 39 19

375,26

99,83

17 0

1602 39 30

204,69

54,45

17

1602 39 90

119,40

31,76

17

—

17
—

(') Importavgiften för produkter som omfattas av KN-nummer 0207, 1602 31 och 1602 39 med ursprung i
AVS-länder och som förtecknas i artikel 6 i förordning (EEG) nr 715/90 skall minskas med 50 % inom gränserna
för de kvoter som avses i den förordningen .
(2) Tullarna enligt Gemensamma tulltaxan för de produkter som omfattas av dessa koder och som importeras inom
ramen för rådets förordning (EG) nr 1798/94 skall begränsas i enlighet med villkoren i denna förordning
(') För de produkter som importeras inom ramen för de interimsavtal som ingåtts mellan Ungern, Polen, Tjeckien,
Slovakien, Rumänien och Bulgarien, eller som har sitt ursprung i utvecklingsländer och återges i förordning
(EEG) nr 3833/90, skall tullarna enligt Gemensamma tulltaxen upphävas tills vidare och ingen importavgift skall
tas ut .

(") För de produkter som omfattas av detta KN-nummer och som importeras inom ramen för de interimsavtal som
ingåtts mellan Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och gemenskapen och för vilka det lämnas ett varucertifikat
EUR 1 , utfärdat i enlighet med föreskrifterna i förordning (EEG) nr 2699/93, skall importavgifter tas ut i enlighet
med bilagan till nämnda förordning.
(') De produkter som omfattas av detta KN-nummer och som importeras inom ramen för de interimsavtal som
ingåtts mellan Bulgarien, Rumänien och gemenskapen och för vilka det lämnas ett varucertifikat EUR 1 , utfärdat
i enlighet med föreskrifterna i förordning (EG) nr 1 559/94, skall importavgifter tas ut i enlighet med bilagan till
nämnda förordning.
(6) Ingen importavgift skall tillämpas på produkter med ursprung i ULT-länder i enlighet med artikel 101.1 beslut
91 /482/ EEG.

O Importavgiften för de produkter som omfattas av denna kod och som importeras inom ramen för rådets
förordning (EG) nr 774/94 och kommissionens förordning (EG) nr 1431 /94 skall begränsas i enlighet med
villkoren i denna förordning.
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KOMMISSIONENS FORORDNING

EG

nr 662/95

av den 28 mars 1995

om ändring av förordning (EG) nr 1078 /94 och höjning till 1 800 000 ton av den
stående anbudsin fordran för export av vete av kvalitet för brödframställning som
innehas av det tyska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING

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

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt

Artikel 1

artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande :
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (2),
ändrad genom förordning (EG) nr 120/94 ('), fastställs
förfaranden och villkor för avyttring av spannmål som
innehas av interventionsorgan .

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1078/94 (4),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 490/95 (*)
inleddes en stående anbudsinfordran för export av
1 500 000 ton vete av kvalitet för brödframställning som
innehas av det tyska interventionsorganet. I ett medde
lande av den 9 mars 1995 underrättade Tyskland kommis
sionen om dess interventionorgans avsikt att öka den
mängd som omfattas av en stående anbudsinfordran för
export med 300 000 ton . Den totala mängden vete av
kvalitet för brödframställning som innehas av det tyska
interventionsorganet för vilken en stående anbudsin
fordran för export har inletts bör därför ökas till 1 800 000

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1078/94 skall ersättas med
följande:
"Artikel 2

1.
Anbudsinfordran skall omfatta högst 1 800 000
ton vete av kvalitet för brödframställning som skall
exporteras till alla tredje länderna.

2. Lagringsorterna för 1 800 000 ton vete av kvalitet
för brödframställning anges i bilaga I till denna
förordning."

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 1078/94 skall ersättas med
bilagan till denna förordning.

ton .

Artikel 3

Denna ökning av anbudsinfordran nödvändiggör en
ändring av förteckningen över områden och mängder på
lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 1078/94 måste
därför ändras .

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(:)
(<)
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
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. 12.
49 , 4.3.1995 , s . 48 .
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BILAGA

".BILAGA I

(ton)

Lagringsorter

Mängd

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

969 117

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

225 783

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

186 991

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

417 953"
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Nr L 69/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 663/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av slusspriser och importavgifter för ägg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

När de avgifter som är tillämpliga fran och med den 1
oktober, 1 januari och 1 april fastställs, bör hänsyn tas till
världsmarknadspriserna på fodersäd endast om ett nytt
slusspris fastställs samtidigt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771 /75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ägg ('), senast ändrad genom

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, sär
skilt artiklarna 3 och 7.1 i denna, och

med beaktande av följande :
Slusspriserna och importavgifterna för de produkter som
anges i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2771 /75 måste
förutfastställas kvartalsvis i enlighet med de beräknings
metoder som föreskrivs i kommissionens förordning
(EEG) nr 2773/75 av den 29 oktober 1975 om faststäl
lande av bestämmelser för beräkning av importavgiften
och slusspriset för ägg (2), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 41 55/87 (3).

Eftersom slusspriserna och importavgifterna för ägg senast
fastställdes för perioden 1 oktober — 31 december 1993 i
kommissionens förordning (EEG) nr 3053/94 (4) för
perioden 1 januari — 31 mars 1995, bör de fastställas på
nytt för perioden 1 april — 30 juni 1 995. Dessa priser och
avgifter bör i princip beräknas på grundval av slusspriset
och importavgiften för fodersäd under perioden 1 oktober
1994 — ?8 februari 1995.

När de slusspriser som är tillämpliga fran och med den 1
oktober, 1 januari och 1 april fastställs, bör hänsyn tas till
förändringar i världsmarknadspriset för fodersäd endast
om priset för en kvantitet fodersäd varierar med åt
minstone ett angivet minimum i förhållande till det pris
som användes för att beräkna slusspriset för föregående
kvartal. I förordning (EEG) nr 2773/75 fastställdes detta
minimum till 3 % .

Hänsyn skall tas till utvecklingen av priserna pa foder
spannmål vid fastställandet av importavgifterna.

I enlighet med artikel 101.1 i rådets beslut 91 /482/EEG
av den 25 juli 1991 om associeringen av de utomeuro
peiska länderna och territorierna med Europeiska ekono

miska gemenskapen (*) skall inga avgifter tillämpas på
import av produkter som har sitt ursprung i utomeuro
peiska länder och territorier.

Genom rådets förordningar (EEG) nr 3491 /93 (6), och (EG)
nr 3492/93 Q, om vissa förfaranden för tillämpningen av
Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan

Europeiska gemenskaperna och dereas medlemsstater å
ena sidan och å andra sidan Polen, och rådets förordning
(EEG) nr 520/92 av den 27 februari 1992 om vissa förfa

randen för tillämpning av interimsavtalet om handel och
handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemen
skapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena
sidan och Tjeckoslovakien å andra sidan (8), ändrad genom
förordning (EEG) nr 2235/93 (9), särskilt artikel 1 i denna,
infördes en ordning för sänkning av importavgifterna för
vissa produkter. I kommissionens förordning (EEG) nr
2699/93 (10), senast ändrad genom förordning (EG) nr
481 /95 ("), fastställs tillämpningsföreskrifter inom äggsek
torn för den ordning som föreskrivs i dessa avtal.

I rådets förordningar (EG) nr 3641 /93 (12) och (EG)
3642/93 (I3) föreskrivs vissa förfaranden vid tillämpning av
interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
kol- och stålgemenskapen å ena sidan och å den andra
sidan Bulgarien och Rumänien. I kommissionens förord
ning (EG) nr 1 559/94 (14) senast ändrad genom förordning
481 /95, fastställs tillämpningsföreskrifter för den ordning
som föreskrivs i dessa avtal .

Priset pa kvantiteten fodersäd skiljer sig mer än 3 % från
det pris som användes föregående kvartal. Denna utveck
ling måste därför beaktas vid fastställandet av slusspriserna
för perioden 1 april — 30 juni 1995.
(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.
(2) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 64.
(3) EGT nr L 392, 31.12.1987, s. 29 .
4 EGT nr L 323, 16.12.1994, s. 4.

O EGT nr L 263, 19.9.1991 , s. 1 .
(6) EGT nr L 319, 21.12.1993, s. 1 .
O EGT nr L 319, 21.12.1993, s. 4.
(8) EGT nr L 56, 29.2.1992, s. 9.
O EGT nr L 200, 10.8.1993, s. 5.
(10) EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 88 .
(11) EGT nr L 49, 4.3.1995, s. 22.
(> 2) EGT nr L 333, 31.12.1993, s. 16.
(13) EGT nr L 333, 31.12.1993, s. 17.

M EGT nr L 166, 1.7.1994, s. 62.
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De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet fran Förvaltning
skommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De avgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EEG) nr 2771 /75 med avseende på de
produkter som anges i artikel 1.1 i samma förordning och de slusspriser som föreskrivs i
artikel 7 i den förordningen för samma produkter skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspriser och
importavgifter för ägg (2)
KN-nummer

Slusspris

Importavgift

ecu/ 1 00 st

ecu/ 1 00 st

0407 00 1 1

62,26

0407 00 19

13,21

12,36 (')
3,659 (')

ecu/ 1 00 kg

ecu/ 1 00 kg

0407 00 30

100,42

0408 1 1 80

488,45

0408 19 81

220,92

31,21
146,08
63,68
68,05
141,09
36,21

0408 19 89

235,40

0408 91 80

409,93

0408 99 80

108,62

(')
(')
(')
(')
C)(2)
00

(') För de produkter som omfattas av detta KN-nummer och som
importeras inom rameri för de avtal som ingåtts mellan Polen, Ungern,
Tjeckien, Slovakien och gemenskapen och för vilka det lämnas ett
varucertifikat EUR 1 , utfärdat i enlighet med föreskrifterna i förordning
(EEG) nr 2699/93, skall de importavgifter tas ut som anges i bilagan till
nämnda förordning.
(2) För de produkter som omfattas av detta KN-nummer och som
importeras inom ramen för de avtal som ingåtts mellan Rumänien,
Bulgarien och gemenskapen och för vilka det lämnas ett varucertifikat
EUR 1 , utfärdat i enlighet med föreskrifterna i förordning (EG) nr
374/94, skall de importavgifter tas ut som anges i bilagan till nämnda
förordning.
(·') Ingen importavgift tillämpas för produkter med ursprung i ULT i
enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 664/95
av den 28 mars 1995

om upphävande av utjämningsavgiften och återinförande av förmånstullar på
import av päron med ursprung i Schweiz
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

kommissionens förordning (EEG) nr 211 8/74 (4), senast

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ändrad genom förordning (EEG) nr 249/93 (*), noterade
eller beräknade i enlighet med bestämmelserna i artikel 5
i samma förordning, visar att införselpriserna har varit
minst lika med referenspriset två marknadsdagar i följd.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av
den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker ('), senast ändrad

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige och förordning (EG) nr 2390/94 (2), särskilt artikel
27.2 andra stycket, och
med beaktande av följande :
Genom kommissionens förordning (EG) nr 624/95 (3)
infördes én utjämningsavgift för färska päron med
ursprung i Schweiz och förmånstullen på import av dessa
produkter upphävdes.

De villkor som anges i artikel 26.1 andra strecksatsen i
förordning (EEG) nr 1035/72 uppfylls därför och utjäm
ningsavgiften på dessa produkter med ursprung i Schweiz
kan därför upphävas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Förordning (EG) nr 624/95 upphör att gälla.
Artikel 2

Den nuvarande utvecklingen av priserna på schweiziska
produkter på den representativa marknad som avses i

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1 .
(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
O EGT nr L 65, 23.3.1995, s. 23 .

(4) EGT nr L 220, 10.8.1974, s. 20 .
O EGT nr L 28, 5.2.1993, s. 45.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 665/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av slusspriser och importavgifter för äggalbumin och
mjölkalbumin
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av
den 29 oktober 1975 om det gemensamma handels
systemet för äggalbumin och mjölkalbumin ('), ändrad
genom förordning (EEG) nr 4001 /87 (2), särskilt artikel 2.2
och artikel 5.5 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:
Slusspriserna och importavgifterna för de produkter som
anges i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2783/75 måste
förutfastställas kvartalsvis i enlighet med de beräknings
metoder som föreskrivs i kommissionens förordning nr
200/67/EEG (3).
Eftersom slusspriserna och importavgifterna för äggal
bumin och mjölkalbumin senast fastställdes för perioden
1 januari-31 mars 1995 i kommissionens förordning (EG)
nr 3054/94 (4), bör de fastställas på nytt för perioden
1 april—30 juni 1995. Dessa priser och avgifter bör
beräknas på grundval av slusspriset och importavgiften för
ägg med skal för samma period.
Dessa har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr
663/95 av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspri
serna och importavgifterna för ägg Q.

De slusspriser och importavgifter som är tillämpliga på
ägg med skal ändrades inte genom ovan nämnda förord

ning. Det är därför nödvändigt att behalla de slusspriser
och importavgifter för äggalbumin och mjölkalbumin
som fastställs i förordning (EG) nr 3054/94 förändrade.
I enlighet med artikel 101.1 i rådets beslut 91 /482/EEG
av den 25 juli 1991 om associeringen av de utomeuro
peiska länderna och territorierna med Europeiska ekono
miska gemenskapen (6) skall inga avgifter tillämpas på
import av produkter som har sitt ursprung i utomeuro
peiska länder och territorier.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött
och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De importavgifter som föreskrivs i artikel 2 i förordning
(EEG) nr 2783//75 och de slusspriser som föreskrivs i
artikel 5 i den förordningen för de produkter som avses i
artikel 1 i samma förordning fastställs i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 104.

w egt ^ l

31.12.1987, s. 44.

(') EGT nr 134, 30.6.1967, s. 2834/67.
(4) EGT nr L 323, 16.12.1994, s. 6.
O Se sida 33 i denna tidning.

(é) EGT nr L 263, 19.9.1991 , s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 mars 1995 om fastställande av slusspriser och
importavgifter för äggalbumin och mjölkalbumin (')
KN-nummer

3502 10 91
3502 10 99

3502 90 51
3502 90 59

Slusspris

Importavgift

ecu/ 1 00 kg

ecu/ 1 00 kg

469,38
62,91
469,38
62,91

126,73
17,17
126,73
17,17

(') Ingen importavgift tillämpas för produkter med ursprung i ULT i
enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 666/95
av den 28 mars 1995

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

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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 ('),
ändrad genom förordning (EG) nr 553/95 (2), särskilt
artikel 4.1 i denna,

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.

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 3.3 i denna,
och

Artikel 1

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

med beaktande av följande:

Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uru

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
o
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
56, 14.3.1995, s.
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s.

s. 66.
1.
s. 1 .
1.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 mars 1995 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ECU/100 kg)
Kod för tredje land (')

0702 00 15

052

94,4

204

87,3

212

95,9

624

171,3

999

112,2

0707 00 15

0709 90 73

I

Schablonvärde

KN-nr

vid import

052

100,7

053

166,9

068

73,4

204

51,1

624

207,3

999

119,9

052

129,7

204

89,4

624

196,3

999

138,5

(') 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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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 667/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av stödet för bomull

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

förordning (EG) nr 195/95 (4), senast ändrad genom

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

förordning (EG) nr 615/95 (s).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr
195/95 på de uppgifter som kommissionen för närvarande
har tillgång till innebär att det nu gällande stödbeloppet
bör ändras i enlighet med artikel 1 i den här förordnin

med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt
punkterna 3 och 10 i protokoll 4 om bomull som utgör
bilaga till denna och är ändrat genom Anslutningsakten
för Spanien och Portugal, särskilt protokoll 14 som utgör
bilaga till den, samt av kommissionens förordning (EEG)
nr 4006/87 ('),

gen .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2169/81 av
den 27 juli 1981 om fastställande av de allmänna reglerna
för systemet med stöd till bomull (2), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 1 554/93 (3), särskilt artikel 5.1 i

förordning (EEG) nr 2169/81 skall vara 49,393 ecu per

denna, och

100 kg.

med beaktande av följande :
Beloppet för det tilläggsstöd som avses i artikel 5.1 i
förordning (EEG) nr 2169/81 fastställdes i kommissionens

Artikel 1

Det stöd för orensad bomull som föreskrivs i artikel 5 i

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 377, 31.12.1987, s. 49 .
O EGT nr L 211 , 31.7.1981 , s. 2.
(') EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 23.

(4) EGT nr L 24, 1.2.1995, s. 109.

4 EGT nr L 64, 22.3.1995, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 668/95
av den 28 mars 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 förordning
(EG) nr 283/95 (2), särskilt artikel 16.8 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 1 50/95 (4), särskilt artikel 5 i denna,
och

med beaktande av följande:
Importavgifterna för vitsocker och råsocker fastställdes i
kommissionens förordning (EG) nr 1957/94 Q, senast
ändrad genom förordning (EG) nr 655/95 (6).

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i kommis
sionens förordning (EG) nr 1957/94 på de uppgifter som

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 27 mars 1995
användas för att beräkna importavgifterna vad gäller
flytande valutor.
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 av standardkvalitet.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
0
(4)
O
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
34, 14.2.1995, s. 3.
387, 31.12.1 992, s . 1 .
22, 31.1.1995, s . 1 .
198, 30.7.1994, s. 88 .
68, 28.3.1995, s. 27.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 mars 1995 om fastställande av importavgifter för
vitsocker och råsocker

(ECU/100 kg)
KN-nummer

Importavgift (3)

1701 11 10

37,60 (')

1701 11 90

37,60 (')

1701 12 10

37,60 (')

1701 12 90

37,60 (')

1701 91 00

46,91

1701 99 10

46,91

1701 99 90

46,91 0

(') Den tillämpliga importavgiften beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 eller 3 i kommissionens
förordning (EEG) nr 837/68 (EGT nr L 151 , 30.6.1968, s. 42), 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.
(') 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 FORORDNING (EG) nr 669/95
av den 28 mars 1995

om fastställande av de bidrag som skall läggas till importavgifterna för
spannmål, finmalet mjöl och malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

KOMMISSION

HAR

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

flytande valutor fastställs under referensperioden fran och
med den 27 mars 1995, användas för att beräkna avgif
terna.

På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för termins
leverans bör de bidrag som för närvarande är i kraft, och
som skall läggas till avgifterna, ändras till de belopp som
anges i bilagan till denna förordning.

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt
artikel 12.4 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 150/95 (3), och
med beaktande av följande :

De bidrag som skall läggas till avgifterna för spannmål
och malt fastställs i kommissionens förordning (EG)
nr 1938/94 (4) och i de därpå följande ändringsförord
ningarna.
För att systemet med importavgifter skall fungera normalt,
bör den representativa marknadskurs, som avseende

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE..
Artikel 1

De bidrag som skall läggas till de förutfastställda import
avgifterna avseende 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 29 mars 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 28 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(') EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .

M EGT nr L 198, 30.7.1994, s. 39.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 28 man 1995 om fastställande av tilläggspremierna
till importavgifterna på spannmål, mjöl och malt
A. Spannmål och mjöl
(ECU/ton)
Första

Andra

perioden

perioden

Tredje
perioden

3

4

5

6

0709 90 60

0

4,55

3,96

2,29

0712 90 19

0

4,55 .

3,96

2,29

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

1,96

1,95

1005 10 90

0

4,55

3,96

2,29

1005 90 00

0

4,55

3,96

2,29

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

3,81

3,81

3,81

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 15

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Nuvarande
KN-nummer

B. Malt

(ECU/ton)
Första

Andra

perioden

perioden

Tredje
perioden

Fjärde
perioden

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Nuvarande
KN-nummer
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 2 mars 1995

om ändring av beslut 94/187/EG, 94/309/EG, 94/344/EG, och 94/446/EG om
djurhälsokrav och utfärdande av intyg för import av vissa produkter som
omfattas av rådets direktiv 92/ 118 (EEG)
(Text av betydelse för EES)

(95/88/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/ 118 / EEG av den

ter, horn och hornprodukter, hovar och hovprodukter för
vidare bearbetning till produkter som inte är avsedda som
livsmedel eller djurfoder.
Dessa beslut har genom beslut 94/775/EG (6) ändrats så
att de skall tillämpas från den 28 februari 1995. Det före
faller som om tredje länder inte kommer att kunna
uppfylla de nya import-kraven vid denna tidpunkt. För att
undvika störningar i handeln är det nödvändigt att senare
lägga dagen för tillämpningen av dessa beslut till den 1

17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för
handel inom gemenskapen med produkter, som inte
omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestäm
melser som avses i bilaga A I till direktiv 89/662/EEG
och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG ('),

juli 1995.

senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike,
Finland och Sverige, särskilt artikel 10.2 c i denna, och

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

med beaktande av följande :

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Beslut

94/ 187/EG,

94/309/EG,

ersättas med "den 1 juli 1995".

O
(2)
(3
(4)

ersättas med "den 1 juli 1995".

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

62, 15.3.1993, s. 49.
89, 6.4.1994, s. 18 .
137, 1.6.1994, s. 62.
154, 21.6.1994, s. 45.

4 EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 46.

och

Artikel 1

I kommissionens beslut 94/ 187/EG (2), 94/309/EG (3),
94/344/EG (4) och 94/446/EG (*) fastställs djurhälsokrav
och veterinärintyg för import från tredje land av djurtar
mar, visst foder till sällskapsdjur och vissa ogarvade ätbara
produkter för sällskapsdjur som innehåller lågriskmaterial,
bearbetat djurprotein inbegripet produkter med innehåll
av detta protein avsett som djurfoder, ben och benproduk
EGT
EGT
EGT
EGT

94/344/EG

94/446/EG måste ändras i enlighet härmed.

I artikel 2 i beslut 94/ 187/EG skall "den 28 februari 1994"

Artikel 2

I artikel 2 i beslut 94/309/EG skall "den 28 februari 1995"

(6) EGT nr L 310, 3.12.1994, s. 77.
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Artikel 3

I artikel 2 i beslut 94/344/EG skall "den 28 februari 1995"

29 . 3 . 95

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

ersättas med "den 1 juli 1995".
Utfärdat i Bryssel den 2 mars 1995.
Artikel 4

I artikel 4 i beslut 94/446/EG skall "den 28 februari 1995"

ersättas med "den 1 juli 1995".

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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REGIONKOMMITTÉN

ÄNDRING I ARBETSORDNINGEN

antagen av Regionkommittén vid dess sjätte plenarsession, som hölls 1—2
februari 1995 , och godkänd av Europeiska unionens råd vid dess 1833 : e session,
som hölls den 10 mars 1995

Vid sin 1833 : e session, som hölls den 10 mars 1995, godkände Europeiska unionens råd
följande ändring i Regionkommitténs arbetsordning, antagen av den senare vid dess sjätte
plenarsession, som hölls 1 —2 februari 1995:
Artikel 19 ersätts med följande text:
"Artikel 19

1 . Presidiet väljs för två år. Det består av trettiosex medlemmar, varav en ordförande,
en förste vice ordförande och en medlem per land som har ställning som vice ordfö
rande. Presidiets sammansättning skall så långt som möjligt avspegla Europeiska
gemenskapernas geografiska jämvikt.
2. Ordföranden och förste vice ordföranden väljs i plenum genom sluten omröst
ning utan debatt och med en absolut majoritet av de avlagda rösterna. Val kan endast
ske om två tredjedelar av medlemmarna är närvarande. Valet av ordförande och förste
vice ordförande sker i separata omröstningar. En samlad lista över de andra presidie
medlemmarna, valda enligt samma förfaringssätt, kan upprättas.
3. Om en samlad lista inte upprättats väljs varje medlem genom separata omröst
ningar med en absolut majoritet av de avlagda rösterna i första omgången, och med
relativ majoritet i de följande omgångarna. Presidiet upprättar en lista över de femton
medlemmar som har ställning som vice ordförande. Denna föreläggs plenarförsam
lingen för godkännande."

Nr L 69 /47

