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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1168/95
av den 22 maj 1995
om ändring av förordning (EEG) nr 830/92 om införande av en slutgiltig anti
dumpningstull på import av vissa polyestergarner (av syntetstapelfibrer) såvitt
avser sådana med ursprung i Indonesien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

hemmamarknaden, att deras inhemska försäljning
var lönsam och att de följaktligen inte längre
utförde någon dumpning.

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

(3)

Två andra indonesiska företag, PT Kanindo Success
Textile Industries och PT Sulindafin Permai Spin
ning Mills (PT Sulindamills), uppgav att de inte
hade exporterat de aktuella varorna under den
period som omfattades av den tidigare undersök
ningen, utan först började göra det efter den
perioden och att de inte hade något samband med
något företag som varit föremål för den tidigare
undersökningen. De begärde därför att en nykom
lingsöversyn skulle inledas.

(4)

Dessa företag framlade bevis för sina påståenden
som ansågs vara tillräckliga för att motivera inle
dandet av en översyn enligt artikel 14 i förordning
(EEG) nr 2423/88. Kommissionen offentliggjorde

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av
den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller subventio
nerad import från länder som inte är medlemmar i Euro
peiska ekonomiska gemenskapen ('), särskilt artikel 14 i
denna,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt
fram efter samråd i rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande:

A. TIDIGARE FÖRFARANDE

(1 )

därför i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning (3) efter samråd i rådgivande kommittén ett
tillkännagivande om översyn av förordning (EEG)
nr 830/92 med avseende på de åtta ovan nämnda
företagen och inledde undersökningen, översynen
begränsades till en granskning av ändrade förhål
landen i fråga om dumpning.

Genom förordning (EEG) nr 830/92 (2) införde
rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av
vissa polyestergarner som omfattas av KN-nummer
5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90,

5509 51 00 och 5509 53 00 med ursprung i Indone
sien och flera andra länder, med undantag för varor
som tillverkats och sålts för export till
gemenskapen av en indonesisk tillverkare på vilken
antidumpningstullen inte är tillämplig.

B. ÖVERSYN

(2)

Det bör noteras att dessa företags export utgör
35 % av indonesiska exportörers totala export av
tvinnade garner till gemenskapen.
(5)

Sex indonesiska företag, PT Bitratex Industrial
Corporation, PT Elegant Textile Industry, PT
Gokak Indonesiä, PT Indorama Synthetics, PT

kontrollerade all information som den ansåg
nödvändig och granskade den erhållna informa
tionen på plats hos jalla de företag som nämns ovan.
Kommissionen mottog också information från

Lotus Indah Textile Industries och PT Sunrise

Bumi Textiles, hävdade att deras exportpriser fritt
fabrik var högre än deras priser fritt fabrik på

klaganden i den ursprungliga undersökningen.
(6)

(') EGT nr L 209, 2. 8. 1988, s. 1 .

Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 522/94
(EGT nr L 66, 10.3.1994, s. 10).
(2) EGT nr L 88, 3.4.1992, s. 1 .

Kommissionen sände frågeformulär till de berörda
parterna och gav dem möjlighet att meddela sina
synpunkter. Kommissionen införskaffade och

Undersökningen omfattade perioden 1 januari 1993
till 31 december 1993 (undersökningsperiod).

(3) EGT nr C 74, 12.3.1994, s. 3.
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såsom provisioner, kreditvillkor, frakt, försäkring,
hantering, förpackning och teknisk hjälp, i enlighet
med artikel 2.10 i förordning (EEG) nr 2423/88.

1 . Normalvärde

(7)

De undersökta tillverkarnas försäljning på hemma
marknaden användes i de fall den översteg 5 % av
försäljningen av ifrågavarande slag och följakligen
utgjorde en tillräckligt stor volym för att utgöra en
representativ marknad och en tillräcklig grund för
beräkning av normalvärdet. Normalvärdet beräk

Exportpriserna jämfördes, transaktion för transak
tion, med normalvärdet fritt fabrik.

(11 )

De indonesiska producenterna begärde justeringar
för de löner som utbetalats till säljarna. Undersök
ningen visade dock att alla de så kallade säljarna var
anställda på ledarnivå, vilket framgick av deras
position i företagens organisatoriska struktur och av
deras löner. Därför ansågs dessa företag inte ha
bevisat att denna personal enbart ägnade sig åt
direkt försäljningsverksamhet. Under dessa omstän
digheter beviljades ingen justering.

(12)

De indonesiska producenterna begärde också att
normalvärdet skulle minskas med ett belopp som
motsvarade de importavgifter som påläggs material
som fysiskt införlivas med en likadan vara när
denna är avsedd för förbrukning i ursprungslandet
och som återbetalas vid export till gemenskapen.
Efter att ha undersökt de bevis som klagandena
lämnat in i detta sammanhang, beviljades juste
ringen vederbörligen enligt artikel 2.10 b i förord
ning (EEG) nr 2423/88 .

nades därför, för varje slag, på grundval av de vägda
genomsnittliga priserna på hemmamarknaden till
priser som vid normal handel faktiskt betalas eller
skall betalas i enlighet med artikel 23 i förordning
(EEG) nr 2423/88 .

Priserna var netto efter alla avdrag och rabatter som
hade direkt samband med de ifrågavarande försälj
ningarna.
(8)

Det konstruerade värdet användes när de inhemska
priserna inte möjliggjorde kostnadstäckning vid
normal handel, eller när det inte förekom någon
försäljning av liknande slag på den indonesiska
marknaden. I enlighet med artikel 2.3 b ii i förord
ning (EEG) nr 2423/88, bestämdes normalvärdet för
varje slag till summan av alla kostnader, både fasta
och rörliga, för material och tillverkning plus ett
skäligt belopp för försäljning, administration och
andra allmänna omkostnader samt en skälig vinst
marginal.

Den vinstmarginal som användes beräknades med
utgångspunkt i den vägda genomsnittliga vinst som
producenten gjort på all vinstgivande försäljning av
samma slag av en likadan vara eller, i de fall det
inte fanns någon försäljning av samma slag, på den
berörda indonesiska producentens vinstgivande
försäljning av en likadan vara.

4. Dumpningsmarginal
( 13)

ningsmarginalerna, vilka motsvarar det belopp
varmed normalvärdet överstiger priset vid export
till gemenskapen uttryckt i procent av nettopriset
fritt gemenskapens gräns, oförtullat, var följande:

2. Exportpris

(9)

Undersökningen av sakförhållandena visade att
dumpning av den berörda varan förekom. Dump

När försäljningen skedde till oberoende importörer
i gemenskapen, fastställdes exportpriset med ut
gångspunkt i det pris som faktiskt betalats eller
skulle betalas för varan vid export till gemenskapen
i enlighet med artikel 2.8 a i förordning (EEG) nr

— PT Bitratex Industrial Corporation:
— PT Elegant Textile Industry:
— PT Indorama Synthetics:

0,64 %
0,68 %
0,10 %

—
—
—
—

0,00
0,00
1,89
0,08

PT
PT
PT
PT

Kanindo Success Textile Industries:
Lotus Indah Textile Industries:
Sulindamills:
Sunrise Bumi Textiles:

%
%
%
%

2423/88 .
För PT Kanindo Success Textile Industries och PT

Vad gäller de två nykomlingarna, visade undersök
ningen att de under undersökningsperioden expor
terade varan i fråga till gemenskapen. Kommis
sionen kunde därför beräkna dumpningen.

3 . Jämförelse

(10)

För att jämförelsen mellan normalvärdet och
exportpriset skulle bli rättvis, beaktades de olik
heter som direkt påverkade prisjämförbarheten,

Lotus Indah Textile Industries fastställdes ingen
dumpning, och de andra företagens dumpnings
marginaler anses vara så små att de ej behöver
beaktas.

(14)

Vad gäller PT Gokak Indonesia konstaterades att
detta företag inte exporterade varan i fråga till
gemenskapen
under
undersökningsperioden.
Eftersom ingen ny beräkning av dumpningsmargi
nalen kunde göras, föreslog företaget att antingen
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en rörlig tull skulle införas med utgångspunkt i de
lägsta exportpriserna, eller det vägda genomsnittet
av de andra företagens dumpningsmarginaler skulle
användas.

de indonesiska producenterna antingen inte
dumpar eller dumpar med minimala dumpnings
marginaler.

(17)

Undersökningen på plats visade att företagets hela
försäljning på hemmamarknaden gick med förlust
och att alla tecken tydde på att dess export till
tredje land dumpades.
funnit att villkoren för att tullen skall kunna

upphävas för detta företag inte är uppfyllda, i
motsats till situationen för de övriga företag som
omfattas av översynen.
Under dessa omständigheter och med tanke på att
de många olika garntyper som berörs gör det omöj
ligt att införa ett minimipris grundat på det
konstruerade normalvärdet, föreslås att den anti

dumpningstull som infördes i den första undersök
ningen, dvs. 11,9%, bibehålls, med tanke på att
företaget exporterade den aktuella varan till tredje
land till dumpade priser och det inte finns något
som tyder på att det skulle handla annorlunda i
fråga om export till gemenskapen.
D. SKADA OCH GEMENSKAPENS INTRESSE

Ingen översyn av undersökningsresultaten i fråga
om skada och gemenskapens intresse begärdes, och
det finns inga skäl att betvivla riktigheten av slut
satserna om skada i den ursprungliga undersök
ningen .

Den tull pa 11,9% som infördes i den ur
sprungliga undersökningen skall bibehållas för PT
Gobak Indonesia.

(18)

De berörda företagen och den klagande i den
ursprungliga undersökningen har underrättats om
dessa resultat.

Med tanke på ovanstående har kommissionen

(15)
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(19)

I enlighet med artikel 15.1 i förordning (EEG) nr
2423/88, påverkas inte giltighetstiden för de
åtgärder som införs genom förordning (EEG) nr
830/92 av denna förordning, i vilken dessa åtgärder
varken modifieras eller bekräftas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 1.3 i förordning (EEG) nr 830/92 skall ersättas
med följande:
"Ingen av tullarna skall tillämpas på import av de
produkter som anges i punkt 1 och som är framställda
av PT Kewalram Indonesia, Bandung, Indonesien, PT
Bitratex Industrial Corporation, Jakarta Selatam, PT
Elegant Textile Industry, Jakarta, PT Kanindo Success
Textile Industries, Jakarta, PT Indorama Synthetics,
Jakarta, PT Lotus Indah Textile Industries, Surabaya,
PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulinda
mills), Jakarta, PT Sunrise Bumi Textiles, Jakarta

(tilläggskod 8595 i Taric) och Guangying Spinning Co.
Ltd., Guangzhou, Kina (tilläggskod 8596 i Taric.)"

E. ÄNDRING AV DE UNDERSÖKTA ÅTGÄR

(16)

DERNA

Artikel 2

Kommissionen finner att förordning (EEG) nr
830/92 bör ändras och antidumpningstullarna
upphävas för de aktuella företagen, eftersom sju av

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.

På rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande

Nr L 118/4
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1169/95
av den 22 maj 1995

om ändring av förordning (EG) nr 2271/94 om införande av en slutgiltig utjäm
ningstull på import av kullager med en yttre diameter av högst 30 mm med
ursprung i Thailand, men som exporterats till gemenskapen från ett annat land
EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

giften pa 0,72 baht per enhet som efter en ytterli
gare översyn fastställdes genom beslut 94/639/
EG O.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

B. Återupptagande av undersökningen
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3284/94 av
den 22 december 1994 om skydd mot subventionerad

(4)

I december 1994 inledde kommissionen en översyn
av beslut 94/639/EG och förordning (EG) nr
2271 /94 genom ett meddelande som offentlig
gjordes i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning (%

(5)

Ändamålet med översynen var att på nytt beräkna

import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen ('), särskilt artikel 13 i denna,
med beaktande av det förslag som kommissionen lämnat
efter samråd i rådgivande kommittén, och

det subventionsbelopp som beviljades av den thai
ländska regeringen för att göra det möjligt att ändra
den exportavgift som fastställts i beslut 94/639/EG.
Eftersom utjämningstullen på indirekt import
direkt speglar exportavgiften omfattar översynen
också förordning (EG) nr 2271 /94 om införandet av
en slutgiltig tull.

med beaktande av följande:

A. Bakgrund

(1 )

(2)

Efter en översyn ändrade rådet i september 1994
genom förordning (EG) nr 2271 /94 (2) den slutgil
tiga utjämningstullen från 6,7 % till 5,3 % på
import av kullager med en yttre diameter av högst
30 mm med ursprung i Thailand, men som expor
teras till gemenskapen från ett annat land.

Utjämningstullen på 6,7 % infördes i juli 1993
genom förordning (EEG) nr 1781 /93 (3) efter en
översyn av kommissionens beslut 90/266/EEG (4).
om godtagande av ett åtagande från den thailändska
regeringen i samband med utjämningstullförfa
randet angående import av de nämnda kullagren.
Detta innebar att den thailändska regeringen
införde en exportavgift för att uppväga de beviljade
subventionerna. När beslutet togs infördes ingen
utjämningstull. Det framgick emellertid av över
synen att en tull var nödvändig för att hindra att
den exportavgift som införts av den thailändska
regeringen på direkt import undgicks genom indi
rekt import till gemenskapen och för att säkerställa
att åtagandet var verksamt.

(6)

Kommissionen underrättade officiellt den thai

ländska regeringen, de berörda exportörerna och
importörerna samt klaganden i den ursprungliga
undersökningen (Febma) och gav de direkt berörda
parterna möjlighet att tillkännage sina synpunkter
skriftligen och att begära prövning. Den
thailändska regeringen, exportörerna i Thailand
och producenterna inom gemenskapen, företrädda
av Febma, tillkännagav skriftligen sina synpunkter.
(7)

Kommissionen införskaffade och kontrollerade
riktigheten av all den information som den
bedömde var nödvändig för ett avgörande och
genomförde en undersökning på följande platser:

a) Den thailändska regeringen:
Utrikeshandelsdepartementet, Bangkok,
Investeringsrådet, Bangkok.
b) Thailändska exportörer:
NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailand,
Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Thailand,

(3)

Den ändrade slutgiltiga tullen på 5,3 % på indirekt
import som infördes genom förordning (EG) nr
2271 /94 grundade sig på den ändrade exportav

0) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 22.

I1) EGT nr L 247, 22.9.1994, s. 1 .
(3) EGT nr L 163, 6.7.1993, s. 1 .
M EGT nr L 152, 16.6.1990, s. 59.

NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Thailand.

Alla dessa exportföretag är helägda dotterbolag till
Minebea CO. Ltd i Japan.
o EGT nr L 247, 22.9.1994, s. 29.

M EGT nr C 348, 9.12.1994, s. 5.
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(8)
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exportavgiften. När den nya utjämningstullen
uttrycks i procent av produktens nettopris fritt
gemenskapens gräns uppgår den till 4,8 % .

På begäran underrättades parterna om de huvud
sakliga fakta och överväganden som låg till grund
för avsikten att rekommendera en ändring av den

slutgiltiga utjämningstullen. De beviljades också en
tidsfrist inom vilken de kunde framföra klagomål

F. Uttag antidumpnings- och utjämningstull

efter underrättelsen.

De skriftliga anmärkningar som överlämnades av
parterna beaktades i tillämpliga fall.
C. Ny beräkning av subventionsbeloppet
(9)

Det har fastställts att de subventioner som exportö
rerna i Thailand beviljades under perioden
1 oktober 1993 — 31 mars 1994, ("undersöknings
perioden"), uppgick till 0,66 baht per enhet. Den
thailändska regeringen har i enlighet därmed
ändrat exportavgiften på kullager som exporteras
direkt till gemenskapen till 0,66 baht per enhet och
har erbjudit en ändrad version av åtagandet med
avseende på detta. Denna har godtagits genom
kommissionens beslut 95/180/EG (') som också i
detalj förklarar resonemanget avseende beräkningen
av subventionsbeloppet.

D. Skada och gemenskapens intresse

(10)

Inga nya belägg framkom avseende skada eller
gemenskapens intresse. Rådet bekräftar därför slut
satserna i förordning (EG) nr 2271 /94 angående
dessa frågor.

(12)

I enlighet med förklaringen i punkt 12 i förordning
(EG) nr 2271 /94 bör utjämningstullen fortsätt
ningsvis uttas utöver den antidumpningstull som
införs i förordning (EEG) nr 2934/90 (2).
Det sammanlagda belopp av antidumpningstull
och utjämningstull som skall tas ut i detta fall utgör
därför 1 1,5 % (6,7 % antidumpningstull plus 4,8 %
utjämningstull).

Både antidumpningstullen och utjämningstullen
bör beräknas på grundval samma nettopris för
produkten fritt gemenskapens gräns.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 2271 /94 skall ersättas med
följande:
"Artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1781 /93 skall
ersättas med följande:

'2. Utjämningstullen uttrykt i procent av
produktens nettopris fritt gemenskapens gräns
skall vara 4,8'."

E. Ändringar av den slutgiltiga tullen
(11 )

Med hänsyn till ändringen ay
0,72 till 0,66 baht per enhet,
utjämningstullen på indirekt
enlighet med ett belopp som

exportavgiften från
bör den slutgiltiga
import ändras i
motsvarar den nya

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.

På rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande

(>) Se sida 94 i denna tidning.

(2) EGT nr L 281 , 12.10.1990, s. 1 .
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1170/95
av den 22 maj 1995
om ändring av förordning (EG) nr 2819/94 om införande av en slutgiltig anti
dumpningstull på import av kaliumpermanganat med ursprung i Kina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av
den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller subventio
nerad import från länder som inte är medlemmar i Euro
peiska ekonomiska gemenskapen ('), särskilt artiklarna 12,
14 och 15 i denna,

(3)

Förordning (EG) nr 2819/94 föreskriver emellertid
inte uttryckligen att förordning (EEG) nr 1531 /88
skall upphävas eller ändras och därför är det
lämpligt att klargöra att förordning (EEG) nr

1 531 /88 skall upphävas och ersättas av förordning
(EG) nr 2819/94. Förordning (EG) nr 2819/94 skall
därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förslag som framlagts

Artikel 1

efter samråd i rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande:

(1 )

(2)

Rådet införde genom förordning (EEG) nr 1531 /
88 0 en slutgiltig antidumpningstull på import av
kaliumpermanganat med ursprung i Kina. Tullbe
loppet som infördes motsvarade det som var högst
av antingen det belopp vid vilket nettopriset per
kilo fritt gemenskapens gräns före tull var mindre
än 2,25 ecu eller 20 % av det nettopriset per kilo
fritt gemenskapens gräns före tull.
Efter översyn av åtgärderna antog rådet förordning
(EG) nr 2819/94 0 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av kaliumper
manganat med ursprung i Kina. Tullbeloppet som
infördes uppgick till 1,26 ecu per kilo. Förord
ningen trädde i kraft den 20 november 1994.

Artikel 1 i förordning (EG) nr 2819/94 skall ändras på
följande sätt:

1 . En ny punkt 3 med följande lydelse skall införas enligt
följande :
"3. Förordning (EEG) nr 1531 /88 skall upphöra att
gälla."

2. Punkt 3 skall betecknas punkt 4.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 20 november 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.
Pä rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande

(') EGT nr L 209, 2. 8. 1988, s. 1 . Förordningen är senast ändrad
genom förordning (EG) nr 522/94 (EGT nr L 66, 10. 3. 1994,
s. 10).
(2) EGT nr L 138 , 3.6.1988, s. 1 .
(3 EGT nr L 298, 19.11.1994, s. 32.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1171/95
av den 22 maj 1995

om ändring av förordning (EG) nr 3359/93 om ändrade antidumpningsåtgärder
på import av ferrokisel med ursprung i Ryssland, Kazakstan, Ukraina, Island,
Norge, Sverige, Venezuela och Brasilien
EUROPEISKA UNIONENS RAD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

enlighet med artiklarna 7 och 14 i förordning
(EEG) nr 2423/88 (nedan kallad grundförord
ningen).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2423/88 av
den 11 juli 1988 om skydd mot dumpad eller subventio
nerad import från länder som inte är medlemmar i Euro
peiska ekonomiska gemenskapen ('), särskilt artikel 14 i
denna,

Efter samråd inom rådgivande kommittén inledde
kommissionen genom ett den 17 juni 1994 offent
liggjort meddelande (3) en översyn av förordning
(EG) nr 3359/93 med avseende på detta företag och
inledde sin undersökning.
(5)

Därpå tog ännu ett brasilianskt företag vid namn
Nova Era Silicon SA. kontakt med kommissionen

och begärde att få omfattas av undersökningen i
enlighet med bestämmelserna i meddelandet om
inledande av översyn. Eftersom företaget kunde
lägga fram bevis för att det inte hade exporterat
produkterna i fråga till gemenskapen under under
sökningsperioden, men hade den fasta avsikten att
göra det, och för att det inte hade anknytning till
eller var associerat med något av de företag som var
underkastade antidumpningstullen, beslöt kommis
sionen att låta undersökningen omfatta det.

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt
fram efter samråd inom rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande:

A. TIDIGARE ORDNING

(1 )

Genom förordning (EG) nr 3359/93 (2) införde rådet
en antidumpningstull på 25 % på import av ferro
kisel enligt KN-nummer 7202 21 10, 7202 21 90

(6)

och ex 7202 29 00 med ursprung i Brasilien, med
undantag för import från fem särskilt nämnda
exportörer, som var föremål för en lägre tullsats.

(2)

I den förordningen framhåller rådet att kommis
sionen alltid är beredd att göra en omprövning vad
gäller sådana företag som inte har exporterat under
undersökningsperioden och som inte har anknyt
ning till företag som har exporterat under den
perioden och har för avsikt att börja exportera till
gemenskapen (nykomlingar).

B. BEGARAN OM ÖVERSYN

Den undersökta produkten är den som nämns i
förordning (EG) nr 3359/93.

(7)

Undersökningen avsåg tiden från och med den 1
juli 1993 till och med den 30 juni 1994.

C. RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN

1 . Nykomlingsstatus

(8)

Undersökningen bekräftade att de två företagen,
Libra Ligas do Brazil och Nova Era Silicon SA.,
aldrig hade exporterat ferrokisel till gemenskapen.
Kommissionen är övertygad om att de har för
avsikt att göra detta i en nära framtid, eftersom
tänkbara kunder har kontaktats.

(3)

Kommissionen har mottagit en begäran öm
översyn av de åtgärder som nu är i kraft från ett
brasilianskt företag, Libra Ligas do Brazil, som
hävdar att det uppfyller de kriterier som uppställs
under 2.

Det konstaterades också att de två företagen inte
har några band, vare sig direkta eller indirekta, med
de exportörer som berördes av den tidigare under

sökningen och beträffande vilka dumpning hade
konstaterats.

(4)

På begäran har företaget lagt fram bevis för att
styrka sina påståenden, och dessa har visat sig
tillräckliga för att motivera att en översyn inleds i

(') EGT nr L 209, 2.8.1988, s. 1 . Förordningen senast ändrad ge

nom förordning (EG) nr 522/94 (EGT nr L 66, 10.3.1994, s.
10).
(2) EGT nr L 302, 9.12.1993, s. 1 .

Det bekräftas följaktligen att dessa två företag bör
anses som "nykomlingar" och att en partiell
översyn av förordning (EG) nr 3359/93 är
motiverad för de två berörda företagen.
(3) EGT nr C 165, 17.6.1994, s. 13.

Nr L 118/8
(9)
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ganden på grundval av vilka man avsag att föreslå
en ändring i förordning (EG) nr 3359/93, och fick
tillfälle att lämna synpunkter. Kommissionen
underrätade också officiellt de klagande som
nämndes i den ursprungliga undersökningen.

Eftersom de ifrågavarande företagen under under

sökningsperioden inte sålde någon ferrokisel på
hemmamarknaden till priser som gav full kostnads
täckning, bestämdes normalvärdet för vart och ett
av företagen på grundval av ett konstruerat värde
för produkten i fråga i enlighet med artikel 23 b i
grundförordningen. Detta konstruerade värde
beräknades med utgångspunkt i alla fasta och
rörliga kostnader i ursprungslandet för råmaterial
och tillverkning samt ett skäligt belopp för försälj
nings- och förvaltningskostnader, andra allmänna
kostnader och en skällig vinstmarginal. Försälj
nings- och förvaltningskostnader samt allmänna
kostnader beräknades med utgångspunkt i utgif
terna vid försäljning av ferrokisel på den brasili
anska hemmamarknaden. En genomsnitdig vinst
marginal på 6 % av produktionskostnaderna,
nödvändig för långsiktiga investeringar, ansågs
rimlig. Denna procentsats användes också vid den
tidigare undersökningen avseende de andra brasili

De brasilianska producenterna lämnade in skriftliga
synpunkter som beaktades när det ansågs lämpligt.
(15)

(10)

Eftersom det har konstaterats att de båda företagen
inte har exporterat ferrokisel till gemenskapen
under undersökningsperioden, har det inte varit
möjligt att i avsaknad av exportpris avgöra om
dumpning förekommit.

Förordning (EG) nr 3359/93 bör således ändras så
att en företagsspecifik antidumpningstull på import
av ferrokisel producerad av Libra Ligas do Brazil
och Nova Era Silicon SA. kan införas i stället för

den allmänna antidumpningstullen på 25 % .
Denna tull bör vara lika med skillnaden mellan

849 ecu per ton för Libra Ligas do Brazil respektive

885 ecu per ton för Nova Era Silicon SÄ. och
nettorpiset fritt gemenskapens gräns före tull, när
det senare är lägre.

anska tillverkarna och kan fortfarande anses som

den vinst brasilianska företag normalt kan åstad
komma på hemmamarknaden.
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(16)

Eftersom denna översyn är begränsad så att åtgär
dernas tillämpningsområde endast omfattar två
brasilianska producenter som inte tidigare har
exporterat till gemenskapen, kommer de åtgärder
som anges i förordning (EG) nr 3359/93 inte att
ändras eller bekräftas i den betydelse som avses i
artikel 15.1 i grundförordningen. Följaktligen bör
den dag då de skall upphöra att gälla enligt denna
bestämmelse kvarstå oförändrad.

( 11 )

Det normalvärde som uppställts för varje företag
ger emellertid en tydlig indikation om vilken
exportprisnivå som krävs för att undvika all even
tuell dumpning i framtiden .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

D. ÄNDRING AV ÅTGÄRDER SOM
FÖREMÅL FÖR ÖVERSYN

(12)

VARIT

Eftersom nivån pa den skada som orsakas gemen
skapens industri överstiger dumpningsmarginalen,
bör åtgärderna grundas på den senare.

I artikel 1.2 i förordning (EG) nr 3359/93 skall följande
stycke läggas till efter den sista strecksatsen om ferrokisel
med ursprung i Brasilien:
"— Såvitt avser Libra Ligas do Brazil Fortaleza och
Nova Era Silicon SA. Belo Horizonto skall tullen

vara lika med skillnaden mellan nettopriset fritt
gemenskapens gräns före tull, när detta är lägre,
och :

(13)

Under dessa omständigheter bör den lämpliga
åtgärden för de bägge företagen vara en rörlig tull
som är lika med skillnaden mellan nettoexport
priset på ett ton ferrokisel, fritt gemenskapens
gräns före tull, och ett lägsta cif-pris gemenskapens
gräns, när exportpriset ligger under detta lägsta pris.
Det senare bör fastläggas på grundval av normalvär

849 ecu per ton för Libra Ligas do Brazil (nytt
taricnummer 8827),

885 ecu per ton för Nova Era Silicon SA. (nytt
taricnummer 8828)."

det, till vilket kommer kostnader för frakt till lands

och sjöss, försäkring och provision.

(14)

Libra Ligas do Brazil och Nova Era Silicon SA.
informerades om de väsentliga fakta och övervä

Artikel 2

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

25. 5. 95

[ SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.

Pä rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1172/95
av den 22 maj 1995
om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med
icke-medlemsstater

EUROPEISKA

GEMENSKAPENS

RÅD

HAR

ANTAGIT

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

Det förefaller tillrådligt att ersätta den relevanta lagstift
ningen i syfte att förbättra tydligheten genom en kodifie
ring av de gällande texterna och genom klargörande av
vissa begrepp.

peiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('), och
med beaktande av följande:

Det är viktigt att garantera en enhetlig tillämpning av
denna förordning och att för detta ändamål föreskriva ett
gemenskapsförfarande som gör det möjligt att anta
genomförandeförfaranden inom lämplig tid. En kommitté
bör inrättas för att säkerställa ett nära och effektivt sam

Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln är ett oumbärligt
verktyg för den gemensamma handelspolitikens syften
och måste upprättas på grundval av en metod som är
gemensam för alla medlemsstater.

arbete mellan medlemsstaterna och kommissionen på det

I enlighet med närhetsprincipen är det emellertid av
effektivitetsskäl medlemsstaterna som organiserar och
verkställer insamlingen och analysen av data, medan
kommissionen ansvarar för sammanställningen och sprid
ningen av gemenskapsresultaten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Rådets förordning (EEG) nr 1736/75 av den 24 juni 1975
om statistik över gemenskapens utrikeshandel och
handeln medlemsstaterna emellan (2), föreskrev de meto
dologiska grunderna för all sådan statistik.

här området.

Artikel 1

Gemenskapen och dess medlemsstater skall sammanställa
statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters
varuhandel med icke-medlemsstater i enlighet med
reglerna i denna förordning.

Sedan antagandet av rådets förordning (EEG) nr 2954/85
av den 22 oktober 1985 om vissa åtgärder för standardise
ring och förenkling av statistiken över handeln medlems
staterna emellan (3), och av rådets förordning (EEG) nr

KAPITEL I

3330/91 av den 7 november 1991 om statistiken över

Allmänna bestämmelser

varuhandeln medlemsstaterna emellan (4), är vissa bestäm
melser i förordning (EEG) nr 1736/75 inte längre till
räckligt tydliga.
Statistik över gemenskapens och dess medlemsstaters

Artikel 2

varuhandel med icke-medlemsstater måste fortsätta att

I denna förordning avses, utan att det påverkar tillämp

sammanställas på grundval av tullförfarandena, men de
bestämmelser som redan är i kraft bör anpassas till de
ändringar som gjorts i tullagstiftningen för att säkerställa

ningen av enskilda bestämmelser, med:

den inre marknadens funktion .

Bland denna statistik har den som avser transitering, tull
lager, frizoner och frilager ännu inte tillnärmats genom
lagstiftning.
Det är att föredra att bestämmelserna av teknisk natur

avseende sammanställningen av utrikeshandelsstatistik
införlivas i denna förordnings genomförandebestämmel
ser.

a) "varuhandel med icke-medlemsstater": allt varuflöde

mellan en icke-medlemsstat och gemenskapen eller
vice versa,

b) "varor": all lös egendom inklusivbe elektrisk ström,
c) "gemenskapsvaror": varor som avses i artikel 4.7 i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5),

d) "icke-gemenskapsvaror": varor som avses i artikel 4.8 i
förordning (EEG) nr 2913/92,

(') EGT nr C 5, 7.1.1994, s. 8.
(2) EGT nr L 183, 14.7.1975, s. 3, senast ändrad genom förord

e) "icke-medlemsstat": alla länder eller områden som inte
utgör en del av gemenskapens statistiska område i den
betydelse som det har enligt artikel 3.

(j) egT nr L 285, 25.10.1985, s. 1 .
(4) EGT nr L 316, 16.11.1991 , s. 1 .

O EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

ning nr 1629/ 88 (EGT nr L 147, 14.6.1988, s. 1 ).
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KAPITEL II

Artikel 3

1.

Nr L 118 / 11

Det statistiska området för gemenskapen och dess

Statistik över utrikeshandeln

medlemsstater skall motsvara gemenskapens tullområde
såsom det definieras i artikel 3 i rådets förordning (EEG)

Artikel 6

nr 2913/92.

2. Utan hinder av punkt 1 skall gemenskapens sta
tistiska område omfatta ön Helgoland, men inte omfatta
de franska utomeuropeiska departementen eller Kanarie
öarna.

1.

Bland de varor som avses i artikel 4 skall följande

varor vara föremål för utrikeshandelsstatistik:

a) de varor som efter att ha införts till gemenskapens
statistiska område

— där hänförs till tullförfarandena för övergång till fri
omsättning, aktiv förädling eller bearbetning under
tullkontroll,

Artikel 4

— avses i artikel 4.1 , andra stycket,
1.

Statistik avseende gemenskapens och dess medlems

staters varuhandel med icke-medlemsstater skall ställas

samman för alla varor som, efter det att de införts till eller

innan de lämnar gemenskapens statistiska område, är
föremål för godkänd tullbehandling enligt artikel 4.15 i
förordning (EEG) nr 2913/92.
Den nämnda statistiken skall också omfatta varor vilka

inte kan bli föremål för godkänd tullbehandling, men
som är föremål för handel mellan delar av gemenskapens
statistiska område och de franska utomeuropeiska departe

b) de varor som skall lämna gemenskapens statistiska
område

— där hänförs tullförfarandena för export éller passiv
förädling,
— är föremål för godkänd tullbehandling i form av
återexport efter aktiv förädling eller, i förekom
mande fall, bearbetning under tullkontroll,
— avses i artikel 4.1 , andra stycket.

c) de varor som avses i artikel 4.1 , tredje stycket.

menten eller Kanarieöarna.

Den nämnda statistiken skall dessutom, enligt de villkor
som kommissionen skall fastställa i enlighet med det
förfarande som anges i artikel 21 , omfatta vissa varor som
inte är i rörelse eller som inte är föremål för godkänd tull
behandling.
De varor som avses i artikel 3.1 , andra stycket, i rådets
förordning (EEG) nr 3330/91 skall emellertid undantas

2. Punkt 1 skall tillämpas på både gemenskaps- och
icke-gemenskapsvaror oavsett om dessa är föremål för en
handelstransaktion eller inte .

Artikel 5

Statistiken

dess medlemsstater, vilka har samband med eller inverkar

på statistik.

avseende

gemenskapens

Det administrativa enhetsdokumentet, vilket i enlighet
med artikel 205 i kommissionens förordning (EEG) nr'
2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av
en tullkodex för gemenskapen (') skall användas vid
deklarationen avseende en av de godkända tullbehand
lingar som avses i artikel 6, skall också användas som

och

dess

medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater skall

inkludera följande specifika statistik:
— statistik avseende utrikeshandel,

— transitstatistik,

— lagerstatistik,
— statistik avseende frizoner och frilager.
2.

punkt 1 med beaktande av förändringar i gemenskapens
tullagstiftning och av bestämmelser som härrör från inter
nationella konventioner som ingåtts av gemenskapen och

Artikel 7

från denna statistik.

1.

2. Kommissionen kan anta ytterligare bestämmelser i
enlighet med förfarandet i artikel 21 för att bibehålla
tillämpningsområdet för de bestämmelser som avses i

Bland de varor som avses i artikel 4 kan samma

varor vara föremål för mer än en kategori av specifik stati
stik.

datamedium för överföring av statistikuppgifter, utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 23.
Artikel 8

1 . I datamediet för överföring av statistikuppgifter, och
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23, skall
varor betecknas efter varuslag i enlighet med tullagstift
ningen.
2. För varje varuslag skall vid importen omnämnande
göras av TARIC-kodnumret som föreskrivs i artikel 3 i

rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987
om tull- och statistiknomenklaturen och den gemen
samma tulltaxan (2) samt vid exporten av kodnumret i den

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som
anges i artikel 21 anta bestämmelser som gör det möjligt
att bestämma i vilken utsträckning varje kategori av stati
stik överlappar de övriga.

Kombinerade nomenklaturen .

0) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1 .
(2) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1 .
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3. Varorna skall betecknas såsom föreskrivs i punkterna
1 och 2 även i fall då annan gemenskapslagstiftning före
skriver att de samtidigt skall betecknas i enlighet med
andra klassificeringar.
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a) fakturerat belopp,
b) transaktionstyp,
c) leveransvillkoren.

Artikel 9

3. För att uppfylla nationella krav får medlemsstaterna
kräva att följande införs i datamediet för överföring av
statistikuppgifter:

1 . Utan att det påverkar tillämpningen av tullagstift
ningen eller av artikel 23 skall länder i datamediet för
överföring av statistikuppgifter betecknas på ett sätt som
möjliggör klassificering under den relevanta rubriken i

— vad gäller varor som avses i artikel 6.1 a, den motta
gande medlemsstaten, och vad gäller varor som avses i
artikel 6.1 b, den faktiska exportmedlemsstaten,

ländernomenklaturen för statistik över utrikeshandel och

handel medlemsstater emellan, vilken kommissionen

skall införa i enlighet med förfarandet i artikel 21 .
2. För varje land måste kodnumret 50m föreskrivs i
ländernomenklaturen enligt punkt 1 omnämnas.

— andra data än de som anges i punkt 1 i den utsträck
ning som tillhandahållandet av sådana data är för
enligt med bestämmelserna avseende det administra
tiva enhetsdokumentet.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av tullagstift
ningen skall följande beslutas av kommissionen i enlighet
med förfarandet i artikel 21 :

3. Medlemsstaterna får endast underlåta att tillämpa
punkterna 1 och 2 under stadiet för datainsamling.

Artikel 10

1.

— definitionen av de data som avses i punkterna 1 och 2
och i första strecksatsen i punkt 3,
— sättet på vilket dessa data skall införas i datamediet för
överföring av statistikuppgifter.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmel

Artikel 11

serna avseende det administrativa enhetsdokumentet skall

för varje varuslag som klassificerats i enlighet med artikel
8.1 följande data ges i datamediet för överföring av statis
tikuppgifter.
a) antingen den godkända tullbehandlingen eller det
statistiska förfarandet,

b) för de importerade varor som avses i artikel 6.1 ,
ursprungslandet, eller, i fall som kommissionen
beslutat enligt förfarandet i artikel 21 , den avsändande
medlemsstaten,

c) för de exporterade varor som avses i artikel 6.1 b, den
mottagande medlemsstaten,
d) varukvantiteten i nettovikt och i alternativa måttenhe

Gemenskapen

och

dess

medlemsstater skall

ställa

samman statistik över utrikeshandeln från de data som

avses i artikel 10.1 enlighet med de bestämmelser som
antagits av kommissionen i enlighet med förfarandet i
artikel 21 .

Artikel 12

1 . Den statistiska tröskeln definieras som den gräns,
uttryckt i värde eller nettovikt, under vilken inga resultat
sammanställs.

2.

De statistiska trösklarna skall fastställas av kommis

sionen i enlighet med förfarandet i artikel 21 .

ter,

e) varans statistiska värde,

f) transportsättet vid gränsen,

Artikel 13

1.

Medlemsstaterna skall månadsvis vidarebefordra den

månatliga statistiken över sin handel med icke-medlems

g) från den 1 januari 1996, det interna transportsättet,

stater, vilken sammanställts såsom det föreskrivs i artikel

h) förmånsbehandling i enlighet med klassificeringen

11 , inbegripande data som är sekretessbelagda enligt
nationell lagstiftning eller praxis rörande sekretessen för
statistik, i enlighet med bestämmelserna i rådets förord
ning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om
utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till
Europeiska gemenskapernas statistikkontor ('). Den
nämnda förordningen reglerar insynsskyddet för informa

enligt tullagstiftningen,

i) registreringslandet för det transportmedel som passerar
gränsen,

j) containern .

tion .

2. Utan att det påverkar tillämpningen av tullagstift
ningen får kommissionen i enlighet med förfarandet i
artikel 21 lägga till följande data till förteckningen i punkt
1 , varvid den i varje fall skall besluta om det datum från
vilket de skall införas i datamediet för överföring av stati
stikuppgifter:

2.

I förekommande fall skall de tekniska förfarandena

för sådan överföring fastställas av kommissionen i
enlighet med förfarandet i artikel 21 .
') EGT nr L 151 , 15.6.1990, s. 1 .
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Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha
en företrädare för kommissionen som ordförande .

Artikel 14

Kommissionen skall ställa samman resultaten för gemen
skapen och dess medlemsstaters utrikeshandelsstatistik på
grundval av de resultat som överlämnats till den av
medlemsstaterna och skall göra dem tillgängliga för
användare uppdelade enligt underavdelningarna i den
Kombinerade nomenklaturen .

2.

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3. Kommittén får granska varje fråga som angår
tillämpningen av denna förordning som väcks av dess
ordförande, antingen på dennes initiativ eller på begäran
av en företrädare för en medlemsstat.

Artikel 15

Artikel 21

Utan att det påverkar tillämpningen av tullagstiftningen
skall bestämmelser avseende förenkling av statistisk infor
mation antas av kommissionen i enlighet med förfarandet
i artikel 21 .

Statistik avseende transitering, tullager, frizoner och
frilager
Artikel 16

I avsaknad av harmonisering på gemenskapsnivå
medlemsstaternas

bestämmelser

sig över förslaget inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.
Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som
enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut
som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid
medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets
artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

1 . Medlemsstaternas sammanställning av den statistik
som avses i artiklarna 17 — 19 skall vara frivillig.

2.

punkterna 2 och 3.

2. Kommissionens
företrädare
skall
förelägga
kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra

KAPITEL III

skall

1 . De nödvändiga åtgärderna för genomförandet av
denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i

fortfarande

tillämpas rörande dessa frågor.
Artikel 1 7
Av de varor som avses i artikel 4 skall de som införs till

en medlemsstats statistiska område, kvarblir där för en tid

eller som där är föremål för transportrelaterade avbrott
innan de lämnar det enligt ett tulltransiteringsförfarande,
omfattas av transitstatistik.

Artikel 18

3. Kommissionen skall besluta åtgärder som skall vara
omedelbart tillämpliga. Om beslutet inte är förenligt med
kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid
genast underrätta rådet.
I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av
de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger
en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet
inom den tid som anges i andra stycket.
KAPITEL V

Slutbestämmelser

Av de varor som avses i artikel 4 skall de som ställs under

tullagerförfarande eller för vilka det nämnda förfarandet
har tagits bort i enlighet med förordning (EEG) nr
2913/92 omfattas av tullagerstatistik.
Artikel 19
Av de varor som avses i artikel 4 skall de som införs i

eller lämnar frizoner och frilager i enlighet med förord
ning (EEG) nr 2913/92 omfattas av statistik över frizoner
och frilager.
KAPITEL IV

Kommittén för statistik avseende varuhandeln med

tredje land
Artikel 20
1.

En kommitté för statistik avseende varuhandeln med

tredje land (nedan kallad kommittén) inrättas härmed.

Artikel 22

1 . De statistiska resultat som sammanställts i enlighet
med denna förordning skall spridas. Om en exportör eller
importör vid de behöriga nationella myndigheterna
hemställer härom, skall emellertid statistiska resultat som

indirekt gör det möjligt att identifiera denne inte spridas,
eller så sammanställas att spridandet av dem inte hindrar
upprätthållandet av statistikens sekretess.

2. De åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en
enhetlig tillämpning av punkt 1 skall antas av rådet i
enlighet med förfarandet i artikel 21 .
Artikel 23

1 . Kommissionen får i enlighet med förfarandet i
artikel 21 , utan att det påverkar tillämpningen av tullag
stiftningen, fastställa förenklade förfaranden för datain
samlingen, särskilt för att främja en ökad användning av
automatisk databehandling och elektronisk dataöverfö
ring.
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2. Medlemsstaternas bestämmelser pa detta område
skall emellertid fortsätta att tillämpas fram till dess att de
förfaranden som avses i punkt 1 fastställts eller för att ta
hänsyn till deras särskilda administrativa organisation.
Artikel 24

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

25. 5. 95

Den skall tillämpas från den dag genomförandebesstäm
melserna som avses i artikel 21 träder i kraft. Den dagen
skall förordning (EEG) nr 1736/75 och rådets förordning
(EEG) nr 200/83 av den 24 janauri 1983 om anpassningen
av statistiska upplysningar rörande gemenskapens ut
rikeshandel till direktiven avseende harmonisering av
förfarandena för varuexport och för varors övergång till fri
omsättning (') upphöra att gälla. Hänvisningar till dessa

förordningar i gällande gemenskapslagstiftning skall
förstås som om de gjorts till denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.
På rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande

') EGT nr L 26, 28.1.1983, s. 1 .
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1173/95
av den 22 maj 1995

om ändring för sextonde gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa
tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ('),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
med beaktande av följande:

Enligt artiklarna 2 och 4 i rådets förordning (EEG) nr

uppfyller vissa krav föras upp på en lista som ger dem ratt
att fiska inom skyddsområdet för plattfisk.
Ett av dessa krav är att maskineffekten inte får överstiga
ett visst tal. För att genomdriva att detta krav uppfylls är
det nu nödvändigt att förbjuda bomtrålare, som sedan de
förts upp på listan ökar den maskineffekt som är tillåten
enligt artikel 9.3 och 9.4, att bedriva fiske i det fiskeom
råde som avses i den artikeln .

Förordning (EEG) nr 3094/86 bör därför ändras.

3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskaps
system för fiske och vattenbruk (3) skall rådet, med beak
tande av tillgänglig vetenskaplig expertis, besluta om de
åtgärder för bevarande som är nödvändiga för att säker
ställa att levande marina akvatiska resurser utnyttjas på ett
ändamålsenligt, ansvarsfullt och hållbart sätt. I detta syfte
får rådet fastställa tekniska föreskrifter för fiskeredskap

Följande stycke skall införas i artikel 9 i förordning (EEG)

och för hur dessa skall användas.

nr 3094/86:

Det är nödvändigt att ange principer och förfaranden för
hur dessa tekniska föreskrifter skall fastställas på gemen
skapsnivå så att varje medlemsstat kan sköta förvaltningen
av fiskeaktiviteterna i de havsområden som lyder under
dess överhöghet eller jurisdiktion.

I förordning (EEG) nr 3094/86 (4) fastställs allmänna
tekniska regler för fångst och landning av biologiska
resurser i de farvatten som där anges.
Enligt artikel 9.3 och 9.4 i förordning (EEG) nr 3094/86
får endast sådana bomtrålare från gemenskapen som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

"4 a Fiskefartyg som inte uppfyller kraven för att få
föras upp på den lista som upprättas enligt
punkterna 3 och 4 skall förbjudas att ägna sig
åt de former av fiske som avses i dessa punk
ter."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1995.

På rådets vägnar
A. MADELIN

Ordförande

(') EGT nr C 348, 9.12.1994, s. 7.
(2) EGT nr C 56, 6.3.1995.
(3) EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1 .

(4) EGT nr L 288, 11 . 10. 1986, s. 1 . Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1796/94 (EGT nr L 187, 22.7.1994,
s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1174/95
av den 24 maj 1995

om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i
obearbetat skick

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 1 101 /95 (2), särskilt artikel 19.4 andra stycket i

räkna om belopp uttryckta i tredje lands valutor och som
grundval för fastställande av jordbruksomräkningskurserna
i medlemsstaternas valutor. Närmare bestämmelser för

tillämpningen och fastställandet av dessa omräknings
kurser föreskrivs i kommissionens förordning (EEG)
nr 1068/93 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1053/95 0

denna, och

med beaktande av följande:

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras
i obearbetat skick fastställdes i kommissionens förordning
(EG) nr 11 10/95 f).
Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förord
ning (EG) nr 1 1 10/95 på de uppgifter som kommissionen
har kännedom om medför att de nu gällande exportbi
dragen bör ändras till de belopp som anges i bilagan till
den här förordningen.
De representativa marknadskurser som definieras i artikel
1 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (4), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 150/95 0, används för att

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel
1.1 a i förordning (EEG) nr 1785/81 , odenaturerade och
exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till
förordning (EG) nr 1110/95 och skall ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(«)
(0

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
110, 17.5.1995, s. 1 .
111 , 18.5.1995, s. 7.
387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s. 1 .

(<) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.
O EGT nr L 107, 12.5.1 995, s. 4.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om ändring av exportbidragen för
vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktnummer

Bidragsbelopp (3)

— ECU/ 100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90
11 90
11 90
1290
12 90
12 90

100
910
950
100
910
950

38,37
38,41

38,37
38,41

(')
(')
(2)
(■)
(')
(2)

— ECU/ 1 % sackaros x 100 kg —
1701 91 00 000

0,4171

— ECU/100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10950

41,71
42,38
42,38
— ECU/ 1 % sackaros x 100 kg —

1701 99 90 100

0,4171

(') Tillämpligt på rasocker med utbyte pa 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 %
skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 5.3 i förordning (EEG) Nr 766/68 .
(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) Nr 2689/85
(EGT Nr L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning (EEG) Nr 3251 /85
(EGT Nr L 309, 21.11.1985, s. 14).
(3) Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får beviljas endast
när de villkor som föreskrivs i förordning (EEG) Nr 990/93 uppfylls.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1175/95
av den 24 maj 1995
om upphörande med förutfastställelse av exportbidragen för vissa bearbetade
produkter av spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt
artikel 13.7 första stycket i denna, och

På grundval av den ovannämnda situationen bör tillämp
ningen av bestämmelserna om förutfastställelse av export
bidrag för de berörda produkterna tillfälligt upphöra.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Artikel 13.7 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
bestämmelserna om förutställelse av exportbidraget tillfäl
ligt kan upphöra att gälla, om marknadsförhållandena
visar att tillämpningen av dessa bestämmelser förorsakar
eller kan komma att förorsaka svårigheter.

Det finns risk att en fortsättning av det nuvarande
systemet medför att avgifter på kort sikt kan komma att
förutfastställas för betydligt större kvantiteter än vad som
kan förväntas under mera normala förhållanden .

Artikel 1

Förutfastställelsen av exportbidragen för de produkter som
anges i bilagan upphör från och med den 25 maj till och
med den 30 juni 1995.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om tillfällig indragning av
förutfastställelse av exportbidrag för vissa spannmålsprodukter och ris

KN-nummer

Varusorter

Följande produkter, baserade på bearbetat spannmål
1702 30

1702 40

Glukos och glukossirap

1702 90

Andra, inbegripet inverterat socker

2106 90

Livsmedelspreparat som inte anges eller omfattas på annat ställe
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1176/95
av den 24 maj 1995

om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på
import av andra produkter från olivoljesektorn
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

tionen pa världsmarknaden och pa gemenskapens
marknad och på grundval av de avgiftssatser som anbuds
givarna har angivit.

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och

När avgiften tas ut bör hänsyn tas till bestämmelserna i
avtalen mellan gemenskapen och vissa tredje länder.
Således måste avgiften för dessa länder fastställas på
grundval av den avgift som skall tas ut för import från
andra tredje länder.

Sverige, särskilt artikel 16.2 i denna,

Vad gäller Turkiet och Maghrebstaterna finns det anled

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1514/76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Algeriet (2), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1900/92 (3), särskilt artikel 5 i denna,

ning att inte på förhand fastställa det tilläggbelopp som
skall bestämmas i enlighet med avtalen mellan gemen

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1521 /76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Marocko (4), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1901 /92 (*), särskilt artikel 5 i denna,

25 juli 1991 om associeringen av de utomeuropeiska
länderna och territorierna med Europeiska ekonomiska
gemenskapen f 3), skall inga avgifter tas ut vid import av
produkter med ursprung i utomeuropeiska länder och

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av
den 22 september 1966 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för oljor och fetter ('), senast ändrad

skapen och dessa tredje länder.
Enligt artikel 10 1.1 i rådets beslut 91 /482/EEG av den

territorier.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1508/76 av
den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i
Tunisien (6), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 413/86 O, särskilt artikel 5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1 1 80/77 av
den 17 maj 1977 om import till gemenskapen av vissa
jordbruksvaror med ursprung i Turkiet (8), senast ändrad

genom förordning (EEG) nr 1902/920, särskilt artikel
10.2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1 620/77 av
den 18 juli 1977 om närmare bestämmelser för import av
olivolja från Libanon (l0), och
med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 3131 /78 ("), ändrad genom
Anslutningsakten för Grekland, beslutade kommissionen
att använda anbudsförfarandet för att fastställa importav
gifter för olivolja.

I artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2751 /78 av den

Tillämpningen av ovan nämnda bestämmelser på de
avgiftssatser som angivits av anbudsgivare den 22 och 23
maj 1995 medför att de lägsta importavgifterna fastställs
såsom anges i bilaga I till denna förordning.
Importavgifter på oliver enligt KN-nummer 0709 90 39
och 0711 20 90 och på produkter enligt KN-nummer
1522 00 31 , 1522 00 39 och 2306 90 19 måste beräknas

utifrån den lägsta importavgift som gäller för den mängd
olivolja som dessa produkter innehåller. Den importavgift
som tas ut för olivolja får dock inte vara lägre än ett
schablonbelopp som motsvarar 8 % av värdet på den
importerade produkten. Tillämpning av dessa bestäm
melser medför att importavgifterna fastställs såsom anges i
bilaga II till denna förordning.

HARIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

23 november 1978 om allmänna bestämmelser för fast

Artikel 1

ställande av importavgifter för olivolja genom anbud (12)
anges att den minsta avgiftssatsen skall fastställas för var
och en av de berörda produkterna på grundval av situa

De lägsta importavgifterna för olivolja fastställs i bilaga I.
Artikel 2

') EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
2) EGT nr L 169, 28.6.1976, s. 24.
3) EGT nr :L 192, 11.7.1992, s. 1 .
4) EGT nr L 169, 28.6.1976, s. 43.
*) EGT nr L 192, 11.7.1992, s. 2.
<) EGT nr L 169, 28.6.1976, s. 9.
0 EGT nr L 48, 26.2.1986, s. 1 .
8) EGT nr L 142, 9.6.1977, s. 10.
») EGT nr L 192, 11.7.1992, s. 3.
,0) EGT nr L 181 , 21.7.1977, s. 4.
■') EGT nr L 370, 30.12.1978, s. 60.
EGT nr L 331 ) 28.11.1978, s. 6.

De . avgifter som skall tillämpas på import av andra
produkter från olivoljesektorn fastställs i bilaga II.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 1995.
V 3) EGT nr L 263, 19.9.1991 , s. 1 .
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 118/21

Nr L 118/22
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BILAGA I

De lägsta importavgifterna för olivolja (')
(ECU / 100 kg)
KN-nr

Tredje land

1509 10 10
1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

59,00 (2)
59,00 O
70,00 (3)
72,00 (2)
11 6,00 (4)

(') För produkter med ursprung i ULT tillämpas ingen importavgift i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /48 2/ EEG.

(2) För import av olja enligt detta KN-nummer, som helt produceras i ett av nedan förtecknade länder och som
transporterats direkt från ett av dessa länder till gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med
följande belopp:
a) Libanon: 0,7245 ecu per 100 kg.
b) Turkiet: 13,8645 ecuf) per 100 kg under förutsättning att importören framlägger bevis för att han har betalt
den exportavgift som tillämpas av det landet. Denna återbetalning får dock inte överstiga den gällande
avgiften .
c) Algeriet, Tunisien och Marocko: 1 5,3245 ecu (*) per 100 kg under förutsättning att importören framlägger bevis
på att ha betalt den exportavgift som tillämpas av det landet. Denna återbetalning får dock inte överstiga
gällande avgift.
(*) Dessa belopp kan komma att höjas med ett tilläggsbelopp som skall fastställas av gemenskapen och de tredje
länderna i fråga.

f) För import av olja enligt detta KN-nummer
a) som helt producerats i Algeriet, Marocko eller Tunisien och transporterats direkt från något av dessa länder till
gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med 4,661 ecu per 100 kg
b) som helt producerats i Turkiet och transporterats direkt från det landet till gemenskapen, skall den avgift som
skall tas ut minskas med 3,731 ecu per 100 kg
{*) För import av olja enligt detta KN-nummer
a) som helt producerats i Algeriet, Marocko eller Tunisien och transporterats direkt från något av dessa länder till
gemenskapen, skall den avgift som skall tas ut minskas med 8,754 ecu per 100 kg.

b) som helt producerats i Turkiet och transporterats direkt från det landet till gemenskapen, skall den avgift som
skall tas ut minskas med 7,004 ecu per 100 kg.

BILAGA II

Importavgifter för andra produkter från olivoljesektorn (')
(ECU/ 100 kg)

KN-nr

Tredje land

0709 90 39
0711 20 90
1522 00 31
1522 00 39
2306 90 19

12,98
12,98
29,50
47,20
5,76

(') För produkter med ursprung i ULT tillämpas ingen importavgift i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /48 2/EEG.
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Nr L 118/23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1177/95
av den 24 maj 1995
om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1418 /76 av
den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris ('), senast ändrad genom Anslutning

med beaktande av följande:

Importavgifter för ris och brutet ris har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 178/95 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1 145/95 (^
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

sakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel
Artikel 1

11.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG)
nr 833/87 av den 23 mars 1987 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 3877/86 om import
av långkornigt aromatiskt ris av sorten Basmati som
hänför sig till KN-nummer 1006 10, 1006 20 och
1006 30 (2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr

Importavgifterna för de i artikel 1.1 a och b i förordning
(EEG) nr 1418/76 angivna produkterna skall vara de som
anges i bilagan till denna förordning.

674/91 (\ särskilt artikel 8 i denna, och

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 1995.

Artikel 2

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1 .

(*) EGT nr L 80, 24.3.1987, s. 20.
f) EGT nr L 75, 21.3.1991 , s. 29.

(4) EGT nr L 24, 1.2.1995, s. 52.
O EGT nr L 114, 20.5.1995, s. 20.

Nr L 118/24
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för
ris och brutet ris

(ECU/ton)
Importavgifter (')
KN-nummer

AVS

Ordningen
i förordning
(EEG) nr 3877/86(0

Bangladesh
mm

Tredje land
(med undantag av
Bangladesh) (3)

1006 10 21

—

186,14

380,98

1006 10 23

—

180,14

368,98

1006 10 25

—

180,14

368,98

1006 10 27
1006 10 92

276,74
—

180,14
186,14

368,98
380,98

1006 10 94

—

180,14

368,98

1006 10 96
1006 10 98

—
276,74

180,14
180,14

368,98
368,98

1006 20 11

—

233,76

476,23

1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17

—
—
345,92

226,26
226,26
226,26

461,22
461,22
461,22

1006 20 92

—

233,76

476,23

1006 20 94

—

226,26

461,22

1006 20 96

—

226,26

461,22

1006 20 98

345,92

226,26

461,22

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25

—
—
—

287,46
332,13
332,13

603,73
692,97
692,97

1006 30 27

519,73

332,13

692,97

1006 30 42

—

287,46

603,73

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48

—
—
519,73

332,13
332,13
332,13

692,97
692,97
692,97

1006 30 61

—

306,57

642,97

1006 30 63

—

356,51

742,86

1006 30 65

—

356,51

742,86

557,15
—
—
—
557,15
—

356,51
306,57
356,51
356,51
356,51
60,52

742,86
642,97
742,86
742,86
742,86
128,29

1006 30
1006 30
1006 30
1006 30
1006 30
1006 40

67
92
94
96
98
00

(') Om inte annat följer av tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i förordning (EEG) nr 715/90.
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90 tas ingen importavgift ut för produkter med ursprung i AVS-staterna
som importeras direkt till det utomeuropeiska franska departementet Réunion.
0 Importavgiften för ris vid införsel till det utomeuropeiska franska departementet Réunion anges i artikel Ila i
förordning (EEG) nr 1418/76.
(4) Importavgiften för ris, med undantag av brutet ris (KN-nr 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh tillämpas i
enlighet med den ordning som festställts i förordningarna (EEG) nr 3491 /90 och (EEG) nr 862/91 .
(s) Importavgiften för ris av långkornig aromatisk Basmatisort tillämpas i enlighet med den ordning som fastställts i
förordning (EEG) nr 3877/86 med ändringar.
(') För produkter med ursprung i ULT tas inte ut någon importavgift i enlighet med artikel 101.1 i beslut
91 /482/EEG med ändringar.
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Nr L 118/25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1178/95
av den 24 maj 1995

om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 70 000 ton vete av
brödkvalitet som innehas av det österrikiska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

bruksomräkningskursen enligt artiklarna 13 — 17 i förord
ning (EEG) nr 1068/93 .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

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 och förord
ning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 5 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 120/94 (4), fastställs förfarandet
vid och villkoren för »försäljning av spannmål som innehas
av interventionsorgan.

Mot bakgrund av det nuvarande marknadsläget är det
lämpligt att öppna en stående anbudsinfordran för export
under början av regleringsåret för spannmål 1 995/96 av
70 000 ton vete av brödkvalitet som innehas av det öster

rikiska interventionsorganet.

Den föreskrivna anbudsinfordran för export av interven
tionslager är speciell på så sätt att den kommer att öppnas
i slutet av regleringsåret i maj 1995 för leveranser som
först kan ske från och med den 1 juli 1995.
Därför är det lämpligt att ändra både artikel 16 första
stycket i förordning (EEG) nr 2131 /93, i vilken det före
skrivs att tidsfristen mellan antagande av anbudet och
betalning skall vara högst en månad, och artikel 16 tredje
stycket i den förordningen, vars tillämpning skulle leda
till en höjning av det godkända priset genom månatliga
höjningar redan för övertagande av spannmål från inter
ventionslagret i juli, trots att exporten inte var planerad
tidigare.

Den avgörande faktorn för omräkning av anbuden för
intervention fastställs till datumet för betalning av spann
målen genom kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 (*), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1053/95 (*). Det är lämpligt att tillämpa den regeln för
den försäljning som föreskrivs i denna förordning utan att
det påverkar möjligheten till förutfastställelse av jord
(')
(2)
(3)
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
349, 31.12.1994, s. 105.
191 , 31.7.1993, s. 76.
21 , 26.1.1994, s. 1 .
108, 1.5.1993, s. 106.

V) EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.

Artikel 1

Det österrikiska interventionsorganet får inleda en stående
anbudsinfordran enligt de villkor som fastställs i förord
ning (EEG) nr 2131 /93 för export av 70 000 ton vete av
brödkvalitet som innehas av interventionsorganet.
Artikel 2

1 . Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst
70 000 ton vete av brödkvalitet att exporteras till tredje
land. Exportformaliteterna kan inte fullgöras före den 1
juli 1995.
2.

De områden där 70 000 ton vete av brödkvalitet

lagras skall anges i bilaga I.
Artikel 3

1 . Exportlicenserna skall vara giltiga från och med det
datum då de utfärdas enligt artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2131 /93 till och med utgången av den fjärde månaden
därpå.
2.

De anbud som lämnats in inom ramen för denna

anbudsinfordran skall vara giltiga endast om de åtföljs av
ett skriftligt åtagande att inte exportera förrän den 1 juli
1995. Anbuden får inte åtföljas av ansökningar om export
licens inom ramen för artikel 44 i kommissionens förord

ning (EEG) nr 3719/88 Q.
Artikel 4

1.

Trots artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131 /93, skall

tidsfristen för inlämnande av anbud för första delanbuds

infordran fastställas till den 1 juni 1995, klockan 9.00
(belgisk tid).

2. Tidsfristen för inlämnande av anbud för varje näst
kommande delanbudsinfordran skall vara torsdag klockan
9.00 (belgisk tid).
O EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .

Nr L 118 /26
3.
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Tidsfristen för den sista delanbudsinfordran skall

löpa ut den 30 maj 1996 klockan 9.00 (belgisk tid).
4.

Anbuden skall lämnas in till det österrikiska inter

ventionsorganet.
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anbudsinfordran, men inte överskrider följande gräns
värden :

— 2 kg/hl avseende specifika vikten, som dock inte
får understiga 72 kg/hl,
— 1 procentenhet avseende vattenhalten,

Artikel 5

För anbud som lämnas in före den 1 juli 1995 skall
följande bestämmelser tillämpas:

— Trots artikel 16 första stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall betalning ske senast den 31 juli 1995.

— Trots artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall priset för exporten vara det som anges i
anbudet.

— Utan att det påverkar möjligheten till förutfastställelse
av jordbruksomräkningskursen skall anbuden räknas
om med hjälp av den jordbruksomräkningskurs som
gällde vid tidpunkten i betalningen för det ifrågava
rande partiet spannmål.

Artikel 6

— 20 procentenheter avseende Hagbergs falltal,
— 1 procentenhet avseende proteinhalten,
— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.2 och B.4 i bilagan till kommissio
nens förordning (EEG) nr 689/92,
— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.5 i bilagan till kommissionens
förordning (EEG) nr 689/92 ('), utan att detta
ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga
kärnor och mjöldryga,
skall köparen godta partiet i befindigt skick;

c) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran och skillnaden överskrider de gräns
värden som anges i b, kan köparen

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17.3 i
förordning (EEG) nr 2131 /93 skall den säkerhet som
anges i artikel 17.2 i den förordningen frisläppas endast
om det bevisats att exportformaliteterna fullgjorts från och
med den 1 juli 1995.

Artikel 7

1 . Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen, om
denne så önskar skall genom en gemensam överenskom
melse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analy
sera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt
köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en
representant under förutsättning att denne inte är lager

— antingen godta partiet i befintligt skick, eller
— avvisa partiet i fraga. Köparen fritas dock från alla

förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet
säkerheter, först sedan han utan dröjsmål under
rättat kommissionen och interventionsorganet i
enlighet med bilaga II. Om han emellertid begär
att interventionsorganet utan ytterligare kostnader
skall leverera ett annat parti interventionsvete av
brödkvalitet av föreskriven kvalitet, skall säkerheten

inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre
dagar efter en sådan begäran från köparen.
Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommis
sionen om detta i enlighet med bilaga II.

hållaren.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen inom tre
dagar.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar
från den dag då köparen lämnande in sin begäran eller
inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag
från lagret. Om det slutliga analysresultatet visar en

d) lägre än minimikraven för intervention, får köparen
inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla
förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säker
heter, först sedan han utan dröjsmål underrättat

kommissionen och interventionsorganet i enlighet
med bilaga II. Köparen kan emellertid begära att inter

kvalitet som är:

ventionsorganet utan ytterligare kostnader skall
leverera ett annat parti interventionsvete av brödkva

a) högre än den som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran skall köparen godta partiet i befintligt

inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre
dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen

skick;

b) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om

litet av föreskriven kvalitet. I detta fall skall säkerheten

skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta
i enlighet med bilaga II.
(') EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 18.
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2. Om uttaget av vete av brödkvalitet sker innan
analysresultaten föreligger, skall dock köparen stå för alla
risker från tiden för uttaget av partiet, utan att detta
påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder
gentemot lagerhållaren.

3. Om köparen inte erhållit ett ersättningsparti av före
skriven kvalitet inom en månad efter det att han begärt
ersättningsleverans och efter upprepade ersättningsleve
ranser, skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet
säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat
kommissionen och interventionsorganet om detta i
enlighet med bilaga II.
4. Kostnaderna för den provtagning och de analyser
som avses i punkt 1 skall bekostas av EUGFJ upp till ett
maximum av en analys per 500 ton exklusive kostnaderna
för transsilage, utom i de fall det slutliga analysresultatet

Nr L 118/27

medger sämre kvalitet än den minimikvalitet som krävs
för intervention. Eventuella kompletterande analyser som
köparen begär skall bekostas av denne.
Artikel 8

Det österrikiska interventionsorganet skall underrätta
kommissionen om de inkomna anbuden senast två
timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud

löpt ut. Anbuden skall överlämnas i enlighet med
schemat i bilaga III, och skickas till de nummer som
anges i bilaga IV.
Artikel 9

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 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 118/28
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BILAGA I

(i ton)

Lagringsplats

Mängd

Burgenland

3 097

Niederösterreich

28 919

Oberösterreich

1 9 434

Steiermark

2 519

Wien

15 351

BILAGA II

Meddelande om avvisning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för ex
port av 70 000 ton vete av brödkvalitet som innehas av det österrikiska interventionsorganet
(Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1178/95)

— Namn på den anbudsgivare som förklarats som köpare:
— Datum för anbudet:

— Datum då köparen avvisat partiet:
Partiets

Mängd

nummer

i ton

Adress
till silon

Motivering till att partiet avvisats

— Specifika vikten (kg/hl)
— % grodda kärnor
— % andra orenheter

— % andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kva
litet

— Annat
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BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av 70 000 ton vete av brödkvalitet som innehas av det
österrikiska interventionsorganet
(Förordning (EG) nr 1178/95)
1

Anbuds

givare
nr

2

3

Parti

Mängd

nr

i ton

4

5

Anbudspris
(i ecu
per ton)
(')

Höjningar
(+)
Sänkningar
(-)
(i ecu
per ton)
(preliminärt)

6

Kommersiella
omkostnader

(i ecu
per ton)

7

Destination

1

2

3
etc.

(') Pnset inkluderar höjningar och sänkningar för de partier som anbudet gäller.

BILAGA IV

De enda nummer som skall användas för kontakt med Generaldirektorat VI (C/ 1 ) i Bryssel är
— telex nr:

22037 AGREC B

22070 AGREC B (grekiska alfabetet)
— fax nr:

296 49 56
295 25 15

Nr L 118/30
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1179/95
av den 24 maj 1995

om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 30 000 ton råg som
innehas av det österrikiska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

bruksomräkningskursen enligt artiklarna 13 — 17 i förord
ning (EEG) nr 1068/93 .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

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 och förord
ning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 5 i denna, och
med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (3), ändrad

genom förordning (EG) nr 1 20/94 (4), fastställs förfarandet
vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas

Artikel 1

Det österrikiska interventionsorganet får inleda en stående
anbudsinfordran enligt de villkor som fastställs i förord
ning (EEG) nr 2131 /93 för export av 30 000 ton råg som
innehas av interventionsorganet.

av interventionsorgan.

Artikel 2

Mot bakgrund av det nuvarande marknadsläget är det
lämpligt att öppna en stående anbudsinfordran för export
under början av regleringsåret för spannmål 1995/96 av
30 000 ton råg som innehas av det österrikiska interven

1 . Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst
30 000 ton råg att exporteras till tredje land. Exportforma
liteterna kan inte fullgöras före den 1 juli 1995.

tionsorganet.

2. De områden där 30 000 ton råg lagras skall anges i
bilaga I.

Den föreskrivna anbudsinfordran för export av interven
tionslager är speciell på så sätt att den kommer att öppnas
i slutet av regleringsåret i maj 1995 för leveranser som
först kan ske från och med den 1 juli 1995.

Därför är det lämpligt att ändra både artikel 16 första
stycket i förordning (EEG) nr 2131 /93, i vilken det före
skrivs att tidsfristen mellan antagande av anbudet och
betalning skall vara högst en månad, och artikel 16 tredje
stycket i den förordningen, vars tillämpning skulle leda
till en höjning av det godkända priset genom månatliga
höjningar redan för övertagande av spannmål från inter
ventionslagret i juli, trots att exporten inte var planerad
tidigare.
Den avgörande faktorn för omräkning av anbuden för
intervention fastställs till datumet för betalning av spann
målen genom kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 (*), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1053/95 (6). Det är lämpligt att tillämpa den regeln för
den försäljning som föreskrivs i denna förordning utan att
det påverkar möjligheten till förutfastställelse av jord
(')
O
O
(4)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
349, 31.12.1994, s. 105.
191 , 31.7.1993, s. 76.
21 , 26.1.1994, s. 1 .
108, 1.5.1993, s. 106.

M EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.

Artikel 3

1.

Exportlicenserna skall vara giltiga från och med det

datum då de utfärdas enligt artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2131 /93 till och med utgången av den fjärde månaden
därpå.
2.

De anbud som lämnats in inom ramen för denna

anbudsinfordran skall vara giltiga endast om de åtföljs av
ett skriftligt åtagande att inte exportera förrän den 1 juli
1995. Anbuden får inte åtföljas av ansökningar om export
licens inom ramen för artikel 44 i kommissionens förord

ning (EEG) nr 3719/88 P).
Artikel 4

1.

Trots artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131 /93, skall

tidsfristen för inlämnande av anbud för första delanbuds

infordran fastställas till den 1 juni 1995, klockan 9.00
(belgisk tid).
2. Tidsfristen för inlämnande av anbud för varje näst
kommande delanbudsinfordran skall vara torsdag klockan
9.00 (belgisk tid).
O EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .
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Tidsfristen för den sista delanbudsinfordran skall

löpa ut den 30 maj 1996 klockan 9.00 (belgisk tid).

Nr L 118 /31

b) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran, men inte överskrider följande gräns

4.

Anbuden skall lämnas in till det österrikiska inter

värden:

ventionsorganet.

— 1 kg/hl avseende specifika vikten, som dock inte
får understiga 68 kg/hl,
Artikel 5

För anbud som lämnas in före den 1 juli 1995 skall
följande bestämmelser tillämpas:

— Trots artikel 16 första stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall betalning ske senast den 31 juli 1995.
— Trots artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall priset för exporten vara det som anges i
anbudet.

— Utan att det påverkar möjligheten till förutfastställelse
av jordbruksomräkningskursen skall anbuden räknas
om med hjälp av den jordbruksomräkningskurs som
gällde vid tidpunkten för betalningen för det ifrågava
rande partiet spannmål.

— 1 procentenhet avseende vattenhalten,

— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.2 och B.4 i bilagan till kommissio
nens förordning (EEG) nr 689/92 ('),
— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.5 i bilagan till kommissionens
förordning (EEG) nr 689/92, utan att detta ändrar
de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och
mjöldryga,

skall köparen godta partiet i befindigt skick;

c) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet om anbudsinfordran och skillnaden över

skrider de gränsvärden som anges i b, kan köparen
Artikel 6

— antingen godta partiet i befintligt skick, eller
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17.3 i
förordning (EEG) nr 2131 /93 skall den säkerhet som
anges i artikel 17.2 andra strecksatsen i den förordningen
frisläppas endast om det bevisats att exportformaliteterna
fullgjorts från och med den 1 juli 1995.

Artikel 7

— avvisa partiet i fraga. Köparen fritas dock från alla
förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet
säkerheter, först sedan han utan dröjsmål under
rättat kommissionen och interventionsorganet i
enlighet med bilaga II. Om han emellertid begär
att interventionsorganet utan ytterligare kostnader
skall leverera ett annat parti interventionsråg av

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen, om

föreskriven kvalitet, skall säkerheten inte frisläppas.
Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en
sådan begäran från köparen. Köparen skall utan

denna så önskar skall genom en gemensam överenskom
melse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analy

dröjsmål underrätta kommissionen om detta i
enlighet med bilaga II.

1.

sera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt
köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en
representant under förutsättning att denne inte är lager
hållaren .

Analysresultaten skall meddelas kommissionen inom tre
dagar.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar
från den dag då köparen lämnande in sin begäran eller
inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag
från lagret. Om det slutliga analysresultatet visar en
kvalitet som är:

a) högre än den som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran skall köparen godta partiet i befintligt
skick:

d) lägre än minimikraven för intervention, får köparen
inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla
förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säker
heter, först sedan han utan dröjsmål underrättat
kommissionen och interventionsorganet i enlighet
med bilaga II. Köparen kan emellertid begära att inter
ventionsorganet utan ytterligare kostnader skall
leverera ett annat parti interventionsråg av föreskriven

kvalitet. I detta fall skall säkerheten inte frisläppas.
Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en
sådan begäran från köparen. Köparen skall utan
dröjsmål underrätta kommissionen om detta i enlighet
med bilaga II.
(') EGT nr L 74, 203.1992, s. 18.
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2. Om uttaget av rågen sker innan analysresultaten
föreligger, skall dock köparen stå för alla risker från tiden
för uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjlig
heter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.
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medger sämre kvalitet än den minimikvalitet som krävs
för intervention . Eventuella kompletterande analyser som
köparen begär skall bekostas av denne.
Artikel 8

3. Om köparen inte erhållit ett ersättningsparti av före
skriven kvalitet inom en månad efter det att han begärt
ersättningsleverans och efter upprepade ersättningsleve
ranser, skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet
säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat
kommissionen och interventionsorganet om detta i
enlighet med bilaga II.
4. Kostnaderna för den provtagning och de analyser
som avses i punkt 1 skall bekostas av EUGFJ upp till ett
maximum av en analys per 500 ton exklusive kostnaderna
för transsilage, utom i de fall det slutliga analysresultatet

Det österrikiska interventionsorganet skall underrätta
kommissionen om de inkomna anbuden senast två
timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud

löpt ut. Anbuden skall överlämnas i enlighet med
schemat i bilaga III, och skickas till de nummer som
anges i bilaga IV.
Artikel 9

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 24 maj 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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Nr L 118 /33

BILAGA I

(i ton)

Lagringsplats

Mängd

Niederösterreich

8 966

Oberösterreich

21 213

BILAGA II

Meddelande om avvisning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för ex

port av 30 000 ton råg som innehas av det österrikiska interventionsorganet
(Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1179/95)
— Namn pa den anbudsgivare som förklarats som köpare:
— Datum för anbudet:

— Datum då köparen avvisat partiet:
Partiets

Mängd

nummer

i ton

Adress
till silon

Motivering till att partiet avvisats

— Specifika vikten (kg/hl)
— % grodda kärnor
— % andra orenheter

— % andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kva
litet
— Annat

Nr L 118/34
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BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av 30 000 ton råg som innehas av det österrikiska in
terventionsorganet
(Förordning (EG) nr 1179/95)
1

2

3

4

Anbudspris
(i ecu
per ton)

Anbuds

givare

Parti

Mängd

nr

nr

i ton

C)

5

Höjningar
(+)
Sänkningar
(")
(i ecu
per ton)
(preliminärt)

6

Kommersiella
omkostnader

(i ecu
per ton)

7

Destination

1

2

3

etc.

(') Priset inkluderar höjningar och sänkningar för de partier som anbudet gäller

BILAGA IV

De enda nummer som skall användas för kontakt med Generaldirektorat VI (C/ 1 ) i Bryssel är
— telex nr:

22037 AGREC B

— fax nr:

296 49 56

22070 AGREC B (grekiska alfabetet)
295 2515

25. 5. 95
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Nr L 118/35

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1180/95
av den 24 maj 1995
om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av 50 000 ton korn som
innehas av det österrikiska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

bruksomräkningskursen enligt artiklarna 13 — 17 i förord
ning (EEG) nr 1068/93.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

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 och förord
ning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 5 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 120/94 (4), fastställs förfarandet
vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas

Artikel 1

Det österrikiska interventionsorganet får inleda en stående
anbudsinfordran enligt de villkor som fastställs i förord
ning (EEG) nr 2131 /93 för export av 50 000 ton korn som
innehas av interventionsorganet.

av interventionsorgan.

Mot bakgrund av det nuvarande marknadsläget är det
lämpligt att öppna en stående anbudsinfordran för export
under början av regleringsåret för spannmål 1995/96 av

Artikel 2

1 . Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst
50 000 ton korn att exporteras till tredje land. Exportfor
maliteterna kan inte fullgöras före den 1 juli 1995.

50 000 ton korn som innehas av det österrikiska interven

tionsorganet.

2.

De områden där 50 000 ton korn lagras skall anges i

bilaga I.

Den föreskrivna anbudsinfordran för export av interven
tionslager är speciell på så sätt att den kommer att öppnas
i slutet av regleringsåret i maj 1995 för leveranser som
först kan ske från och med den 1 juli 1995.
Därför är det lämpligt att ändra både artikel 16 första
stycket i förordning (EEG) nr 2131 /93, i vilken det före
skrivs att tidsfristen mellan antagande av anbudet och
betalning skall vara högst en månad, och artikel 16 tredje
stycket i den förordningen, vars tillämpning skulle leda
till en höjning av det godkända priset genom månadiga
höjningar redan för övertagande av spannmål från inter
ventionslagret i juli, trots att exporten inte var planerad
tidigare.
Den avgörande faktorn för omräkning av anbuden för
intervention fastställs till datumet för betalning av spann
målen genom kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 (% senast ändrad genom förordning (EG) nr
1053/95 (6). Det är lämpligt att tillämpa den regeln för
den försäljning som föreskrivs i denna förordning utan att
det påverkar möjligheten till förutfastställelse av jord
O
(2)
(3)
(4)
(*)
(<)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
349, 31.12.1994, s. 105.
191 , 31.7.1993, s. 76.
21 , 26.1.1994, s. 1 .
108, 1.5.1993, s. 106.
107, 12.5.1995, s. 4.

Artikel 3

1 . Exportlicenserna skall vara giltiga från och med det
datum då de utfärdas enligt artikel 9 i förordning (EEG)
nr 2131 /93 till och med utgången av den fjärde månaden
därpå.
2.

De anbud som lämnats in inom ramen för denna

anbudsinfordran skall vara giltiga endast om de åtföljs av
ett skriftligt åtagande att inte exportera förrän den 1 juli
1995. Anbuden får inte åtföljas av ansökningar om export
licens inom ramen för artikel 44 i kommissionens förord

ning (EEG) nr 3719/88 O
Artikel 4

1.

Trots artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131 /93, skall

tidsfristen för inlämnande av anbud för första delanbuds

infordran fastställas till den 1 juni 1995, klockan 9.00
(belgisk tid).

2. Tidsfristen för inlämnande av anbud för varje näst
kommande delanbudsinfordran skall vara torsdag klockan
9.00 (belgisk tid).
O EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .
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Tidsfristen för den sista delanbudsinfordran skall

löpa ut den 30 maj 1996 klockan 9.00 (belgisk tid).
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b) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran, men inte överskrider följande gräns

4.

Anbuden skall lämnas in till det österrikiska inter

värden:

ventionsorganet.

— 2 kg/hl avseende specifika vikten, som dock inte
får understiga 60 kg/hl,
Artikel 5

För anbud som lämnas in före den 1 juli 1995 skall
följande bestämmelser tillämpas:

— Trots artikel 16 första stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall betalning ske senast den 31 juli 1995.
— Trots artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr
2131 /93 skall priset för exporten vara det som anges i
anbudet.

— Utan att det påverkar möjligheten till förutfastställelse
av jordbruksomräkningskursen skall anbuden räknas
om med hjälp av den jordbruksomräkningskurs som
gällde vid tidpunkten för betalningen för det ifrågava
rande partiet spannmål.

— 1 procentenhet avseende vattenhalten,
— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.2 och B.4 i bilagan till kommissio
nens förordning (EEG) nr 689/92 ('),

— 0,5 procentenheter avseende de orenheter som
anges i punkt B.5 i bilagan till kommissionens
förordning (EEG) nr 689/92, utan att detta ändrar
de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och
mjöldryga,
skall köparen godta partiet i befintligt skick;

c) högre än minimikraven för intervention men lägre än
den kvalitet om anbudsinfordran och skillnaden över

skrider de gränsvärden som anges i b, kan köparen
Artikel 6

— antingen godta partiet i befintligt skick, eller
Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17.3 i
förordning (EEG) nr 2131 /93 skall den säkerhet som
anges i artikel 17.2 i den förordningen frisläppas endast
om det bevisats att exportformaliteterna fullgjorts från och
med den 1 juli 1995.

Artikel 7

1 . Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen, om
denna sa önskar skall genom en gemensam överenskom
melse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analy
sera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt
köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en
representant under förutsättning att denne inte är lager
hållaren .

— avvisa partiet i fraga. Köparen fritas dock från alla
förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet
säkerheter, först sedan han utan dröjsmål under
rättat kommissionen och interventionsorganet i
enlighet med bilaga II. Om han emellertid begär
att interventionsorganet utan ytterligare kostnader
skall leverera ett annat parti interventionskorn av
föreskriven kvalitet, skall säkerheten inte frisläppas.
Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en
sådan begäran från köparen. Köparen skall utan
dröjsmål underrätta kommissionen om detta i
enlighet med bilaga II.

d) lägre än minimikraven för intervention, får köparen
inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla

Analysresultaten skall meddelas kommissionen inom tre
dagar.
Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar
från den dag då köparen lämnande in sin begäran eller
inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag
från lagret. Om det slutliga analysresultatet visar en
kvalitet som är:

a) högre än den som angivits i tillkännagivandet om
anbudsinfordran skall köparen godta partiet i befintligt
skick;

förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säker
heter, först sedan han utan dröjsmål underrättat
kommissionen och interventionsorganet i enlighet
med bilaga II. Köparen kan emellertid begära att inter
ventionsorganet utan ytterligare kostnader skall
leverera ett annat parti interventionskorn av
föreskriven kvalitet. I detta fall skall säkerheten inte

frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar
efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall
utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta i
enlighet med bilaga II.
(') EGT nr L 74, 20.3.1992, s. 18.
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2. Om uttaget av kornet sker innan analysresultaten
föreligger, skall dock köparen stå för alla risker från tiden
för uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjlig
heter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

medger sämre kvalitet än den minimikvalitet som krävs
för intervention. Eventuella kompletterande analyser som
köparen begär skall bekostas av denne.
Artikel 8

3. Om köparen inte erhållit ett ersättningsparti av före
skriven kvalitet inom en månad efter det att han begärt
ersättningsleverans och efter upprepade ersättningsleve
ranser, skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet
säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat
kommissionen och interventionsorganet om detta i
enlighet med bilaga II.
4. Kostnaderna för den provtagning och de analyser
som avses i punkt 1 skall bekostas av EUGFJ upp till ett
maximum av en analys per 500 ton exklusive kostnaderna
för transsilage, utom i de fall det slutliga analysresultatet

Det österrikiska interventionsorganet skall underrätta
kommissionen

om de inkomna anbuden senast två

timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud

löpt ut. Anbuden skall överlämnas i enlighet med
schemat i bilaga III, och skickas till de nummer som
anges i bilaga IV.
Artikel 9

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 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

(i ton)

Lagringsplats

Mängd

Burgenland

1 5 563

Niederösterreich

1 9 390

Wien

1 5 846

BILAGA II

Meddelande om avvisning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för ex

port av 50 000 ton korn som innehas av det österrikiska interventionsorganet
(Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1180/95)

— Namn på den anbudsgivare som förklarats som köpare:
— Datum för anbudet:

— Datum då köparen avvisat partiet:
Partiets

Mängd

nummer

i ton

Adress
till silon

Motivering till att partiet avvisats

— Specifika vikten (kg/hl)
— % grodda kärnor
— % andra orenheter

— % andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kva
litet
— Annat

25. 5. 95
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BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av SO 000 ton korn som innehas av det österrikiska in
terventionsorganet
(Förordning (EG) nr 1180/95)
1

Anbuds

givare
nr

2

3

Parti

Mängd

nr

i ton

4

5

Anbudspris
(i ecu
per ton)
C)

Höjningar
(+)
Sänkningar
(")
(i ecu
per ton)
(preliminärt)

6

Kommersiella
omkostnader

(i ecu
per ton)

7

Destination

1

2
3

etc.

(') Priset inkluderar höjningar och sänkningar för de partier som anbudet gäller

BILAGA IV

De enda nummer som skall användas för kontakt med Generaldirektorat VI (C/ 1 ) i Bryssel är
— telex nr:

22037 AGREC B

22070 AGREC B (grekiska alfabetet)
— fax nr:

296 49 56
295 25 15

Nr L 118 /40
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1181/95
av den 24 maj 1995
om försäljning enlig förfarandet i förordning (EEG) nr 2539/84 av nötkött som
innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom
gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 561/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om gemensam organisation av mark
naden för nötkött ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 424/95 (2), särskilt artikel 73 i denna, och

Kommissionens förordning (EG)
upphöra att gälla.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2539/84 av den 5
september 1984 om närmare bestämmelser för viss försälj
ning av fryst nötkött som innehas av interventions
organ (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
1759/93 (4), ges möjligheten att tillämpa ett förfarande i
två steg vid försäljning av nötkött från interventionslager.
Vissa interventionsorgan innehar betydande lager av inter
ventionskött. En förlängning av lagringstiden för detta
nötkött bör undvikas på grund av de höga kostnader detta
medför. Den nuvarande marknadssituationen gör det

möjligt att sälja produkterna för bearbetning inom
gemenskapen.

För att säkerställa ett regelbundet och enhetligt anbuds
förfarande bör åtgärder vidtas utöver de som fastställs i
kommissionens förordning (EEG) nr 2173/79 (*), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 1759/93.

I artikel 5 i förordning (EEG) nr 2539/84 fastställs att
säkerheter måste ställas.

Denna försäljning bör ske i enlighet med kommissionens
förordningar (EEG) nr 2539/84 och (EEG) nr 3002/92 (6),
senast ändrad genom förordningarna (EEG) nr 1938/93 f7)
och (EEG) nr 2182/77 (8), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 1759/93, med vissa undantag beroende på hur
produkterna skall användas.
(')
O
(3)
(*)
H
(<)
Q

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 24.
45, 1.3.1995, s. 2.
238, 6.9.1984, s. 13.
161 , 2.7.1993, s. 59.
251 , 5.10.1979, s. 12.
301 , 17.10.1992, s. 17.
176, 20.7.1993, s. 12.

M EGT nr L 251 , 1.10.1977, s. 60.

nr 561 /95 (9) bör

1 . Följande ungefärliga kvantiteter nötkött skall säljas
för bearbetning inom gemenskapen:
a) Bakkvartsparter med ben :
— 2

ton

som

innehas

av

det

danska

interven

tionsorganet;

b) Benfritt kött:
— 5 705 ton som innehas av det Förenade kungarikets
interventionsorgan;
— 3 ton som innehas av det danska interventions

organet;
— 5 406 ton som innehas av det irländska interven

tionsorgant;

2. De interventionsorgan som anges i punkt 1 skall
först sälja det kött som har lagrats längst.
3. Försäljningen ska ske enligt bestämmelserna i
förordningarna (EEG) nr 2539/84, (EEG) nr 3002/92,
(EEG) nr 2182/77 och i den här förordningen.
4. De kvaliteter och minimipriser som anges i artikel
3.1 i förordning (EEG) nr 2539/84 är förtecknade i bilaga
I till den här förordningen.

5. Anbud som är interventionsorganen till handa
senare än kl. 12.00 den 7 juni 1995 skall inte beaktas.
6. Upplysningar om kvantiteterna och var produkterna
hålls i lager skall kunna inhämtas på de adresser som
anges i bilaga II.
O EGT nr L 57, 15.3.1995, s. 55.
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Trots bestämmelserna i artikel 8.1 i förordning

(EEG) nr 2173/79 skall anbud skickas till det berörda
interventionsorganet i förslutna kuvert märkta med en
hänvisning till den ifrågavarande förordningen. De
förslutna kuverten får inte öppnas av interventionsorganet
innan den i punkt 5 angivna tidsfristen löpt ut.
Artikel 2

1.

Trots bestämmelserna i artikel 3.1 och 3.2 i förord

Nr L 118 /41

att säkerställa produkternas användning och bestämmelse
ort, särskilt för att förvissa sig om att de uppköpta kvanti
teterna motsvarar de bearbetade kvantiteterna.

Artikel 3

1 . Säkerheten i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr
2539/84 skall vara 12 ecu per 100 kg.

ning (EEG) nr 2182/77 skall följande gälla för anbud eller
ansökningar om köp:

2.

a) De skall bara vara giltiga om de inges av en fysisk eller
juridisk person som är officiellt registrerad i en

— 150 ecu per 100 kg bakkvartsparter med ben

medlemsstat och vars verksamhet under minst 12

månader har omfattat bearbetning av produkter som
innehåller nötkött.

b) De skall åtföljas av
— en skriftlig förpliktelse från den sökande att inom
den tid som anges i artikel 5.1 i förordning (EEG)
nr 2182/77 av det köpta köttet bearbeta sådana
produkter som anges i artikel 1.1 i samma förord
ning,
— en exakt angivelse av den anläggning eller de
anläggningar där det köpta köttet skall beredas.
2. En sökande enligt punkt 1 får uppdra åt ett ombud
att ta emot de köpta produkterna för den sökandes
räkning. I dessa fall skall ombudet lägga fram ett anbud
eller en ansökan om köp på uppdrag av den sökande.

3. De köpare och ombud som avses i föregående
stycken skall föra löpande lagerbok som gör det möjligt

Säkerheten i artikel 5.3 a i förordning (EEG) nr

2539/84 skall vara

— 170 ecu per 100 kg benfritt kött.

För filéer skall dock säkerheten vara 3 000 ecu per ton.
Artikel 4

I denna förordning, motsvarar 100 kg bakkvartsparter
med ben 64 kg benfritt kött efter avlägsnandet av filé och
sirloinstek.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 561 /95 upphävs.
Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 7 juni 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

•

Ledamot av kommissionen

Nr L 118/42

I SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25. 5. 95

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos

Cantidad ^aproximada

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (')

Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

Produkter
Erzeugnisse
Προϊόντα
Products

Tilnærmet^ mængde
Mindstepriser i ECU/ton (')
Ungeföhre^ Mengen
Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (')
Κατά προσέγγιση Ελάχιστεςτιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (')
Approximate quantity
Minimum prices expressed in ecus per tonne (')

État membre

Produits

Quanti^approximative

PnX minimaux exprimés en écus par tonne (')

Stato membro

Prodotti

Quantità approssimativa

Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (■)

Lid-Staat

Produkten

benadeling'(ton)
Quantidade aproximada

(toneladas)

Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (')
n

, .

Estado-membro

Produtos

Preço minimo expresso em ecus por tonelada (')

Jäsenvaltio

Tuotteet

Αrvioitu määrä (tonneina)

Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna (')

Medlemsstat

Produkter

Ungefärlig kvantitet

Minimipriser i ecu per ton (')

a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα —

Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos
traseiros com osso — Luullinen takaneliännes — Bakkvartsparter med ben

Danmark

Bagfjerdinger af:

— kategori A/C, klasse R og O

2

1 000

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée
Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

Danmark

Kategori A/C:

— Skänk og muskel
— Yderlår med lårtunge
— 0vrigt kad af forfjerdinger

1
1
1

1 200
2 500
2 000

34

3 200

*

Ireland

Category C:
— Insides

815

3 200

— Shin and Shanks

— Outsides

2

2 200

— Briskets

4

1 800

— Forequarters

9

2 300

— Plate and Flank

9

1 700

— Intervention silverside

148

3 200

— Intervention shank

303

2 200

— Intervention thick flank

259

2 900

— Intervention forequarter
— Intervention flank

587

2 300

1 158

1 700
2 200

— Intervention shin

171

— Intervention brisket

410

1 800

— Intervention shoulder

905

2 300

— Intervention forerib

341

2 300

— Intervention topside

251

3 400

25. 5. 95
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Category C:
— Fillet

195

4 000

— Striploin

372

2 400

— Silverside

798

3 200

— Shin and Shank

1 925

1 500

— Thick flank

1 115

2 250

— Brisket

102

1 800

— Forerib

100

1 800

— Rump

250

2 300

— Thin flank

30

1 700

134

3 400

— Intervention silverside

94

3 200

— Intervention thick flank

70

2 250

— Intervention brisket

67

1 800

— Intervention rump
— Intervention topside

63
100

2 300
3 400

— Intervention flank

— Topside

(<)
(')
(')
(')
(')

166

1 700

— Intervention forerib

53

2 300

— Intervention shank

47

1 800

— Intervention shin

24

1 800

Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 2173/79.
Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1 ) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(') Ces prix s entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
(') Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
(')
(')
(')
(')

Nr L 118 /43

Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
Estes preços aplicam-se conforme o disposto no n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2173/79.
Näitä hintoja sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.
Dessa priser gäller i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agnculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , exL 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198
DANMARK:

EU-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK-1780 Kebenhavn K

Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48

UNITED KINGDOM:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1182/95
av den 24 maj 1995
om vissa övergångsåtgärder i samband med genomförandet av Uruguayrundans
jordbruksavtal inom nötköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

censer ske efter en betänketid och det bör fastställas vilka

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

uppgifter som bör lämnas in till kommissionen samt
vilket tillvägagångssätt som bör följas vid denna
överföring av information. Dispens bör också ges för
reglerna om tolerans uppåt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av
den 22 december 1994 om de anpassningar och över
gångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att
genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), särskilt
artikel 3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött (2), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 424/95 (3), särskilt artikel 1 5 i denna, och
med beaktande av följande:
För att det ska gå att skilja mellan de kvantiteter som
exporterats före och de som exporterats efter ikraftträ
dandet av Uruguayrundans jordbruksavtal, förekrivs i

artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1 521 /94 (4)
att giltighetstiden för de licenser som utfärdats enligt
nuvarande system begränsas till dagen före den dag det
nämnda avtalet för den berörda produkten trädde i kraft.
Denna bestämmelse kan resultera i ett avbrott i exporten i
och med att jordbruksavtalet från Uruguayrundan träder i
kraft. För att undvika ett sådant avbrott i handeln bör man

vidta övergångsåtgärder för att kunna utfärda exportli
censer innan jordbruksavtalet från Uruguayrundan träder i
kraft, som kan användas från och med den dag det trädet i
kraft, med undantag för särskilda fall.
Den allmänna regeln är att rådet för alla bidrag kräver
exportlicens som innehåller förutfastställelse av bidraget
beroende på destinationen. Om destinationen ändras
betalas det bidrag som motsvarar den verkliga destinatio
nen, dock högst det belopp som skulle tillämpas på den
förutfastställda destinationen. För att undvika missbruket

att systematiskt i förväg bestämma destinationer som har
de högsta bidragssatserna bör en form av sanktion införas
om det vid destinationsändring blir tal en bidragssats för
den verkliga destinationen som är lägre än den för den
förutfastställda destinationen .

För att säkerställa en mycket noggrann förvaltning av de
exporterade kvantiteterna bör utfärdandet av exportli
(')
O
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

349, 31.12.1994, s. 105.
148, 28.6.1968, s. 24.
45, 1.3.1995, s. 2.
162, 30.6.1994, s. 47.

De kvantiteter som exporteras inom ramen för det inter
nationella livsmedelsbiståndet, i den mening som avses i
artikel 10.4 i Uruguayrundans jordbruksavtal, bör identi
fieras.

Gemenskapens leveranser till de internationella organisa
tionerna till försvarsstyrkorna och för proviantering samt
export av mindre kvantiteter har en mycket speciell
karaktär och är av mindre ekonomisk betydelse. Av dessa
skäl har ett förenklat betalningssystem för exportbidrag
utarbetats i syfte att dels underlätta exporttransaktioner,
dels undvika en onödig administrativ belastning för de
ekonomiska aktörerna och de behöriga myndigheterna.
Följakdigen bör det förenklade systemet för bidragsbetal
ningar behållas för ovannämnda leveranser och framläg
gande av en exportlicens med ett förutfastställande av
bidraget bör inte vara obligatoriskt.

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

HARIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som anges i artikel 1.1 a i förordning
(EEG) nr 805/68 samt de produkter som hänför sig till
KN-nummer 010210, 16025031

-

16025080 och

1602 90 69 fastställs denna förordning övergångsbestäm
melser för utfärdande av exportlicenser som innehåller
förutfastställelse av bidraget och som utfärdats före ikraft
trädandet av de mekanismer som införts enligt det jord
bruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan
(nedan kallad "avtalet").
Dessa licenser skall bokföras för det första året under avta

lets genomförandeperiod.

Artikel 2

1 . För exporter som genomförs från och med den 1 juli
1995 kan ansökningar göras om exportlicenser som inne
håller förutfastställda bidrag.

Nr L 118 /46
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Licensansökningar och licenser skall innehalla

— i fält 16 den elvasiffriga produktkod som anges i
nomenklaturen över exportbidrag för jordbrukspro
dukter,
— i fält 7 destinationslandet.

Artikel 3

25. 5. 95

— Titolo GATT

utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995, salvo assogget
tamento ad uno dei regimi di cui al regolamento
(CEE) n. 565/80
— GATT-certificaat

op of na 1 juli 1995 te gebruiken, behalve bij toepas
sing van een van de regelingen van Verordening
(EEG) nr. 565/80
— Certificado GATT

Exportlicenserna skall utfärdas på den femte arbetsdagen
efter den dag då ansökan lämnades in under förutsättning
att inga särskilda åtgärder vidtagits under mellantiden.

utilizável a partir de 1 de Julho de 1995, excepto em
caso de colocação sob um dos regimes do Regula
mento (CEE) n? 565/80
— GATT-licens

Artikel 4

1 . Genom undantag från förordning (EG) nr 1521 /94
kan de licenser som utfärdats före den 1 juli 1995 inte
användas före detta datum .

Dock kan de licenser som utfärdats före den 1 juli 1995
användas före detta datum för tillämpning av ett av de
förfaranden som anges i artiklarna 4 och 5 i rådets förord
ning (EEG) nr 565/80 ('). I detta fall får den exportan
mälan som avses i artikel 30 i kommissionens förordning
(EEG) nr 3665/87 (2) lämnas in före den 1 juli 1995.

giltigt från och med den 1 juli 1995, utom i de fall då
produkten omfattas av något av förfarandena i förord
ning (EEG) nr 565/80
— GATT-todistus

voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1995, paitsi sovelletta
essa jotain asetuksen (ETY) N:o 565/80 järjestelyistä
2. Giltighetstiden för de licenser som anges i artikel 2.1
löper från och med det faktiska utfärdandet i den
menigen som avses i artikel 21.1 i kommissionens förord
ning (EEG) nr 3719/88 (3).

Licensansökningar och licenser skall i fält 22 innehålla en
av följande noteringar understruken:
— Certificado GATT

utilizable a partir del 1 de julio de 1995, excepto en
caso de aplicación de alguno de los regímenes estable
cidos por el Reglamento (CEE) n° 565/80
— GATT-licens

Kan anvendes fra den 1 . juli 1995, medmindre
produktet undergives en af ordningerne i forordning
(EØF) nr. 565/80
— GATT-Lizenz

gültig ab 1 . Juli 1995 außer bei Anwendung einer der
Regelungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 565/80
— 11 l(TT07t0lT|TlK0 TT|C GATT

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την 1η
Ιουλίου 1995, εκτός της περιπτώσεως υπαγωγής σε
ένα από τα καθεστώτα του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 565/80
— GATT licence

valid from 1 July 1995, except where the goods are
placed under one of the procedures provided for in
Regulation (EEC) No 565/80
— Certificat GATT

utilisable a partir du 1 er juillet 1 995, sauf en cas de
mise sous l'un des régimes du règlement (CEE) n°
565/80

Artikel 5

1 . Den kvantitet som exporteras inom ramen för tole
ransnivån i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 ger
inte rätt till utbetalning av bidraget.
I fält 22 "särskilda omständigheter" i licensen skall en av
följande anmärkningar införas:

— Restitución válida por
(cantidad por la que se
expida el certificado)
— Restitution gyldig for
(den mængde, som
licensen er udstedt for)
— Erstattung anwendbar für
(Menge, für die die
Lizenz erteilt wurde)
— Επιστροφή που ισχύει για
(ποσότητα για
την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό)
— Refund valid for
(quantity for which the licence
is issued)

— Restitution valable pour
(quantité pour laquelle
le certificat est delivre)
— Restituzione valida per
(quantitativo per cui è
rilasciato il titolo)
— Restitutie geldig voor
(hoeveelheid waarvoor het
certificaat wordt afgegeven)
— Restituição valida para
(quantidade em relação à
qual e emitido o certificado)
— Bidrag giltigt för
(den kvantitet som licensen är
utfärdad för)
— Tuki on voimassa
(määrä, jolle todistus myönne
tään)

(') EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.
2 EGT nr L 351 , 14.12.1987, s. 1 .

(3) EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .
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2. Om licensen lämnas tillbaka till det organ som
utfärdat den under den period som motsvarar de två första
tredjedelarna av giltighetstiden, skall den säkerhet som
förverkas enligt bestämmelserna i artikel 33.2 i förordning
(EEG) nr 3719/88 minskas med 40 % .
För tillämpningen av första stycket räknas del av dag som
en hel dag.

—
—
—
—

Certificado GATT — Ayuda alimentaria
GATT-licens — Fødevarehjælp
GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe
Πιστοποιητικό της GATT — Επισιτιστική
βοήθεια

— GATT licence — food aid
— Certificat GATT — Aide alimentaire

Titolo GATT

3. Vad gäller bevis att licensen utnyttjats skall den frist
på sex månader som anges i artikel 33.3 a och b i förord
ning (EEG) nr 3719/88 ersättas med en frist på två måna
der.

Aiuto älimcntärc

— GATT-certificaat — Voedselhulp
— Certificado GATT — Ajuda alimentar
— GATT-licens — Livsmedelsbistånd

— GATT-todistus — Elintarvikeapu

Vad gäller det bevis som avses i artikel 30.1 bi och ii i
förordning (EEG) nr 3719/88 skall fristen på sex månader
behållas.

Dessa licenser kan innehalla förutfastställelse av bidraget
eller inte . Bestämmelserna i artikel

1—6 skall inte

tillämpas på dessa licenser.
Artikel 8

Artikel 6

1 . Om den destination som angivits i fält 7 i den utfär
dade licensen inte har efterlevts, skall följande gälla:

a) Om den bidragssats som motsvarar den verkliga desti
nationen är lika stor eller större än bidragssatsen för
den destination som angivits i fält 7, skall
bidragssatsen för den destination som angivits i fält 7
tillämpas.

b) Om den bidragssats som motsvarar den verkliga desti
nationen är lägre än bidragssatsen för den destination
som angivits i fält 7, skall det bidrag som betalas ut
vara det som gäller för den verkliga destinationen,
minskat, utom vid force majeure, med 20 % av skill
naden mellan bidrag som gäller för destinationen som
angivits i fält 7 och bidrag som gäller för den verkliga
destinationen .

De bidragssatser som tas i beaktande skall vara de som
tillämpas den dag då ansökan om exportlicensen
lämnades in .

1.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

följande:

a) måndag och torsdag varje vecka, senast klockan 12.00
i) — de licensansökningar som innehåller förutfast

ställt bidrag eller saknad av licensansökningar,
— de licensansökningar som avses i artikel 44 i
förordning (EEG) nr 3719/88,

och som lämnats in fram till den sista arbetsdag
som föregår meddelandedagen,
ii) de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats till
följd av de licensansökningar som avses i artikel 44
i förordning (EEG) nr 3719/88,

b) före den 15 i varje månad för den föregående måna
den,

i) utfärdade licenser som anges i artikel 7,
ii) de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats men
som inte utnyttjats,

iii) kvantiteterna för varje elvasiffrig kod och de bidrag
som beviljats föregående månad utan licens och
som innehåller ett förutfastställt bidrag för de desti
nationer som avses i artiklarna 3 a, 34, 38, 42, 43

och 44.1 i förordning (EEG) nr 3665/87, varvid

uppgifterna skall redovisas för varje artikel för sig.

2. När bestämmelserna i punkt 1 och artikel 11 i
förordning (EEG) nr 3665/87 tillämpas på en och samma
transaktion skall beloppet som följer av punkt 1 minskas
med den sanktion som avses i artikel 11 i den förord

ningen.

2. I underrättelsen om de ansökningar som avses i
punkt 1 a i och de utfärdanden som anges i punkt 1 a ii
bör närmare anges:

— kvantiteten för varje elvasiffrig produktkod i nomen
klaturen över exportbidrag för jordbruksprodukter,
— kvantiteten för varje kod skall redovisas efter destina
tion .

Artikel 7

I den underrättelse som avses i punkt 1 b i bör de kvanti

teter som avses i första strecksatsen närmare anges.
Licensansökningar och licenser som utfärdas för livsme

delsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i avtalet
skall i fält 20 ha en av följande beteckningar:

I den underrättelse som avses i punkt 1 b ii bör de kvanti
teter som avses i första strecksatsen och det totala bidrags
beloppet per kod närmare anges.
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Artikel 9

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas utan
att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i
kommissionens förordning (EEG) nr 2377/80 (').

25. 5. 95

vilka bidraget inte förutfastställts. Artikel 8 1 b iii i
denna förordning skall dock tillämpas.

Artikel 10

Denna förordning skall inte tillämpas på
— exportlicenser som innehåller ett förutfastställt bidrag
för export där ansökan avser export som skall genom
föras före den dag avtalet skall börja tillämpas,
— sådana leveranser som anges i artiklarna 3 a, 34, 38,
42, 43 och 44.1 i förordning (EEG) nr 3665/87 för

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det

att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(■) EGT nr L 241 , 133.1980, s. 5.
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Nr L 118/49

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1183/95
av den 24 maj 1995
om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form
av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2807/94 (2), särskilt
artikel 17.5 i denna, och

med beaktande av följande:

ningsföreskrifter för ordningen för beviljande av export
bidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form
av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget samt
om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (% sist
ändrad i förordning (EG) nr 1 149/95 (% och i synnerhet
artikel 4, stycke 2 b),
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

I kommissionens förordning (EG) nr 1055/95 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 245/94 (4), fastställs de bidrags
satser som från och med den 12 maj 1995 gäller för vissa
mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga II till fördraget, och

De bidragssatser som gäller för vissa mjölkprodukter som
exporteras i form av de produkter som förtecknas i
bilagan till förordning (EG) nr 1055/95, ändras i enlighet
med vad som anges i bilagan till denna förordning.

med beaktande av tillämpningen av de regler och kriterier
som erinras om i kommissionens förordning (EG) nr
1222/94 av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämp

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
298, 19.11.1994, s. 1 .
107, 12.5.1995, s. 15.
29, 8.2.1995, s. 13.

O EGT nr L 136, 31.5.1994, s. 5.

¥) EGT nr L 116, 23.5.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om ändring av bidragssatserna för vissa
mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till
fördraget
(ECU/100 kg)
KN-nummer

ex 0402 10 19

Varuslag

Mjölkpulver, spraytorkat, med en fetthalt lägre än 1,5
viktprocent och en vattenhalt lägre än 5 viktprocent (PG 2):
a) Vid export av varor enligt KN-nummer 3501
b) Vid export av andra varor

ex 0402 21 19

ex 0405 00

Bidragssats

Mjölkpulver, spraytorkat, med en fetthalt av 26 viktprocent
och en vattenhalt lägre än 5 viktprocent (PG 3):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till
reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som
fastställs i förordning (EEG) nr 570/88
b) Vid export av andra varor
Smör med fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):
a) Vid export av varor som innehåller smör eller grädde till
reducerat pris, framställda i enlighet med de villkor som
fastställs i förordning (EEG) nr 570/88
b) Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som
innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett
c) Vid export av andra varor

—
68,00

56,66
108,64

20,00
167,25
160,00
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Nr L 118/51

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1184/95
av den 24 maj 1995

om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om licenser (ör
förutfastställelse av exportbidrag för vissa produkter inom fjäderfäsektorn som
inlämnats den 22 och 23 maj 1995 kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av Kommissionens förordning (EG) nr

totala kvantiteten överstiger 40 000 ton. De ansökningar
om förutfastställelselicenser som inlämnats omfattar en

kvantitet som helt kan tillgodoses.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

437/95 av den 28 februari 1995 om närmare bestäm

melser för beviljande av ett särskilt bidrag för export av
fjäderfäköttprodukter till vissa tredje länder ('), ändrad
genom förordning (EG) nr 973/95 (2), särskilt artikel 3 i

Artikel 1

denna,

Varje ansökan om förutfastställelse av exportbidrag som
avser produkter som hänför sig till KN-numren

med beaktande av följande:

0207 21 10 900,
0207 41 71 190,

Exportbidrag för fjäderfäkött fastställs genom kommissio
nens förordning (EG) nr 909/95 f).

0207 42 10 990 som anges i bilagan till förordning (EG)
nr 909/95 och som exporteras enligt de villkor som anges
i förordning (EG) nr 437/95 som inlämnats den 22 och 23
maj är helt tillgodosedda.

Genom förordning (EG) nr 437/95 fastställs att bidragen
skall förutfastställas i kontrollsyfte.

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 437/95 kan sista dag
för inlämnande av ansökningar om förutfastställelselicens
fastställas och de begärda kvantiteterna minskas när den

0207 21 90 190,
0207 41 1 1 900,
0207 42 51 000, 0207 42 59 000 och

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 45, 1.3.1995, s. 30.
(2) EGT nr L 97, 29.4.1995, s. 65.
O EGT nr L 93, 26.4.1995, s. 16.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1185/95
av den 24 maj 1995
om fastställande av importavgifter för levande får och getter samt för får- och
getkött som inte är fryst
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för får- och getkött ('), senast ändrad

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och

kommissionen har kännedom om leder till att gällande
importavgifter bör ändras enligt bilagan till denna förord
ning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Sverige, särskilt artikel 10 i denna, och
med beaktande av följande:

Importavgifterna för levande får och getter samt för får
och getkött som inte är fryst fastställs genom kommissio
nens förordning (EG) nr 1 76/95 (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 927/95 Q.
Tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr
176/95 på de noteringar och den övriga information som

Importavgifterna för levande får och getter samt för får
och getkött som inte är fryst skall fastställas i enlighet
med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1 .
(2) EGT nr L 24, 1.2.1995, s. 46.
H EGT nr L 95, 27.4.1995, s. 34.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för
levande får och getter samt för får- och getkött som inte är fryst {*)
(ECU/1 00 kg)
KN-nummer

0104 10 30 (')
0104 10 80 (')
0104 20 90 (')
0204 10 00 (2)
0204 21 00 (2)
0204 22 10 (2)
0204 22 30 (2)
0204 22 50 O
0204 22 90 (2)
0204 23 00 (2)
0204 50 1 1 (2)
0204 50 1 3 (2)
0204 50 1 5 (2)
0204 50 19 (2)
0204 50 31 (2)
0204 50 39 (2)
0210 90 1 1 f)
0210 90 19 0

Vecka 23 från och med
den 5 till och med

Vecka 24 från och med
den 12 till och med

Vecka 25 från och med
den 19 till och med

den 11 juni 1995

den 18 juni 1995

den 25 juni 1995

den 26 juni till och med
den 2 juli 1995

85,408
85,408
85,408
181,720
181,720
127,204
199,892
236,236
236,236
330,730
181,720
127,204
199,892
236,236
236,236
330,730
236,236
330,730

83,214
83,214
83,214
177,050
177,050
123,935
194,755
230,165
230,165
322,231
177,050
123,935
194,755
230,165
230,165
322,231
230,165
322,231

90,353
90,353
90,353
192,240
192,240
134,568
211,464
249,912
249,912
349,877
192,240
134,568
211,464
249,912
249,912
349,877
249,912
349,877

87,603
87,603
87,603
186390
186,390
130,473
205,029
242307
242,307
339,230
186,390 130,473
205,029
242,307
242,307
339,230
242,307
339,230

Vecka 26 från och med

(') Den tillämpliga importavgiften begränsas enligt de villkor som fastställs i rådets förordmnger (EEG) nr 3643/85, (EEG) nr 715/90, och (EG) nr 3234/94
och i kommissionens förordningar (EEG) nr 19/82 och (EG) nr 3242/94.
O Den tillämpliga importavgiften begränsas till det belopp som gäller enligt GATT och enligt de villkor som fastställs i rådets förordningar (EEG) nr
1985/82, (EEG) nr 3643/85, (EEG) nr 715/90 och (EG) nr 3234/94 och i kommissionens förordningar (EEG) nr 19/82 och (EG) nr 3242/94.
(') Den tillämpliga importavgiften begränsas enligt de villkor som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 715/90 och i kommissionens förordning (EEG) nr
19/82.

(4) Enligt artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG tillämpas inga importavgifter för produkter med ursprung i ULT.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1186/95
av den 24 maj 1995
om fastställande av importavgifter för fryst får- och getkött
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kommissionen har kännedom om leder till att importav
gifterna bör ändras enligt bilagan till denna förordning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för får- och getkött ('), senast ändrad

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige, särskilt artikel 10 i denna, och
med beaktande av följande:

Importavgifterna för fryst får- och getkött fastställs genom
kommissionens förordning (EG) nr 1 77/95 (2), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 92S/95 f).
Tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr
177/95 på de noteringar och den övriga information som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Importavgifterna för fryst får- och getkött skall fastställas i
enlighet med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1 .
(2) EGT nr L 24, 1.2.1995, s. 49.
O EGT nr L 95, 27.4.1995, s. 36.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för
fryst får-och getkött (') (2)
(ECU/100 kg)
Vecka 23 från och med
den 5 till och med

Vecka 24 från och med
den 12 till och med

Vecka 25 från och med
den 19 till och med

den 11 juni 1995

den 18 juni 1995

den 25 juni 1995

den 26 juni till och med
den 2 juli 1995

156,680
156,680
109,676
172,348
203,684
203,684
285,158
285,158
156,680
109,676

152,293
152,293
106,605
167,522
197,981
197,981
277,173
277,173
152,293
106,605

148,790
148,790
104,153
163,669
193,427
193,427
270,798
270,798
148,790
104,153

145,288
145,288
101,702
159,817
188,874
188,874
264,424
264,424
145,288
101,702

0204 50 55

172,348

167,522

163,669

159,817

0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79

203,684
203,684
285,158

197,981
197,981
277,173

193,427
193,427
270,798

188,874
188,874
264,424

KN-nummer

0204 30 00
0204 41 00
0204 42 10
0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90
0204 43 10
0204 43 90
0204 50 51
0204 50 53

Vecka 26 från och med

(') Den tillämpliga importavgiften begränsas till det belopp som miller enligt GATT och enligt de villkor som fastställts i rådets förordningar (EEG) nr
1985/82, (EEG) nr 3643/85, (EEG) nr 715/90 och (EG) nr 3234/94 och i kommissionens förordningar (EEG) nr 19/82 och (EG) nr 3242/94.
(2) Enligt artikel 101 . 1 i beslut 91 /482/EEG tillämpas inga importavgifter för produkter med ursprung i ULT.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1187/95
av den 24 maj 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 1 50/95 (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 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
H
(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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Nr L 118 /57

BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ECU/ 100 kg)
KN-nr

0702 00 30

0707 00 25

0709 90 75

0809 20 31,0809 20 39

Kod för tredje land (')

Schablonvärde

vid import

052

69,0

060

80,2

066

41,3

068

32,4

204

50,9

212

117,9

624

70,6

999

66,0

052

47,2

053

166,9

060

39,2

066

68,6

068

57,3

204

49,1

624

207,3

999

90,8

052

129,7

204

77,5

624

196,3

999

134,5

400

424,3

999

424,3

(') 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 1188/95
av den 24 maj 1995
om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn
av vete eller råg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1 992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom Anslut

ningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt

avseende flytande valutor fastställs under referensperioden
från och med den 23 maj 1995, användas för att beräkna
avgifterna.
Till följd av att de närmare bestämmelserna i förordning
(EG) nr 502/95 tillämpas på de av dagens offertpriser och
prisnoteringar som kommissionen känner till, bör de
avgifter som för närvarande är i kraft ändras till de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen.

artiklarna 10.5 och 11.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 38 1 3/92 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:

Importavgifterna för spannmål, finmalet mjöl av vete och
råg samt krossgryn och grovt mjöl av vete fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 502/95 (4) och i de
därpå följande ändringsförordningarna.
För att systemet med importavgifter skall kunna fungera
normalt, bör den representativa marknadskurs som

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På 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 .

(-1) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
(4) EGT nr L 50, 7.3.1995, s. 15.
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Nr L 118 /59

BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifterna för
spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(ECU/ton)
KN-nr

Tredje land (8)

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 00
1001 9091

105,71 00
105,71 (2) (3)

56,95 0) j5) (' ')
87,56

1001 90 99
1002 00 00

87,56 (■)(")
1 41 ,77 0

1003 00 10

105,26

1003 00 90

105,26 O

1004 00 00

104,41

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

105,7100
105,71 (2)(3)
U2,47 (4)
55,38 (»)
59,65 (4)0
0 O
O

1008 90 90

0

1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

168,17 0
168,17 0
168,17 0

110210
1103 11
1103 11
1107 10
1107 10

244,06
129,77
195,76
169,00
129,59

00
10
90
11
19

1107 1091
1107 10 99
1107 20 00

200,50 (10)
153,140
1 76,29 (,0)

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

(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90 tillämpas avgifterna inte på produkter med ursprung i AVS-stater
som importeras direkt till de franska utomeuropeiska departementen.
(■') Då majs med ursprung i AVS-statema importeras till gemenskapen, nedsätts avgiften med 2,186 ecu/ton.
(4) Då hirs och sorghum med ursprung i AVS-statema importeras till gemenskapen, tas en avgift ut i enlighet med
förordning (EEG) nr 715/90 .
(') Då durumvete och kanariefrö som är producerat i Turkiet transporteras direkt från det landet till gemenskapen,
nedsätts avgiften med 0,7245 ecu/ton.

(') Den avgift, som tas ut vid import av råg som är producerad i Turkiet, och som transporteras direkt från det
landet till gemenskapen, fastställs i rådets förordning (EEG) nr 1180/77 (EGT nr L 142, 9.6.1977, s. 10), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 1902/92 (EGT nr L 192, 11.7.1992, s. 3), och kommissionens förordning
(EEG) nr 2622/71 (EGT nr L 271 , 10.12.1971 , s. 22), ändrad genom förordning (EEG) nr 560/91 (EGT nr L 62,
8.3.1991 , s. 26).

(') Den avgift som tillämpas på råg skall tas ut vid import av den produkt som omfattas av KN-nr 1008 90 10
(triticale).

(") Ingen avgift tas ut för produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
f) Produkter vilka klassificeras enligt detta nummer, som importeras inom ramen för de avtal som slutits mellan
Polen och Ungern och gemenskapen och inom ramen för de interimsavtal som slutits mellan Tjeckien,
Slovakien, Bulgarien och Rumänien och gemenskapen, och för vilka ett certifikat EUR 1 uppvisas, utfärdat
enligt de villkor som föreskrivs i förordning (EG) nr 121 /94, ändrad i förordning (EG) nr 335/94, skall omfattas
av de avgifter som anges i bilagorna till nämnda förordningar.
(I0) I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1 1 80/77 nedsätts denna avgift med 6,569 ecu per ton för produkter
med ursprung i Turkiet.
(") Avgiften för de produkter vilka klassificeras enligt dessa nummer, som fastställs inom ramen för förordning (EG)
nr 774/94, begränsas i enlighet med de villkor som föreskrivs i denna förordning.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1189/95
av den 24 maj 1995
om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland
och Sverige till Europeiska unionen (2) och genom förord
ning (EG) nr 3290/94 f), särskilt artikel 17.5 i denna, och
med beaktande av följande:

Exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 1056/95 (4).

Till följd av att de närmare bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1056/95 tillämpas på de uppgifter som kommis

sionen känner till, bör exportbidragen för de produkter
som anges i bilagan till den här förordningen ändras till
de belopp som anges i den.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De exportbidrag som avses i artikel 1 7 i förordning (EEG)
nr 804/68 för produkter som exporteras i oförändrat skick,
och som slås fast i bilagan till förordning (EG) nr 1056/95
skall ändras för de produkter som anges i bilagan till den
här förordningen till de belopp som anges i den.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
O
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
C
L
L

148,
241 ,
349,
107,

28.6.1968, s. 13.
29.8.1994, s. 21 .
31.12.1994, s. 105.
12.5.1995, s. 17.
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Nr L 118 /61

BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om ändring av exportbidrag för mjölk
och mjölkprodukter
(i ECU/100 kg nettovikt, om inte annat anges)
Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

5,880

0402 21 91 500

+

121,88

+

5,880

0402 21 91 600

+

132,08

+

5,880

0402 21 91 700

+

138,07

0401 20 11 500

+

9,089

0402 21 91 900

+

144,83

0401 20 19 100

+

5,880

0402 21 99 100

+

109,44

0401 20 19 500

+

9,089

0402 21 99 200

+

110,19

0401 20 91 100

+

12,10

0402 21 99 300

+

111,55

0401 20 91 500

+

14,10

040221 99400

+

119,23

0401 20 99 100

+

12,10

0402 21 99 500

+

121,88

0401 20 99 500

+

14,10

0402 21 99 600

+

132,08

0401 30 11 100

+

18,11

0402 21 99 700

+

138,07

0401 30 11 400

+

27,93

0402 21 99 900

+

144,83

0401 30 11 700

+

41,95

0402 29 15 200

+

0,6800

0401 30 19 100

+

18,11

0402 29 15 300

+

0,9587

0401 30 19 400

+

27,93

0402 29 15 500

+

1,0101

0401 30 19 700

+

41,95

0402 29 15 900

+

1,0864

0401 30 31 100

+

49,96

0402 29 19 200

+

0,6800

0401 30 31 400

+

78,02

0402 29 19 300

+

0,9587

0401 30 31 700

+

86,03

0402 29 19 500

+

1,0101

0401 30 39 100

+

49,96

0402 29 19 900

+

1,0864

0401 30 39 400

+

78,02

0402 29 91 100

+

1,0944

0401 30 39 700

+

86,03

0402 29 91 500

+

1,1923

0401 30 91 100

+

98,05

0402 29 99 100

+

1,0944

0401 30 91 400

+

144,11

0402 29 99 500

+

1,1923

0401 30 91 700

+

168,17

0402 91 11 110

+

5,880

0401 30 99 100

+

98,05

0402 91 11 120

+

12,10

0401 30 99 400

+

144,11

0402 91 11 310

+

20,71

0401 30 99 700

+

168,17

0402 91 11 350

+

25,38

040210 11 000

+

68,00

0402 91 11 370

+

30,87

0402 10 19 000

+

68,00

0402 91 19 110

+

040210 91 000

+

0,6800

0402 91 19 120

+

12,10

040210 99 000

+

0,6800

0402 91 19 310

+

20,71

0402 21 1 1 200

+

68,00

040291 19 350

+

25,38

0402 21 1 1 300

+

95,87

0402 91 19 370

+

30,87

0402 21 11 500

+

101,01

0402 91 31 100

+

23,92

0402 21 11 900

+

108,64

0402 91 31 300

+

36,48

0402 21 17 000

+

68,00

0402 91 39 100

+

23,92

0402 21 19 300

+

95,87

0402 91 39 300

+

36,48

0402 21 19 500

+

101,01

0402 91 51 000

+

27,93

0402 21 19 900

+

108,64

0402 91 59 000

+

27,93

0402 21 91 100

+

109,44

0402 91 91 000

+

98,05

0402 21 91 200

+

110,19

0402 91 99 000

+

98,05

0402 21 91 300

+

111,55

0402 99 11 110

0402 21 91 400

+

119.23

0402 99 11 130

Produktnutnmer

Bestämmelseland (*)

0401 10 10 000

+

0401 10 90 000

0401 20 11 100

.

5,880

+

0,0588

+

0,1210

Nr L 118/62

Produktnummer
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Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)
0,1976

25. 5. 95

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

0402 99 11 150

+

0403 90 61 100

+

0,0588

0402 99 11 310

+

23,89

0403 90 61 300

+

0,0909

0402 99 1 1 330

+

28,66

0403 90 63 000

+

0,1210

0402 99 11 350

+

38,11

0403 90 69 000

+

0402 99 19 110

+

0,0588

0404 90 11 100

+

0402 99 19 130

+

0,1210

0404 90 11 910

+

0402 99 19 150

+

0,1976

0402 99 19 310

+

23,89

0402 99 19 330

+

28,66

0402 99 19 350

+

38,11

0402 99 31 110

+

0402 99 31 150

+

0402 99 31 300

+

0,2593

39,66
0,4996

0402 99 31 500

+

0,8603

0402 99 39 110

+

0,2593

39,66

0,1811
67,00
5,880

0404 90 1 1 950

+

20,53

0404 90 13 120

+

67,00

0404 90 13 130

+

95,02

0404 90 13 140

+

100,10

0404 90 13 150

+

107,67

0404 90 13 911

+

0404 90 13 913

+

5,880

0404 90 13 915

+

18,11

0404 90 13 917

+

27,93

+

41,95

12,10

0402 99 39 150

+

0402 99 39 300

+

0,4996

0404 90 13 919

0402 99 39 500

+

0,8603

0404 90 13 931

+

20,53

0404 90 13 933

+

25,18

0402 99 91 000

+

0,9805

0402 99 99 000

+

0,9805

0404 90 13 935

+

30,61

0403 10 22 100

+

5,880

0404 90 13 937

+

36,18

9,089

0403 10 22 300

+

0404 90 13 939

+

37,83

0403 10 24 000

+

12,10

0404 90 19 110

+

108,47

0403 10 26 000

+

18,11

0404 90 19 115

+

109,20

0403 10 32 100

+

0,0588

0404 90 19 120

+

110,56

0403 10 32 300

+

0,0909

0404 90 19 130

+

118,17

0403 10 34 000

+

0,1210

0404 90 19 135

+

120,78

0403 10 36 000

+

0,1811

0404 90 19 150

+

130,89

0403 90 1 1 000

+

67,00

0404 90 19 160

+

136,84

0403 90 13 200

+

67,00

0404 90 19 180

+

143,53

0403 90 13 300

+

95,02

0404 90 31 100

+

67,00

0403 90 13 500

+

100,10

0404 90 31 910

+

0403 90 13 900

+

107,67

0404 90 31 950

+

20,53

108,47

0404 90 33 120

+

67,00

0403 90 19 000

+

0403 90 31 000

+

0,6700

0403 90 33 200

+

0,6700

0403 90 33 300

+

0,9502

0403 90 33 500

+

1,0010

0403 90 33 900

+

1,0767

0403 90 39 000

+

1,0847

0403 90 51 100

+

5,880
9,089

5,880

0404 90 33 130

+

95,02

0404 90 33 140

+

100,10

107,67

0404 90 33 150

+

0404 90 33 91 1

+

0404 90 33 913

+

5,880

12,10

0404 90 33 915

+

18,11

0404 90 33 917

+

27,93

0404 90 33 919

+

41,95

0403 90 51 300

+

0403 90 53 000

+

12,10

0403 90 59 110

+

18,11

0404 90 33 931

+

20,53

0404 90 33 933

+

25,18

0403 90 59 140

+

27,93

0403 90 59 170

+

41,95

0404 90 33 935

+

30,61

+

36,18

0403 90 59 310

4-

49,96

0404 90 33 937

0403 90 59 340

+

78,02

0404 90 33 939

+

37,83

0403 90 59 370

+

86,03

0404 90 39 110

+

108,47

0403 90 59 510

+

98,05

0404 90 39 115

+

109,20

0403 90 59 540

+

144,11

0404 90 39 120

+

110,56

0403 90 59 570

+

168,17

0404 90 39 130

+

118,17
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Nr L 118/63

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (")

0404 90 39 150

+

120,78

0405 00 19 500

+

156,10

0404 90 51 100

+

0405 00 19 700

+

160,00

0405 00 90 100

+

181,13

0405 00 90 900

+

233,21

0,6700

0404 90 51 910

+

0404 90 51 950

4-

0,0588

0404 90 53 110

+

0,6700

0406 10 20 100

+

—

0404 90 53 130

+

0,9502

0406 10 20 230

028

—

0404 90 53 150

+

1,0010

400

0404 90 53 170

+

1,0767

404

0404 90 53 91 1

+

0,0588

0404 90 53 913

+

0,1210

23,70

028

0404 90 53 915

+

0,1811

0404 90 53 917

+

0,2793

404

+

0404 90 53 931

+

0404 90 53 933

+

0406 10 20 610

028

12,24

28,43

—

039

—

+

37,79

0404 90 53 937

+

39,33

0404 90 59 130

+

1,0847

0404 90 59 150

+

1,1817

+

—

037

0404 90 53 935

0404 90 59 930

—

35,39
43,47

0,4195

23,70

—

43,47
0406 10 20 290

400

0404 90 53 919

35,39

0,5998

0404 90 59 950

+

0,8603

0404 90 59 990

+

0,9805

0404 90 91 100

+

0,6700

0404 90 91 910

+

0,0588

0404 90 91 950

+

0404 90 93 110

+

23,70
0,6700

400
404

79,06
—

81,10

0406 10 20 620

028
037
039

400
404

18,13
—
—

87,17
—

88,93

0406 10 20 630

028
037

21,75
—

0404 90 93 130

+

0,9502

0404 90 93 150

+

1,0010

0404 90 93 170

+

1,0767

0404 90 93 91 1

+

0,0588

0404 90 93 913

+

0,1210

0404 90 93 915

+

0,1811

0404 90 93 917

+

0,2793

0404 90 93 919

+

0,4195

0404 90 93 931

+

23,70

0404 90 93 933

+

28,43

0404 90 93 935

-I-

37,79

0404 90 93 937

+

39,33

0404 90 99 130

+

1,0847

0404 90 99 150

+

1,1817

0404 90 99 930

+

0,5998

0404 90 99 950

+

0,8603

0404 90 99 990

+

0,9805

0405 00 11 200

+

120,98

0405 00 11 300

+

152,20

0405 00 11 500

+

156,10

039

0405 00 11 700

+

160,00

400

19,10

0405 00 19 200

+

120,98

404

—

0405 00 19 300

+

152,20

039

400

0406 10 20 640

—

99,07

404

—

028

100,41
—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

0406 10 20 650

028

24,93

037

—

039

—

400

58,91

404

—

122,66
0406 10 20 660

+

—

0406 10 20 810

028

—

037

—

—

19.10

Nr L 118/64
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Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland {")

0406 10 20 830

028

—

0406 30 10 200

028

—

037

—

037

—

039

—

039

400

400
404

32,60

32,60
0406 10 20 850

028

—

039

—

0406 30 10 250

+

028

—

037

—

039

—

400
404

39,43
—

44,12

39,53
028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

—

—

39,53
0406 10 20 870

—

44,12

0406 30 10 300
404

—

39,43

—

037

400

404

—

Export
bidragsbelopp ("*)

—

0406 10 20 900

+

—

0406 20 90 100

+

—

0406 20 90 913

028

—

64,73

400
404

0406 30 10 350

76,99

028

—

037

—

039

—

400

—

404

76,99
0406 20 90 915

028

—

400

102,65

404

028

400
404

0406 20 90 919

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

—

64,73

—

109,05

0406 30 10 450

028

—

037

—

—
039

—

109,05

400

84,31

—

404

400

121,89

404

—

—

94,20
0406 30 10 500

+

—

0406 30 10 550

028

—

121,89

037

—

039

—

+

—

0406 30 10 100

+

—

028

—

037

—

039

028

—

0406 20 90 990

0406 30 10 150

—

44,12

0406 30 10 400

102,65
0406 20 90 917

39,43

—

400

18,15

404

—

20.69

400

39,43

404

18,13
44,12

0406 30 10 600

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38

64,73

25. 5. 95
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Nr L 118/65

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

0406 30 10 650

028

—

0406 30 31 730

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

84,31

400

57,91

404

—

404

—

64,73
94,20
0406 30 10 700

028

—

028

—

037

—

037

—

039

039

—

400

400

84,31

404

404

0406 30 31 910

—

0406 30 31 930

—

037

—

—

039

—

037

—

400

57,91

039

—

404

400

102,91

404

—

0406 30 31 950

028

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

028

—

037

—

039

—

400

102,91

0406 30 39 100

+

—

404

—

0406 30 39 300

028

—

037

—

94,20

+

039

—

400
0406 30 31 300

028

—

037

—

039

—

400
404

404
0406 30 39 500

18,15
—

028

—

037

—

039

—

—

39,43
18,13
44,12

20,69
0406 30 31 500

—

64,73

114,99
0406 30 31 100

028

028

114,99
0406 30 10 800

—

44,12

94,20
0406 30 10 750

—

39,43

028

—

037

—

039

—

400

57,91

404

25,38
64,73

400
404

0406 30 39 700

39,43
—

44,12
0406 30 31 710

028

—

039

—

404

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

94,20

—

037

400

028

39,43
—

44.12

0406 30 39 930

028

—

037

—

039

—

400

84,31

404

—

94,20

Nr L 118/66
Produktnummer

0406 30 39 950

0406 30 90 000

0406 40 50 000

[
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Bestämmelseiand (*)

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)
—

028

—

0406 90 06 900

+

037

—

0406 90 07 000

028

039

—

037

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

114,99

404

028

—

—

—

037

—

039

—

400

102,91

039

—

404

—

400

117,82

1 14,99

404

0406 90 08 100

028

—

037

—

—

028

—

400

108,78

0406 90 08 900

+

404

—

0406 90 09 100

028

—

037

—

039

—

400

117,82

144,41

028

—

400

108,78

404

—

404

114,66
0406 90 02100

,

144,41

1 14,66
0406 40 90 000

25. 5. 95

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

+

—

0406 90 03 100

028

—

037

—

039

—

400
404

—

144,41
0406 90 09 900

4-

—

0406 90 12 000

028

—

037

—

144,41
0406 90 02 900

—

039

—

400

117,82

404

—

144,41
0406 90 14 100

117,82
—

144,41

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

144,41

0406 90 03 900

+

—

0406 90 04 100

028

—

0406 90 14 900

+

—

037

—

0406 90 16 100

028

—

039

—

037

—

117,82

039

—

—

400

117,82

144,41

404

—

400
404

144,41

0406 90 04 900

+

—

0406 90 05 100

028

—

0406 90 16 900

+

—

0406 90 21 900

028

—

037

—

037

—

039

—

400

117,82

039

—

404

—

400

117,82

144,41

404

0406 90 05 900

+

—

0406 90 06 100

028

—

037

—

—

137,48
0406 90 23 900

028

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400

58,91

—

404

—

404

144,41

122,66

25. 5. 95
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Nr L 118/67

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (")

028

—

037

—

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

028

—

0406 90 35 990

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

117,82

—

404

Produktnummer

Bestämmelseland (")

0406 90 25 900

404

122,66
0406 90 27 900

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

117,82

400
404

0406 90 37 000

50,87
—

404

103,95
0406 90 31 119

028

—

037

—

039

*
0406 90 31 151

56,62
14,50

*"

81,53

028

—

037

—

039

—

404

0406 90 61 000

0406 90 63 100

52,92

13,56

028

—

037
039
400
404

81,58
81,58
167,67
126,88
167,67

028

—

037
039
400
404

95,19
95,19
192,25
145,01
192,25

75,99
0406 90 31 1 59

+

—

0406 90 33 119

028

—

037

—

039

400
404
028

—

037

—

039

0406 90 33 919

52,92

404

13,56
75,99

028

—

037
039
400

63,45
63,45
135,95

404

72,51

0406 90 69 100

+

149,54
—

0406 90 69 910

028

—

037
039
400
404

63,45
63,45
135,95
72,51
149,54

—

400

028

—

037

—

037

38,67

—

039
400
404

38,67
136,87
108,78
136,87

039

400
404
0406 90 33 951

0406 90 63 900

—

56,62
14,50
81,53

0406 90 73 900

56,62
14,50
81,53

028

—

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

52,92

400

58,91

13,56

404

404

0406 90 75 900

75,99
0406 90 35 190

—

144,41

—

400
404

400

0406 90 33 151

—

117,82

028

—

037
039
400
404

38,67
38,67
143,69
81,58
143,69

—

114,16

0406 90 76 100

028

21,75

037

—

039

—

400
404

53,26
—

100,41

Nr L 118/68
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Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

Export
bidragsbelopp (**)

0406 90 76 300

028

—

0406 90 85 995

028

24,93

037

—

037

—

039

—

039

—

400

58,91

400

58,91

404

—

404

122,66
0406 90 76 500

028

—

037

—

039

—

400

0406 90 78 100

0406 90 86 100

+

0406 90 86 200

028

12,24

037

—

039

—

028

81,10

037

—

404

039

—

53,26

81,10

0406 90 86 300

—

028

18,13

037

—

100,41

039

—

400

—

404

—

028

21 ,75

87,17

037

—

039

—

400

58,91

404

—

037

—

122,66

039

—

028

—

037

—

039

—

400

67,98

88,93

0406 90 86 400

400
404

028

—

037

—

039

—

400

50,87

028

99,07
—

100,41
0406 90 86 900

028

—

037

—

039

—

—

—

0406 90 87100

103,95

0406 90 87 200

—

400

117,82

404

—

+

117,82
—

028

12,24

037

—

037

—

039

039

—

400

400

117,82

404

404

—

117,82

0406 90 85 991

—

028

404

0406 90 85 910

—

400

122,66

0406 90 81 900

—

122,66
21,75

404

0406 90 79 900

+

—

404

0406 90 78 500

0406 90 85 999

404

400

0406 90 78 300

67,98

—

122,66

028

—

037

—

81,10
—

81,10

0406 90 87 300

028

18,13

037

—

38,67

039

—

039
400

38,67
143,69

404

404

81,58
143,69

028

—

037

—

039

—

400

117,82

404

—

117,82

400

87,17
—

88,93

0406 90 87 400

028

21,75

037

—

039

—

400

99,07

404

—

100,41

25. 5. 95
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Nr L 118/69

_i

Produktnummer

0406 90 87 951

Produktnummer

Bestämmelseland (*)

028

—

2309 10 15 500

+

037

38,67

2309 10 15 700

+

—

039

38,67

2309 10 19 010

+

_

400

136,87

2309 10 19 100

+

—

2309 10 19 200

+

—

2309 10 19 300

+

—

2309 10 19 400

+

—

2309 10 19 500

+

—

2309 10 19 600

+

—

2309 10 19 700

+

—

2309 10 19 800

+

—

2309 10 70 010

+

—

2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309

+
+
+
+
+
+
+

20,03
26,71
33,39
40,05
46,73
53,41
58,76

2309 90 35 010

-I-

—

2309 90 35 100

+

—

2309 90 35 200

+

—

2309 90 35 300

+

—

122,66

2309 90 35 400

+

—

—

2309 90 35 500

+

—

12,24

2309 90 35 700

+

—

404

81,58

136,87
0406 90 87 971

028

24,93

037

—

039

—

400
404

67,07
—

122,66
0406 90 87 972

028

—

400

35,39

404

—

43,47
0406 90 87 979

028

24,93

037

—

039

—

400
404

0406 90 88 100

+

0406 90 88 200

028

67,07
—

10
10
10
10
10
10
10

70
70
70
70
70
70
70

100
200
300
500
600
700
800

bidragsbelopp (**)
—

037

—

2309 90 39 010

+

—

039

—

2309 90 39 100

+

—

81,10

2309 9039 200

+

—

2309 90 39 300

+

—

400
404

0406 90 88 300

Export

Export
bidragsbelopp (**)

Bestämmelseland (*)

028
037

039

400
404

—

81,10

2309 90 39 400

+

—

18,13

2309 90 39 500

+

—

2309 90 39 600

+

—

2309 90 39 700

+

—

2309 90 39 800

+

—

2309 90 70 010

+

—

2309 90 70 100
2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500
2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800

+
+
+
+
+
+
+

20,03
26,71
33,39
40,05
46,73
53,41
58,76

—

—

87,17
—

88,93
2309 10 15 010

+

_

2309 10 15100

+

—
—

2309 10 15 200

+

2309 10 15 300

+

—

2309 10 15 400

+

—

0 Kodnumren för bestämmelseländerna är de som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 3079/94 (EGT nr L 325, 17.12.1994, s. 17). För
andra bestämmelseländer än de som anges för varje KN-nummer anges det tillämpliga exportbidragsbeloppet med "**.
Om en anteckning "+" är angiven är exportbidragsbeloppet tillämpligt för export till alla andra bestämmelseländer än de som avses i artikel 1.2.

(**) Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får beviljas endast om villkoren i förordning (EEG) nr 990/93 är uppfyllda.

Obs: Produktnumren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1190/95
av den 24 maj 1995
om ändring av förordning (EG) nr 2993/94 om fastställande av stöd för
försörjning av Kanarieöarna med mjölkprodukter inom ramen för den ordning
som fastställs i artiklarna 2 — 4 i rådels förordning (EEG) nr 1601/92
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601 /92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna
rörande vissa jordbruksprodukter ('), senast ändrad genom

I kommissionens förordning (EG) nr 1056/95 Q, ändrad
genom förordning (EG) nr 1 1 89/95 (8), av den 1 1 maj
1995, om fastställande av exportbidraget för mjölk och
mjölkprodukter, justeras bidraget för vissa mjölkprodukter.
För att beakta dessa justeringer bör stödet för vissa av de
produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr
2993/94 anpassas.

Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige till
Europeiska unionen (2), särskilt artikel 3.4 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2790/94 (3), ändrad
genom förordning (EG) nr 2883/94 (4), fastställs bland
annat tillämpningsföreskrifterna för den särskilda försörj
ningsordningen för Kanarieöarna med avseende på vissa
jordbruksprodukter.

I kommissiones förordning (EG) nr 2993/94 (J), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1058/95 (6), fastställs
stödet för mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till den ändrade förordningen (EG) nr 2993/94
skall ersättas med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(<)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
C
L
L
L

173,
241 ,
296,
304,
316,

27.6.1992, s. 13.
29.8.1994, s. 21 .
17.11.1994, s. 23.
29.11.1994, s. 18.
9.12.1994, s. 11 .

M EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 30.

O EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 17.
(8) Se sida 60 i denna tidning.
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BILAGA

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 10 10 000

(')

5,880

0401 10 90 000

(')

5,880

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 11 100

(')

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 500

(■)

9,089

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 19 100

(')

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 500

(')

9,089

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 91 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 91 500

(')

14,10

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 99 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 99 500

(')

14,10

— högst 10 viktprocent

0401 30 11 100

(')

18,11

— mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 11 400

(')

27,93

— mer än 17 viktprocent

0401 30 11 700

(')

41,95

— högst 10 viktprocent

0401 30 19 100

(')

18,11

— mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 19 400

(')

27,93

— mer än 17 viktprocent

0401 30 19 700

(')

41,95

— högst 35 viktprocent

0401 30 31 100

(')

49,96

— mer än 35 men högst 39 viktprocent

0401 30 31 400

(')

78,02

— mer än 39 viktprocent

0401 30 31 700

(')

86,03

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller
annat sötningsmedel (')

0401 10

— Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

0401 10 10

— — I förpackninger med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 90
0401 20

Andraslag
— Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent
Högst 3 viktprocent

0401 20 11

0401 20 19

— I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— Andra slag

Högre än 3 viktprocent
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

— I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— — — Andra slag

— Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent
— — Högst 21 viktprocent

0401 30 1 1

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av

0401 30 19

— — — Andra slag
— Med en fetthalt av

— — — Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent
0401 30 31

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av

Nr L 118/72
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 35 viktprocent

0401 30 3? 100

(')

49,96

— mer än 35 men högst 39 viktprocent

0401 30 39 400

(')

78,02

— mer än 39 viktprocent

0401 30 39 700

(')

86,03

— högst 68 viktprocent

0401 30 91 100

(')

98,05

— mer än 68 men högst 80 viktprocent

0401 30 91 400

(')

144,11

— mer än 80 viktprocent

0401 30 91 700

(')

168,17

— högst 68 viktprocent

0401 30 99 100

(')

' 98,05

— mer än 68 men högst 80 viktprocent

0401 30 99 400

(')

144,11

— mer än 80 viktprocent

0401 30 99 700

(")

168,17

0402 10 11 000

(2)

68,00

0402 10 19 000

(2)

68,00

0402 10 91 000

(3)

0,6800

0402 10 99 000

(3)

0,6800

— högst 1 1 viktprocent

0402 21 1 1 200

(2)

68,00

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 21 11 300

(2)

95,87

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 21 11 500

(2)

101,01

— mer än 25 viktprocent

0402 21 11 900

(2)

108,64

0402 21 17 000

(2)

68,00

0401 30 39

— — — Andra slag
— Med en fetthalt av

— — Högre än 45 viktprocent
0401 30 91

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 litet
— Med en fetthalt av

0401 30 99

Andra slag
— Med en fetthalt av

0402

Mjölk och grädde, koncentrerad eller försatta med socker eller annat
sötningsmedel

0402 10

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av
högst 1,5 viktprocent 0
— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)

0402 10 11
0402 10 19

— — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andraslag
Andra f)

0402 10 91
0402 10 99

— — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andraslag

— 1 form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av
mer än 1,5 viktprocent

0402 21

— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)
— — — Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

0402 21 1 1

— I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

— — — — Andra slag
0402 21 17

0402 21 19

— — — Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

— — Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27
viktprocent

— Högst 17 viktprocent

0402 21 19 300

(3)

95,87

— Mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 21 19 500

(2)

101,01

— Mer än 25 viktprocent

0402 21 19 900

(2)

108,64

— — — Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

25. 5. 95
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Nr L 118 /73
(ECU/100 kg, om inte annat anges)

KN-nummer

Varubeskrivning

Vanakod

Anm .

Stödbelopp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 28 viktprocent

0402 21 91 100

(2)

109,44

— mer än 28 men högst 29 viktprocent

0402 21 91 200

(2)

110,19

— mer än 29 men högst 41 viktprocent

0402 21 91 300

(2)

111,55

— mer än 41 men högst 45 viktprocent

0402 21 91 400

(2)

119,23

— mer än 45 men högst 59 viktprocent

0402 21 91 500

(2)

121,88

— mer än 59 men högst 69 viktprocent

0402 21 91 600

(2)

132,08

— mer än 69 men högst 79 viktprocent

0402 21 91 700

(2)

138,07

— mer än 79 viktprocent

0402 21 91 900

(2)

144,83

— högst 28 viktprocent

0402 21 99 100

(2)

109,44

— mer än 28 men högst 29 viktprocent

0402 21 99 200

(2)

110,19

— mer än 29 men högst 41 viktprocent

0402 21 99 300

(2)

111,55

— mer än 41 men högst 45 viktprocent

0402 21 99 400

(2)

119,23

— mer än 45 men högst 59 viktprocent

0402 21 99 500

(2)

121,88

— mer än 59 men högst 69 viktprocent

0402 21 99 600

(2)

132,08

— mer än 69 men högst 79 viktprocent

0402 21 99 700

(2)

138,07

— mer än 79 viktprocent

0402 21 99 900

(2)

144,83

— högst 11 viktprocent

0402 29 15 200

(3)

0,6800

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 29 15 300

(3)

0,9587

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 29 15 500

(3)

1,0101

— mer än 25 viktprocent

0402 29 15 900

(3)

1,0864

— högst 1 1 viktprocent

0402 29 19 200

(3)

0,6800

— mer än 11 men högst 17 viktprocent

0402 29 19 300

(3)

0,9587

— mer än 17 men högst 25 viktprocent

0402 29 19 500

(3)

1,0101

— mer än 25 viktprocent

0402 29 19 900

(3)

1,0864

0402 21 91

— — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

0402 21 99

— — — — Andra slag
— Med en fetthalt av

:x 0402 29

Andra (3)

— — — Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

— — — — Andra slag
0402 29 15

i förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av

0402 29 1 9

_____ Andra slag
— Med en fetthalt av

— — — Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

Nr L 118/74
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(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0402 29 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
0402 29 91 100

(3)

1,0944

0402 29 91 500

(3)

1,1923

— högst 41 viktprocent

0402 29 99 100

(-1)

1,0944

— mer än 41 viktprocent

0402 29 99 500

C)

1,1923

0402 91 11 110

(2)

5,880

0402 91 11 120

(2)

12,10

0402 91 11 310
0402 91 1 1 350
0402 91 11 370

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

0402 91 19 110

(2)

0402 91 19 120

(2)

12,10

0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

(2)
(2)
(2)

20,71
25,38
30,87

0402 91 31 100

(2)

23,92

0402 91 31 300

(2)

36,48

— mindre än 15 viktprocent

0402 91 39 100

(2)

23,92

— minst 15 viktprocent

0402 91 39 300

(2)

36,48

— Med en fetthalt av

— högst 41 viktprocent
0402 29 99

— mer än 41 viktprocent
— — — — Andra slag
— Med en fetthalt av

0402 91

— Andra slag
— — Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (2)
— — — Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

0402 91 11

— — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— mindre än 15 viktprocent och med en fetthalt av
— högst 3 viktprocent
— mer än 3 viktprocent

— minst 15 viktprocent och med en fetthalt av

— högst 3 viktprocent
— minst 3 men högst 7,4 viktprocent
— minst 7,4 viktprocent
0402 91 19

— — — — Andra slag
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— mindre än 15 viktprocent och med en fetthalt av
— högst 3 viktprocent
— mer än 3 viktprocent
— minst 15 viktprocent och med en fetthalt av

— högst 3 viktprocent
— mer än 3 men högst 7,4 viktprocent
— mer än 7,4 viktprocent

5,880

— — — Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent

0402 91 31

0402 91 39

— — — — I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av
— mindre än 15 viktprocent
— minst 15 viktprocent
— — — — Andra slag
— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av

— — — Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45
viktprocent

0402 91 51

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 91 51 000

(2)

27,93

0402 91 59

Andraslag
— — — Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent
I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
Andra slag

0402 91 59 000

(2)

27,93

0402 91 91 000
0402 91 99 000

(2)
(2)

98,05
98,05 !

0402 91 91
0402 91 99

25. 5. 95

| SV

Nr L 118/75
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1

(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

— högst 3 viktprocent

0402 99 11 110

(3)

0,0588

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 11 130

(-1)

0,1210

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 11 150

(3)

0,1976

— högst 3 viktprocent

0402 99 11 310

(4)

23,89

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 1 1 330

(4)

28,66

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 11 350

(4)

38,1 1

— högst 3 viktprocent

0402 99 19 110

(3)

0,0588

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 19 130

(3)

0,1210

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 19 150

(3)

0,1976

— högst 3 viktprocent

0402 99 19 310

(4)

23,89

— mer än 3 men högst 6,9 viktprocent

0402 99 19 330

(4)

28,66

— mer än 6,9 viktprocent

0402 99 19 350

(4)

38,11

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent (3)

0402 99 31 110

(3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent (4)

0402 99

— — Andra

— — — Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent
0402 99 1 1

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent och med en fetthalt av (3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent och med en fetthalt av (4)

0402 99 1 9

— — — — Andra slag

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent och med en fetthalt av (3)

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent och med en fetthalt av (4)

— — — Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45
viktprocent
0402 99 31

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg
— Med en fetthalt av högst 21 viktprocent

0402 99 39

0,2593

0402 99 31 150

(4)

— Med en fetthalt av mer än 21 men högst 39 viktprocent (3)

0402 99 31 300

(3)

39,66
0,4996

— Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent (3)

0402 99 31 500

(3)

0,8603

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av mindre än 15
viktprocent (3)

0402 99 39 110

(3)

0,2593

— Med en halt av fettfri mjölktorrsubstans av minst 15
viktprocent (4)

0402 99 39 150

(4)

— Med en fetthalt av mer än 21 men högst 39 viktprocent (3)

0402 99 39 300

(3)

0,4996

— Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent (3)

0402 99 39 500

(3)

0,8603

— — Andra slag

— Med en fetthalt av högst 21 viktprocent

39,66

Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

0402 99 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg (3)

0402 99 91 000

(2)

0,9805

0402 99 99

Andra slag (3)

0402 99 99 000

(2)

0,9805

Nr L 118 /76
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(ECU/100 kg om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

0405 00
0405 00 1 1

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
— Med en fetthalt av högst 85 viktprocent
— — I förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg
— Med en fetthalt av

— mindre än 62 viktprocent

0405 00 19

— minst
— minst
— minst
— minst
Andra slag

62
78
80
82

men högst 78 viktprocent
men högst 80 viktprocent
men högst 82 viktprocent
viktprocent

0405 00 1 1 000

—

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

11
11
11
11

200
300
500
700

120,98
152,20
156,10
1 60,00

0405 00
0405 00
0405 00
0405 00
0405 00

19 100
19 200
19 300
19 500
19 700

—
120,98
152,20
156,10
160,00

0405 00 90 100
0405 00 90 900

181,13
233,21

— mindre än 27 viktprocent
— minst 27 men högst 33 viktprocent

0406 30 10 100
0406 30 1 0 1 50

—
20,69

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 10 200

44,12

0406 30 10 250
0406 30 10 300

44,12
64,73

0406 30 10 35Q

44,12

0406 30 10 400
0406 30 10 450

64,73
94,20

0406 30 10 500
0406 30 10 550
0406 30 10 600

—
44,12
64,73

— Med en fetthalt av

0405 00 90

— mindre än 62 viktprocent
— minst 62 men högst 78 viktprocent
— minst 78 men högst 80 viktprocent
— minst 80 men högst 82 viktprocent
— minst 82 viktprocent
- Andra slag
— Med en fetthalt av

— högst 99,5 viktprocent
— mer än 99,5 viktprocent
0406

— Ostar

0406 30
0406 30 10

— Smältost, inte riven eller pulveriserad (6)
— — Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyére och Appenzeller, även
med tillsats av Glarus grönost (så kallad Schabziger), i
detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av högst 56 viktprocent
— — — Framställd uteslutande av Emmentaler och Gruyére med en
fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 56 viktprocent
— — — — Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av
— — — — — högst 48 viktprocent
— med en torrsubstanshalt av

— minst 38 men högst 43 viktprocent och med en
fetthalt beräknad på torrsubstansen av
— mindre än 20 viktprocent
— minst 20 viktprocent
— minst 43 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

— mindre än 20 viktprocent

— minst 20 men högst 40 viktprocent
— minst 40 viktprocent
,
— — — — — Mer än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— mindre än 33 viktprocent
— minst 33 men högst 38 viktprocent
— minst 38 men högst 43 viktprocent

25. 5. 95
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Nr L 118 /77

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

0)

(2)

(3)

0406 30 10

— minst 43 men högst 46 viktprocent

0406 30 10 650

94,20

(fortsJ

_ minst 46 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
— mindre än 55 viktprocent

0406 30 10 700

94,20

— minst 55 viktprocent

0406 30 10 750

114,99

— — — — Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

0406 30 10 800

1 14,99

— — — Andra slag

0406 30 10 900

—

— mindre än 27 viktprocent

0406 30 31 100

—

— minst 27 men högst 33 viktprocent

0406 30 31 300

(*)

20,69

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 31 500

(*)

44,12

— mindre än 20 viktprocent

0406 30 31 710

(*)

44,12

— minst 20 viktprocent

0406 30 31 730

(*)

64,73

— mindre än 20 viktprocent

0406 30 31 910

(*)

44,12

— minst 20 men högst 40 viktprocent

0406 30 31 930

(*)

64,73

— minst 40 viktprocent

0406 30 31 950

(*)

94,20

Anm .

Stödbelopp

(4)

(5)

torrsubstansen av

— — Andra slag

Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av
0406 30 31

— — Mindre än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— minst 38 men högst 43 viktprocent och en fetthalt
beräknad på torrsubstansen av

— minst 43 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

0406 30 39

Mer än 48 viktprocent
— Med en torrsubstanshalt av

— mindre än 33 viktprocent

0406 30 39 1 00

—

— minst 33 men högst 38 viktprocent

0406 30 39 300

(*)

44,12

— minst 38 men högst 43 viktprocent

0406 30 39 500

(*)

64,73

— minst 43 men högst 46 viktprocent

0406 30 39 700

(*)

94,20

— mindre än 55 viktprocent

0406 30 39 930

(*)

94,20

— minst 55 viktprocent

0406 30 39 950

(*)

114,99

0406 30 90 000

(*)

1 14,99

— minst 46 viktprocent och med en fetthalt beräknad på
torrsubstansen av

0406 30 90

— — — Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

0406 90 23

— — — Edamer

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

0406 90 25

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 23 1 00

— minst 39 viktprocent

0406 90 23 900

—

(*)

122,66

TilsH

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 25 100

— minst 39 viktprocent

0406 90 25 900

—

(*)

1 22,66

Nr L 118/78
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

O)

(2)

(3)

0406 90 27

Anm.

Stödbelopp

(4)

(5)

— — — Butterkäse

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av

0406 90 76

0406 90 78

— mindre än 39 viktprocent

0406 90 27 1 00

—

— minst 39 viktprocent

0406 90 27 900

(*)

1 03,95

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 76 100

(*)

100,41

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 men högst 55 viktprocent

0406 90 76 300

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 55 viktprocent

0406 90 76 500

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 78 100

(*)

100,41

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 men högst 55 viktprocent

0406 90 78 300

(*)

1 22,66

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 55 viktprocent

0406 90 78 500

(*)

1 22,66

_______ Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samse

_______ Gouda

— — — — — — — Andre ostar med en vattenhalt i den fettfria ostmassan
av

0406 90 79

—

Estrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin

och Taleggio

0406 90 81

0406 90 86

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen som är
lägre än 39 viktprocent

0406 90 79 100

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen som är
lägst 39 viktprocent

0406 90 79 900

—

(*)

1 03,95

_______ Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double
Gloucester, Blarney, Colby och Monterey

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
mindre än 39 viktprocent

0406 90 81 100

— Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av
minst 39 viktprocent

0406 90 81 900

—

(*)

117,82

________ mer än 47 men högst 52 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 86 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 86 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 1 9 viktprocent

0406 90 86 300

(*)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 86 400

0

100,41

— minst 39 viktprocent

0406 90 86 900

117,82

25. 5. 95
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubeskrivning

Varukod

0)

(2)

(3)

0406 90 87

Anm .

Stödbelopp

(4)

(5)

________ mer än 52 men högst 62 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 87 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 87 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent

0406 90 87 300

(*)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 87 400

(*)

100,41

getmjölk

0406 90 87 951

(*)

136,87

— Maasdam

0406 90 87 971

(*)

122,66

viktprocent

0406 90 87 972

Q

43,47

- Andraslag

0406 90 87 979

(*)

122,66

— högre än 39 viktprocent

— Idiasabal,

Manchego,

Roncal,

framställda uteslutande av får och/eller

— Manouri med en fetthalt av minst 30

0406 90 88

minst 62 men högst 72 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 88 1 00

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent

0406 90 88 200

(*)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent
— Andra slag

0406 90 88 300
0406 90 88 900

{*)

88,93
—

(') Om produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kasein eller kaseinater, skall stöd inte beviljas.

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändmamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte.

(2) Vid beräkning av fetthalten i viktprocent skall hänsyn inte tas till vikten av det tillsatta icke-mjölkhaltiga ämnet, vassle, laktos, kasein eller kaseinater. Om
produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kasein eller kaseinater, skall vasslen, det tillsatta kaseinet
eller de tillsatta kaseinaterna inte beaktas vid beräkningen av stödbeloppet.

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet

— den faktiska halten vassle, laktos, kaseineller, kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(•') Vid beräkning av fetthalten i viktprocent skall hänsyn inte tas till vikten av det tillsatta icke-mjölkhaltiga ämnet, vassle, laktos, kasein eller kaseinater.
Stödbeloppet per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall motsvara summan av följande delar

a) Det angivna beloppet per kg, multiplicerat med vikten av mjölkbeståndsdelen i 100 kg av produkten. Om vassle, laktos, kasein eller kaseinater har tillsatts
produkten skall det angivna beloppet per kg multipliceras med vikten av mjölkbeståndsdelen exklusive vikten av den tillsatta vasslen, den tillsatta laktosen eller
de tillsatta kaseinaterna per 100 kg av produkten.

Nr L 118/80
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b) En del som beräknats i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 förordning (EEG) nr 1098/68 (EGT nr L 184, 29. 7. 1968, s. 10).
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet
— den faktiska halten vassle, laktos, kaseineller, kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(4) Stödbeloppet per 100 kg av produkter enligt detta undernummer skall motsvara summan av följande delar
a) Det angivna beloppet per 100 kg om vassle, laktos, kasein eller kaseinater har tillsatts produkten skall det angivna beloppet per 100 kg

— multipliceras med vikten av mjölkbeståndsdelama utom den tillsatta vasslen, den tillsatta laktosen, det tillsatta kaseinet eller de tillsatta kaseinatema per 100
kg av produkten, och därefter
— divideras med vikten av mjölkdelen per 100 kg av produkten.
b) En del som beräknats i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 1098/68 .

I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet

— den faktiska halten vassle, laktos, kasein eller kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen .

(*) När det gäller ostar som förpackats i behållare som även innehåller konserveringsvätska, särskilt saltlake, beviljas stödet på grundval av nettovikten sedan vätskans
vikt dragits ifrån.

(6) Om produkten innehåller kasein eller kaseinater, skall den del som motsvarar kaseinet och/eller de tillsatta kaseinatema inte beaktas vid beräkningen av stödet.
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall den berörda parten i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida kasein och/eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet den faktiska halten av det tillsatta kaseinet eller de tillsatta kaseinatema i viktprocent per 100 kg av
den färdiga produkten.
*
O Stödet för koncentrerad, fryst mjölk är samma som stödet som tillämpats för producter med KN-nr 0402 91 eller 0402 99
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Nr L 118 /81

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1191/95
av den 24 maj 1995

om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter för den
särskilda försörjningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter gällande
stödens storlek

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av
den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Azorerna och
Madeira angående vissa jordbruksprodukter ('), senast

om fastställande av den prognosticerade försörjnings
balansen (*), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1059/95 (6), fastställs stödet för mjölkprodukter.
I kommissionens förordning (EG) nr 1056/95 av den 11
maj 1995, om fastställande av exportbidraget för mjölk
och mjölkprodukter Q, ändrad genom förordning (EG) nr

artikel 10 i denna, och

11 89/95 (8), justeras bidraget för vissa mjölkprodukter.
Med hänsyn till dessa justeringar bör stödet för vissa av de
produkter som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG)
nr 2219/92 anpassas.

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ändrad genom förordning (EEG) nr 1974/93 (2), särskilt

I kommissionens förordning (EEG) nr 1 696/92 (J), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2596/93 (4), fastställs
bland annat tillämpningsföreskrifterna för den särskilda
försörjningsordningen för Azorerna och Madeira med
avseende på vissa jordbruksprodukter.

I bilaga II till förordning (EEG) nr 2219/92 av den 30 juli
1992 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörj
ningsordningen för Madeira avseende mjölkprodukter och

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2219/92 skall ersättas
med bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 1 .
O EGT nr L 180, 23.7.1993, s. 26.
O EGT nr L 179, 1.7.1992, s. 6.

fr) EGT nr L 238, 23.9.1993, s. 24.

O
(Ä)
O
f)

EGT nr L
EGT nr L
EGT nr L
Se sida 60

218, 1.8.1992, s. 75.
107, 12.5.1995, s. 41 .
107, 12.5.1995, s. 17.
i denna tidning.
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BILAGA

"BILAGA II

(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubesbeskrivning

Varukod

Anm.

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(5)

0401 10 10 000

(')

5,880

0401 10 90 000

(')

5,880

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 11 100

(')

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 500

(')

9,089

— Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 19 100

(■)

5,880

— Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 500

(')

9,089

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 91 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 91 500

(')

14,10

— Med en fetthalt av högst 4 viktprocent

0401 20 99 100

(')

12,10

— Med en fetthalt av mer än 4 viktprocent

0401 20 99 500

(')

14,10

— Med en fetthalt av högst 10 viktprocent

0401 30 11 100

(')

18,11

— Med en fetthalt av mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 11 400

(')

27,93

— Med en fetthalt av mer än 17 viktprocent

0401 30 11 700

(')

41,95

— högst 10 viktprocent

0401 30 19 100

(')

18,11

— mer än 10 men högst 17 viktprocent

0401 30 19 400

(')

27,93

— mer än 17 viktprocent

0401 30 19 700

(')

41,95

— högst 35 viktprocent

0401 30 31 100

(')

49,96

— mer än 35 men högst 39 viktprocent

0401 30 31 400

(')

78,02

— mer än 39 viktprocent

0401 30 31 700

(')

86,03

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerad och inte försatta med socker eller annat

sötningsmedel ('}
0401 10

— Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

0401 10 10

— — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 90
0401 20

Andraslag
— Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent
— — Högst 3 viktprocent

0401 20 11

0401 20 19

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— Andra slag

— — Mer än 3 viktprocent

0401 20 91

040 1 20 99

0401 30

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

— Andra slag

— Med en fetthalt av högre än 6 viktprocent
— — Högst 21 viktprocent

0401 30 11

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt som är

0401 30 19

— — — Andra slag
— Med en fetthalt som är

— — Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent
0401 30 31

— — — I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av
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Nr L 118 /83

(ECU/100 kg, em inte annat anges)
KN-nummer

Varubesbeskrivning

Varukod

Anm.

Stödbelopp

O)

(2)

(3)

(4)

(S)

0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700

(')
(')
(')

49,96
78,02
86,03

0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700

(')
(')
(')

98,05
144,11
168,17

— högst 68 viktprocent

0401 30 99 100

(!)

98,05

— mer än 68 men högst 80 viktprocent

0401 30 99 400

(')

144,11

— mer än 80 viktprocent

0401 30 99 700

(!)

168,17

68,00

0401 30 39

— Andra slag
— Med en fetthalt av

— högst 35 viktprocent
— mer än 35 men högst 39 viktprocent
— mer än 39 viktprocent
— — Mer än 45 viktprocent

0401 30 91

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter
— Med en fetthalt av

— högst 68 viktprocent
— mer än 68 men högst 80 viktprocent
— mer än 80 viktprocent
0401 30 99

Andraslag
— Med en fetthalt av

ex 0-402

Skummjölkspulver med en fetthalt som är högst 1,5 viktprocent

0402 10 11 000
0402 10 19 000

m
()

ex 0402

Pulver av oskummad mjölk med en fetthalt som är högst 27 viktprocent

0402 21 1 1 900

,2.

0405 00

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

0405 00 1 1

— Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

0402 21 19 900

108'64

— — I förpackningar med ett nettoinnehåll av högst 1 kg
— Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

0405 00 1 9

— mindre än 62 viktprocent

0405 00 11 100

—

— minst 62 men högst 78 viktprocent

0405 00 11 200

120,98

— minst 78 men högst 80 viktprocent

0405 00 11 300

152,20

— minst 80 men högst 82 viktprocent

0405 00 11 500

156,10

— minst 82 viktprocent

0405 00 11 700

160,00

Andra slag

— Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

0405 00 90

— mindre än 62 viktprocent

0405 00 19 100

—

— minst 62 men högst 78 viktprocent

0405 00 19 200

120,98

— minst 78 men högst 80 viktprocent

0405 00 19 300

152,20

— minst 80 men högst 82 viktprocent

0405 00 19 500

156,10

— minst 82 viktprocent

0405 00 19 700

160,00

— högst 99,5 viktprocent

0405 00 90 100

181,13

— mer än 99,5 viktprocent

0405 00 90 900

233,21

— Andra slag
— Med en fetthalt av

ex 0406

Ostar

0406 90 23

Edamer

0406 90 23 900

122,66

0406 90 25
0406 90 76

Tilsit
_______ Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsa

0406 90 25 900
04069076 100

122,66
100,41
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(ECU/100 kg, om inte annat anges)
KN-nummer

Varubesbeskrivning

Varukod

Anm .

Stödbelopp

0)

(2)

(3)

(4)

(5)

0406 90 78

Gouda

0406 90 78 100

100,41

0406 90 79 900

103,95

0406 90 81 900

117,82

— — — — — — — Andra ostar med en vattenhalt i den fettfria ostmassan
av

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectair, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 8 1

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double gloucester, Blarney,
Colby, Monterey

0406 90 86

— —

— mer än 47 men högst 52 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 86 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

0406 90 87

_____

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 86 200

(3)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent

0406 90 86 300

(3)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 86 400

f)

100,41

— mer än 39 viktprocent

0406 90 86 900

(3)

117,82

mer än 52 men hägst 62 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 87 1 00

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent

0406 90 87 200

(3)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent

0406 90 87 300

(3)

88,93

— minst 19 men högst 39 viktprocent

0406 90 87 400

(3)

100,41

getmjölk

0406 90 87 951

(3)

136,87

— Maasdam

0406 90 87 971

O

122,66

viktprocent

0406 90 87 972

(3)

43,47

- Andraslag

0406 90 87 979

(3)

122,66

— mer än 39 viktprocent
— Idiazabal,

Manchego,

Roncal,

framställda uteslutande av får- och/eller

— Manouri med en fetthalt av minst 30

0406 90 88

________ högre än 62 men högst 72 viktprocent
— Ostar framställda av vassle

0406 90 88 100

—

— Andra slag
— Med en fetthalt i torrsubstansen av

— mindre än 5 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent

0406 90 88 200

(3)

81,10

— minst 5 men högst 19 viktprocent och en
torrsubstanshalt av minst 32 viktprocent

0406 90 88 300

(3)

88,93

— Andra slag

0406 90 88 900

—
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(') Om produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kaseifi eller kaseinater, skall stöd inte beviljas.
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte.

P) Vid beräkning av fetthalten i viktprocent skall hänsyn inte tas till vikten av det tillsatta icke-mjölkhaltiga ämnet, vassle, laktos, kasein eller kaseinater. Om
produkten enligt detta undernummer är en blandning som innehåller tillsats av vassle, tillsats av laktos, kasein eller kaseinater, skall vasslen, det tillsatta kaseinet
eller de tillsatta kaseinaterna inte beaktas vid beräkningen av stödbeloppet
I samband med slutförandet av tullformaliteterna skall sökanden i den deklaration som är avsedd för detta ändamål uppge huruvida vassle, laktos, kasein eller
kaseinater har tillsatts produkten eller inte, och om så är fallet
— den faktiska halten vassle, laktos, kasein eller kaseinater i viktprocent som tillsatts per 100 kg av den färdiga produkten, och särskilt
— laktoshalten i den tillsatta vasslen.

(') När det gäller ost som förpackats i behållare som även innehåller konserveringsvätska, särskilt saldake, beviljas stödet på grundval av nettovikten sedan vätskans
vikt dragits ifrån."
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/95
av den 24 maj 1995

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på
den femtionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående

anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1021/94
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 19.4 b första stycket i

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (*) förbjuds handel
mellan Europeiska gemenskapen och Jugoslavien (Serbien
och Montenegro). Detta förbud är inte tillämpligt i vissa
fall som utförligt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma
förordning. Hänsyn bör tas till detta vid fastställandet av
exportbidragen .

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

denna, och

med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 1021 /94 av den
29 april 1994 om en stående anbudsinfordran för att fast
ställa importavgifter och/eller exportbidrag för vit
socker (3), ändrad genom förordning (EG) nr 850/95 (4),
krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av
detta socker.

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1021 /94
skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella
delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn
särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i
gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den femtionde delanbudsinfordran bör de bestäm
melser som anges i artikel 1 fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Med avseende på den femtionde delanbudsinfordran
för vitsocker som utfärdas i enlighet med den ändrade
förordningen (EG) nr 1021 /94 skall det maximala
beloppet för exportbidrag fastställas till 45,419 ecu per
100 kg.

2. Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och
Montenegro) får beviljas endast när de villkor som före
skrivs i förordning (EEG) nr 990/93 uppfylls.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 110, 17.5.1995, s. 1 .
f) EGT nr L 112, 3.5.1994, s. 13.

(4) EGT nr L 83, 13.4.1995, s. 1 .

O EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1193/95
av den 24 maj 1995
om ändring av grundbeloppen för importavgifter för sirap och vissa andra
produkter inom sockersektorn
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 1 101 /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 f), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 5 i denna,
och

med beaktande av följande:

Importavgifterna för sirap och vissa andra sockerprodukter
fastställdes
i
kommissionens
förordning
(EG)
nr 960/95 0, senast ändrad genom förordning (EG) nr
1100/95 (6).

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förord
ning (EG) nr 960/95 på de uppgifter som kommissionen

har kännedom om medför att de nu gällande grund
beloppen för importavgiften för sirap och vissa andra
sockerprodukter bör ändras.
För att möjliggöra avgiftsförfarandenas normala funktion
bör den representativa marknadskurs som fastställs under

referensperioden från och med den 23 maj 1995 användas
för att beräkna importavgifterna vad gäller flytande valu
tor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Grundbeloppen för importavgiften för de produkter som
förtecknas i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/81 ,
fastställda i bilagan till den ändrade förordningen (EG) nr
960/95, skall ändras till de belopp som visas i bilagan till
den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
O
(«)
O
(*)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
110, 17.5.1995, s. 1 .
387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s. 1 .
97, 29.4.1995, s. 30.
109, 16.5.1995, s. 42.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om ändring av grundbeloppen för
importavgifter för sirap och vissa andra produkter inom sockersektorn
(ECU)

Grundbelopp per procentenhet
sackarosinnehåll och per 100 kg netto
av den berörda produkten (')

Importavgiftsbelopp per 100 kg
torrsubstans (')

1702 20 10
1702 20 90

50,55
50,55

—
—

1702 30 10
1702 40 10

—
—

59,06
59,06
59,06

KN-nummer

1702 60 10
1702 60 90 10 (2)
1702 60 90 90 (3)
1702 90 30
1702 90 60

—
—
50,55
—
50,55

1702 90 71

50,55

112,21
—
59,06
—
—
112,21

1702 90 80

—

1702 90 99

50,55

—

2106 90 30

—

59,06

2106 90 59

50,55

—

(') Importavgifter skall inte tillämpas pa produkter med ursprung i ULT i enlighet med artikel 101.1 i beslut 91 /482/EEG.
(2) Taric-nummer: inulinsirap. Vid klassificering enligt detta undernummer avses med "inulinsirap" den produkt som erhålls omedelbart efter
hydrolys av inulin eller oligofruktoser.
(') Taric-nummer: KN-nummer 1702 60 90, med undantag av inulinsirap.

25. 5. 95

rsvH

Nr L 118/89

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1194/95
av den 24 maj 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 1 101 /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 (% 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 f), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1 1 60/95 (6).
Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i kommis
sionens förordning (EG) nr 1957/94 på de uppgifter som

kommissionen har tillgäng 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 23 maj 1995 användas
för att beräkna importavgifterna vad gäller flytande valu
tor.

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 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2)
H
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

110, 17.5.1995, s. 1 .
387, 31.12.1992, s. 1 .
22, 31.1.1995, s. 1 .
198, 30.7.1994, s. 88.
(Ä) EGT nr L 116, 23.5.1995, s. 39.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 1995 om fastställande av importavgifter för
viteocker och råsocker

(ECU/100 kg)

KN-nummer

Importavgift (')

1701 11 10

38,53 (')

1701 11 90

38,53 (')

1701 12 10

38,53 (')

1701 12 90

38,53 (■)

1701 91 00

50,55

1701 99 10

50,55

1701 99 90

50,55 (2)

(') 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 /48 2/EEG.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 11 95/95
av den 24 maj 1995
om fastställande av stödet för bomull

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

förordning (EG) nr 195/95 (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1078/95 f).

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

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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 ('),
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 1554/93 f), särskilt artikel 5.1 i
denna, och

gen .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Det stöd för orensad bomull som föreskrivs i artikel 5 i

förordning (EEG) nr 2169/81 skall vara 45,049 ecu per
100 kg.

med beaktande av följande:
Artikel 2

Beloppet för det tilläggsstöd som avses i artikel 5.1 i
förordning (EEG) nr 2169/81 fastställdes i kommissionens

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

(4) EGT nr L 24, 1.2.1995, s. 109.
O EGT nr L 108, 13.5.1995, $. 62.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1196/95
av den 24 maj 1995
om tillfälligt upphörande med förutfastställelse av exportbidrag för vissa mjölk
produkter och om i vilken utsträckning de exportlicenser kan beviljas som avses

i förordning (EG) nr 974/95 om vissa övergångsbestämmelser för genomförandet
av Uruguayrundans jordbruksavtal inom sektorn för mjölk och mölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

som normalt avsätts av dessa produkter enligt vad som
anges i kommissionens förordning (EG) nr 974/95 f7).
Förutfastställelsen av exportbidraget för vissa mjölkpro
dukter upphävdes tillfälligt och nedsättningskoefficient
fastställdes för vissa begärda kvantiteter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland
och Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 (2),
Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 876/68 av
den 28 juni 1968 om fastställande av allmänna bestäm
melser för beviljande av exportbidrag för mjölk och
mjölkprodukter och kriterier för fastställande av bidrags
beloppen (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
776/94 (4), särskilt artikel 5.4 andra stycket i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
2729/81 av den 14 september 1981 om särskilda tillämp
ningsföreskrifter för systemet med import- och exportli
censer och förutfastställelse av exportbidrag för mjölk och
mjölkprodukter (*), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1094/95 (6), särskilt artikel 10a.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Marknaden för vissa mjölkprodukter karakteriseras av
osäkerhet. De bidrag som för närvarande tillämpas för
dessa produkter skulle kunna medföra förutfastställelse av
bidragen av spekulativa skäl. Utfärdandet av licenser för
begärda kvantiteter riskerar att överskrida de kvantiteter

1.

Förutfastställelsen av exportbidrag för mjölkpro

dukter som omfattas av KN-nummer 0401 , 0402,
0403 10 22,
0403 10 24,
0403 10 26,
0403 10 32,
0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90

och 0406

upphävs vad beträffar licenser som avses i artikel 1.1 i

förordning (EG) nr 974/95 för perioden 25 till 29 maj
1995.

2. Licensansökningar som skulle ha beviljats från och
med den 25 maj 1995 som innefattar förutfastställelse av
exportbidrag enligt punkt 1 och som är under behandling
skall inte beviljas, med undantag av de licenser som avses
i punkt 3 för vilka en nedsättningskoefficient har fast
ställts .

3. Den nedsättningskoefficient som avses i artikel
10a.5 i förordning (EG) nr 2729/81 och som skall
tillämpas på ansökningar om exportlicens som lämnas in
den 19 maj 1995, med undantag av de exportlicenser som
avses i artikel 44.1 i förordning (EEG) nr 3719/88, för
mjölkprodukter som omfattas av de KN-nummer som
anges i kolumn (1 ) i bilagan skall vara den som anges i
kolumn (2) i bilagan.

Artikel 2

(')
[2)
[3)
[4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 13.
349, 31.12.1994, s. 105.
155, 3.7.1968, s. 1 .
91 , 8.4.1994, s. 6.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 1995.

EGT nf L 272, 26.9.1981 , s. 19.
ffi) EGT nr L 109. 16.5.1995. s. 31 .

O EGT nr L 97, 29.4.1995, s. 66.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 maj 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Nedsättningskoefficient i enlighet med artikel 10 a.5 i förordning (EEG) nr 2729/81 för an
sökningar om exportlicens som lämnas in den 19 maj 1995
Mjölkprodukter som omfattas av KN-nummer
för mjölkprodukter för exportbidrag

Nedsättningskoefficient

(1 )

(2)

0402 10 11 V
>

0402 10 19 J

0,785

Nr L 118 /93

Nr L 118/94
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 maj 1995
om godkännande av ett ändrat åtagande som erbjudits av den thailändska rege
ringen i samband med utjämningstullförfarandet rörande import av kullager
med en största yttre diameter på högst 30 mm som har sitt ursprung i Thailand

(95/180/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

skada. Mot bakgrund av denna slutsats erbjöd sig
den thailändska regeringen att eliminera effekterna

BESLUTAT FÖLJANDE

av subventionen. Åtagandet omfattade ett uttag av
en exportavgift på 1,76 baht för varje kullager som
exporterades till gemenskapen, vilket motsvarade
det konstaterade subventionsbeloppet som skall
utjämnas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3284/94 av
den 22 december 1994 om skydd mot subventionerad

import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen ('), särskilt artiklarna 10 och 13 i denna,

(3)

Genom beslut 90/266/EEG (3) godtog kommis
sionen i juni 1990 det erbjudna åtagandet och
avslutade undersökningen .

(4)

I juli 1993 fastställde kommissionen efter en
översyn att subventionsbeloppet hade sjunkit till
0,91 baht per enhet. Efter det att den thailändska
regeringen hade underrättats om detta ändrade den
exportavgiften till 0,91 baht per kullager som
exporterades till gemenskapen och erbjöd en
ändrad version av åtagandet med avseende på detta.
Detta godkändes av kommissionen genom beslut
93/38 1 /EEG (4).

efter samråd i rådgivande kommittén, och
med beaktande av följande:

A. TIDIGARE FÖRFARANDE

(1 )

(2)

I juni 1988 inledde kommissionen ett antisubven
tionsförfarande rörande import av vissa kullager
med ursprung i Thailand (2) efter ett klagomål
inlämnat av sammanslutningen av europeiska före
ningar för lagertillverkare (FEBMA). Produkten har
definierats som kullager med en största yttre
diameter på högst 30 mm, nedan kallad "kullager",
med ursprung i Thailand.

Kommissionen fann att importen subventionerades
och orsakade industrin i gemenskapen avsevärd

O EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 22.
(2) EGT nr C 147, 4.6.1988, s. 4.

(5)

1 syfte att förhindra att exportavgiften kringgicks
genom indirekt import införde rådet dessutom

genom förordning (EEG) nr 1781 /93 0 en slutgiltig
utjämningstull på import av kullager som har sitt
ursprung i Thailand men som exporteras till
gemenskapen från andra länder.
(3) EGT nr L 152, 16.6.1990, s. 59.
O EGT nr L 163, 6.7.1993, s. 35.

V) EGT nr L 163, 6.7.1993, s. 1 .
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Genom beslut 94/639/EG (l) godtog kommissionen
i september 1994 efter en ytterligare översyn en ny
version av åtagandet genom vilken exportavgiften,
med hänsyn till subventionsbeloppets minskning,
sänktes till 0,72 baht per kullager. I rådets förord
ning (EG) nr 2271 /94 (2) ändrade utjämningstullen
på indirekt import till 5,3 %, vilket speglar sänk
ningen av exportavgiften.

star därför fast vid sin slutsats i beslut 94/639/EG

att alla subventioner som exportörerna (NMB Thai
Ltd, Pelmec Thai Ltd och NMB Hi-Tech Ltd) be
viljas av den thailändska regeringen fortsättningsvis
skall utjämnas.
(11 )

B. ÅTERUPPTAGNING AV
UNDERSÖKNINGEN

(7)

(8)

Senare blev kommissionen uppmärksam pa vissa
belägg på att subventionsbeloppet hade ändrats.
Under dessa förhållanden inledde kommissionen i

a) Befrielse från bolagsskatt
i) Befrielse enligt lagrum 31

(12)

ländska regeringen, de exportörer och importörer
som man visste var berörda samt klaganden i den
ursprungliga undersökningen (FEBMA) och gav de
direkt berörda parterna möjlighet att tillkännage
sina synpunkter skriftligen och att begära att bli
hörda. Den thailändska regeringen, exportörerna i
Thailand och producenterna i gemenskapen, före
trädda av FEBMA, tillkännagav skriftligen sina
synpunkter.
(9)

Kommissionen beräknade det subventionsbelopp
som beviljades under perioden 1 oktober 1993 —
31 mars 1994, "undersökningsperioden". Det var
den senaste period för vilken reviderade räken
skaper förbereddes för exportörerna, eftersom den
var en interimsrapportperiod till följd av en ändring
av exportörernas räkenskapsår, som nu börjar den
1 april istället för den 1 oktober som tidigare år.

december 1994 en översyn av beslut 94/639/EG
och förordning (EG) nr 2271 /94 genom en
anmälan som offentliggjordes i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning f).
Kommissionen underrättade officiellt den thai

Nr L 118 /95

Det fastställdes att NMB Thai inte längre åtnjuter
den skattebefrielse som det beviljades i enlighet
med lagrum 31 i Thailands lag om främjande av
investeringar, eftersom den period för befrielse som
anges i dess förmånsbevis nu har löpt ut.

Pelmec Thai visade förlust under undersökningspe
rioden och åtnjöt därför inte någon fördel av denna
befrielse .

Kommissionen införskaffade och kontrollerade
riktigheten av all den information som den
bedömde var nödvändig för ett avgörande och

NMB Hi-Tech visade vinst under undersöknings
perioden och var fortfarande berättigad till befrielse.
Det var således den enda exportör som kunde
utnyttja den. Subventionsbeloppet, beräknat genom
att multiplicera den beskattningsbara inkomsten
med en skattesats på 30 %, uppgick till 43,9
miljoner baht.

genomförde en undersökning på följande platser:

a) Den kungliga thailändska regeringen:
— Utrikeshandelsdepartementet, Bangkok,
— Investeringsrådet, Bangkok.

b) Thailändska exportörer:

ii) Lagrum 36.4

— NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thailand,
—- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Thailand,
•— NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in, Thailand.

Alla dessa exportföretag är helägda dotterbolag till
Minebea Co. Ltd i Japan.

(13)

Det fastställdes att både NMB Thai och NMB

Hi-Tech fortsättningsvis åtnjuter den subvention
som beviljas i lagrum 36.4 i lagen om främjande av
investeringar, vilket berättigar dem att dra av ett
belopp motsvarande 5 % av ökningen av exportin
komsterna för föregående år från den beskattnings
bara inkomsten .

C. NY

BERÄKNING

AV

SUBVENTIONSBE

LOPPET

Beräkningsmetoden är densamma som för befri

elsen i lagrum 31 och subventionsbeloppen är
följande:

(10)

Inga nya belägg framkom med avseende på utjäm
ningen av subventionerna i fråga. Kommissionen

(') EGT nr L 247, 223.1994, s. 29.
(2) EGT nr L 247, 22.9.1994, s. 1 .
(3) EGT nr C 348, 9.12.1994, s. 5.

(i miljoner baht)

NMB Thai
NMB Hi-Tech

16,2
0,1

Nr L 118/96
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b) Befrielse från tull vid import av maskiner
och nödvändigt material
(14)

Alla exportörer åtnjuter fortsättningsvis en 100
procentig befrielse från tull vid import av maskiner
och nödvändigt material. Liksom i den ursprung
liga undersökningen beräknades subventionsbe
loppet för maskiner på basis av avskrivningar,
varvid befrielsens värde fördelades över en period
på 10 år, och beloppet för nödvändigt material
(inklusive maskindelar och verktyg) under under
sökningsperioden fastställdes på basis av kostna
derna. Subventionsbeloppet (i miljoner baht) var
följande:

export av kullager till gemenskapen har justerats till
0,66 baht per enhet. Kommissionen är tillfreds
med hänsyn till sin slutsats att avgiften är tillräcklig
för att eliminera effekterna av subventionen och

bör därför godkänna den ändrade version av

åtagandet som den thailändska regeringen erbjuder.

(19)

(15)

66,0
61,1
38,1

Det totala subventionsbelopp som beviljades under
undersökningsperioden var därför följande:
(i miljoner baht)

NMB Thai
Pelmec Thai
NMB Hi-Tech

( 16)

(17)

82,2
61,1
82,1

När subventionen uttrycks som ett belopp per
kullager som exporteras från Thailand och därefter
viktas enligt den mängd som varje thailändsk
exportör exporterar till gemenskapen, är den lika
med 0,66 baht per enhet.
Den thailändska regeringen, exportörerna, importö
rerna och klaganden i den ursprungliga undersök
ningen underrättades om de fakta på vilka
slutsatsen grundade sig och beviljades en möjlighet
att lämna anmärkningar. De skriftliga anmärk
ningar som överlämnades av parterna beaktades i

tillämpliga fall.
D. ÄNDRING AV ÅTAGANDET

(18)

Den ändrade versionen av åtagandet skall tillämpas
endast för kullager med ursprung i Thailand som
exporteras direkt från Thailand till gemenskapen.
Kullager med ursprung i Thailand som importeras
till gemenskapen genom andra ickemedlemsländer
kommer fortsättningsvis att underställas den slutgil
tiga utjämningstullen för att skydda effektiviteten
av åtagandet och för att förhindra att exportavgiften
kringgås. I rådets förordning (EG) nr 1 169/95 (') om
ändring av förordning (EEG) nr 1781 /93 fastställs
tullsatsen till 4,8 % av produktens nettopris fritt
gemenskapens gräns.

(i miljoner baht)
NMB Thai
Pelmec Thai
NMB Hi-Tech
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(20)

Rådgivande kommittén gjorde inga invändningar
mot det föreslagna godkännandet av det ändrade
åtagandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Ett ändrat åtagande som den thailändska regeringen har
erbjudit i samband med utjämningstullförfarandet rörande
import av kullager med en största yttre diameter på högst
30 mm som har sitt ursprung i Thailand godkänns
härmed.

Utfärdat i Bryssel den 2 maj 1995.

På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Kommissionen har av den thailändska regeringen
erbjudits ett ändrat åtagande, i vilket avgiften för

Vice ordförande

(') Se sida 4 i denna tidning.

