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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2336/95
av den 26 september 1995

om undantag från förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett
stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor i fråga om skyldigheten till
arealuttag för regleringsåret 1996/97
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

som gemenskapens produktion ökas genom att en viss
mängd jordar som tagits ur bruk åter tas i bruk. För att på

med beaktande av kommissionens förslag,

ett effektivt sätt förverkliga detta mål bör följaktligen de
två andelarna för arealuttag som börjar senast den 15
januari 1996 inom ramen för regleringsåret 1996/97
tillfälligt fastställas till en lägre nivå än den som följer av

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ('), och

gällande bestämmelser.

med beaktande av följande:
Stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor,
som upprättats genom rådets förordning (EEG) nr
1765/92 (2), innebär att producenterna, för att vara berätti
gade till kompensationsbetalningen enligt det generella
programmet, skall ta en förutbestämd procentuell andel av
sin brukade areal ur produktion . Denna procentuella
andel skall kunna ses över så att hänsyn kan tas till
produktions- och marknadsutvecklingen.
Sedan detta stödsystem infördes, har spannmålsmarkna
den, tack vare minskad produktion och ökad förbrukning
inom gemenskapen uppnått en bättre jämvikt. Detta har,
tillsammans med en gynnsam konjunktur på världsmark
naden. lett till att interventionslagren för spannmål
minskat betydligt.
Ett preliminärt bokslut för 1 995/96 tyder på att den efter
strävade jämvikten mellan produktion och avsättning
inom och utanför gemenskapen kan bibehållas samtidigt

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

Artikel 1

1 . Med undantag från artikel 7.1 andra stycket i förord
ning (EEG) nr 1765/92 fastställs skyldigheten till areal

uttag på grundval av roterande växtföljd för regleringsåret
1996/97 till 10 % .

2. Med undantag från artikel 7.1 tredje stycket i förord
ningen (EEG) nr 1765/92 fastställs skyldigheten till areal

uttag för alla andra slag av arealuttag än sådana som görs
på grundval av roterande växtföljd för regleringsåret
1996/97 till 10 % .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.
Den avser endast arealuttag för regleringsåret 1996/97.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 september 1995.

På rådets vägnar
L. ATIENZA SERNA

Ordförande

(') Yttrandet avgivet den 22 september 1995 (ännu inte offentlig
gjort i officiella tidningen).
(2) j$GT nr L 181 , 1.7.1992, s. 12. Förordningen senast ändrad ge
nom förordning (EG) nr 1460/95 (EGT nr L 144, 28.6.1995, s.
1
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2337/95
av den 2 oktober 1995

om upprättande av ett kompensationssystem (ör de extra kostnader som vid
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och
det franska departementet Guyana orsakas av dessa områdens extremt perifera
lägen
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),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (3),

med beaktande av förklaringen om regionerna i gemen
skapens områden med mycket avlägsna lägen, som har
bilagats Fördraget om Europeiska unionen,

gandet av förordning (EG) nr 1503/94 Q. En fortsättning
på kompensationssystemet för de extra kostnaderna för
förädlingen och försäljningen av dessa produkter bör
därför föreskrivas på gemenskapsnivå och åtgärder bör
därför vidtas för sörja för en fortsättning på dessa åtgärder.
Det hantverksmässiga fisket och kustfisket har stor social
och ekonomisk betydelse i Europeiska unionens extremt
perifert belägna regioner.

Det är nödvändigt att rationalisera fiskeansträngningarna i
syfte att uppnå en god förvaltning av bestånden, och
hänsyn bör därvid särskilt tas till de undersökningar på
hög teknisk nivå som på detta område genomförts av
olika vetenskapliga institutioner i de extremt perifert
belägna områdena.

med beaktande av de nuvarande svårigheterna i Europe
iska unionens fiskerisektor, vilka i synnerhet förvärras

genom kostnaderna för att transportera fiskeriprodukter
till marknaderna på grund av att gemenskapens extremt
perifert belägna regioner är så avlägsna och isolerade, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:

Genom sina beslut 89/687/EEG (4), 91 /314/EEG (*) och
91 /315/EEG (*) inrättade rådet särskilda program som är
inriktade på de franska utomeuropeiska departementens
(Poseidom), Kanarieöarnas (Poseican), Madeiras och
Azorernas (Poseima) avlägsna belägenhet och insularitet,
och som är en del av gemenskapens politik till förmån för
de extremt perifert belägna regionerna och som drar upp
de allmänna handlingslinjerna för de åtgärder som måste
vidtas för att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna
och kraven i dessa regioner.
Liknande initiativ som
framgångsrika.

redan

påbörjats

har varit

Härmed inrättas ett kompensationssystem för de extra
kostnader som vid saluföringen av vissa fiskeriprodukter
från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och det franska

departementet Guyana orsakas av dessa områdens extremt
perifera belägenhet.
Artikel 2

1.

För Azorerna och Madeira skall det system som

avses i artikel 1 bestå av en betalning på 187 ecu per ton
tonfisk, upp till en högsta årlig kvantitet på 1 5 000 ton,
som levereras till den lokala industrin ( 10 000 ton för
Azorerna och 5 000 ton för Madeira).

Dessa regioner har speciella utvecklingsproblem, i

synnerhet genom de extra kostnader som vid saluföring av
vissa produkter orsakas av regionernas avlägsna läge. För
att upprätthålla konkurrenskraften för vissa fiskeripro
dukter gentemot produkter från andra regioner i gemen
skapen har gemenskapen inom fiskerisektorn under åren
1992 och 1993 vidtagit åtgärder för att kompensera för de
extra kostnader för förädlingen av tonfisk på Azorerna och
Madeira samt produktionen och infrysningen av tonfisk
samt infrysningen och förädlingen av sardiner på Kana
rieöarna. Dessa åtgärder uppföljdes år 1994 genom anta
(') EGT nr C 343, 6.12.1994, s. 17.

0
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109,
102,
399,
171 ,
171 ,

1.5.1995, s. 318.
24.4.1995, s. 13.
30.12.1989, s. 39.
29.6.1991 , s. 5.

29.6.1991 , s. 10.

2. Såvitt avser Kanarieöarna skall det system som avses
i artikel 1 bestå av en betalning på 151 ecu per ton
tonfisk som saluförs färsk, upp till 10 400 ton per år, 54

ecu per ton frusen tonfisk, upp till 3 500 ton per år, 103
ecu per ton sardiner och makrill för förädling, upp till
10 500 ton per år, och 54 ecu per ton sardiner och makrill
för infrysning, upp till 7 000 ton per år.
3 . Såvitt avser der franska departementet Guyana skall
det system som avses i artikel 1 bestå av en betalning på
1 044 ecu per ton räkor som fiskas under industriella
former, upp till 3 500 ton per år, och 1 123 ecu per ton
räkor som fiskas under hantverksmässiga former, upp till
500 ton per år.
O EGT nr L 162, 30.6.1994, s. 8 .
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Artikel 3

Tillämpningsföreskrifter avseende den har förordningen
skall antas i enlighet med det förfarande som anges i
artikel 32 i rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17
december 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (').
Artikel 4

De åtgärder som anges i denna förordning riktar sig till
producenter, ägare till fartyg som är registrerade i hamnar
i de områden som anges i artikel 1 och som bedriver sin
verksamhet i dessa områden eller deras organisationer
samt aktörer inom förädlingssektorn som drabbas av extra
kostnader i samband med saluföringen av de produkter
som avses i artikel 1 till följd av områdenas extremt peri
fera läge.
Artikel 5

Nr L 236/3

nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansieringen av den
gemensamma jordbrukspolitiken (2). Det skall finansieras
av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket.
Artikel 6

Senast den 30 juni 1997 skall kommissionen till Europa
parlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén

och Regionkommittén överlämna en rapport om tillämp
ningen av de åtgärder som anges i denna förordning, i
förekommande fall åtföljd av lämpliga förslag.
Artikel 7

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

De åtgärder som anges i den här förordningen är åtgärder
som är avsedda att stabilisera jordbruksmarknaderna i den

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995 till

betydelse som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG)

och med den 31 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 2 oktober 1995.

På rådets vägnar
J. SOLANA

Ordförande

(') EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1 . Förordningen senast ändrad
genom förordning (EEG) nr 1891 /93 (EGT nr L 172,
15.7.1993, s. 1 ).

(2) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad ge
nom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988,
s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2338/95
av den 4 oktober 1995

om fastställande av exportbidrag 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 första stycket a,

I särskilda fall far exportbidraget fastställas genom andra
rättsakter.

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (8), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (9), 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 när exportbidragen

och

fastställs.

med beaktande av följande:

De representativa marknadskurser som definieras i artikel

I artikel 19 i förordning (EEG) nr 1785/81 föreskrivs att
skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som räknas upp i
artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa
produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbi
drag.

I rådets förordning (EEG) nr 766/ 68 av den 18 juni 1968
om allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag
för socker (3), senast ändrad genom förordning (EEG)
nr 1489/76 (4), föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker
och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat
skick fastställs måste hänsyn tas till sockersituationen i

gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de
pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 3 i den
förordningen. I samma artikel föreskrivs att hänsyn även
skall tas till den ekonomiska aspekten av den föreslagna
exporten .

Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande
till standardkvaliteten. Denna definieras i artikel 1 i rådets

förordning (EEG) nr 431 /68 av den 9 april 1968 om fast

1 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (10), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1 50/95 (u ), används för att
räkna om belopp uttryckta i tredje länders valutor och
som grundval för fastställande av jordbruksomräkning
skurserna i medlemsstaternas valutor. Närmare bestäm

melser för tillämpningen och fastställande av dessa

omräkningskurser föreskrivs i kommissionens förordning
(EEG) nr 1068/93 (12), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1053/95 (13).
Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får
ändras under mellantiden .

Tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs ovan
på den nuvarande situationen på sockermarknaden,
särskilt på prisnoteringar eller priser på socker inom
gemenskapen och på världsmarknaden innebär att export
bidraget bör vara det som anges i bilagan till denna
förordning.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

ställande av en standardkvalitet för råsocker samt av

gemenskapens gränsövergångsställe för beräkning av cif
pris för socker Q, ändrad genom förordning (EG) nr
3290/94 (6). Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i
enlighet med artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 766/68 .
Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG)
nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsfö
reskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerex

port f). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för
socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste

tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas
per 1 % av innehållet.

Situationen på världsmarknaden eller vissa marknaders
särskilda krav kan göra det nödvändigt att variera export
bidraget för socker efter destinationen.
(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 110, 17.5.1995, s. 1 .

O EGT nr L 143, 25.6.1968, s. 6.

(4) EGT nr L 167, 26.6.1976, s. 13 .

O EGT nr L 89, 10.4.1968, s. 3.
(«) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
f) EGT nr L 214, 8.9.1995, s. 16.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel
1.1 a i förordning (EEG) nr 1785/81 och som exporteras i
odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.
(8) EGT nr L 102, 28.4.1993, s . 14.
O EGT nr L 138, 21.6.1995, s. 1 .
(I0) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(") EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
(12) EGT nr L 108 , 1.5.1993, s . 106.
(") EGT nr L 107, 12.5.1995, s. 4.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 oktober 1995 om fastställande av exportbidragen
för vitsocker och risocker som exporteras i obearbetat skick

Produktnummer

Bidragsbelopp (3)
— ecu/ 1 00 kg —

1701 11 90 100
1701 11 90 910

40,24
39,85

1701 11 90 950

1701 12 90 100
1701 12 90 910

40,24
39,85

1701 12 90 950

(')
(')
(2)
(')
(')
0

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

0,4374

— ecu/ 1 00 kg —
1701 99 10 100

43,74

1701 99 10 910

43,32
43,32

1701 99 10 950

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4374

(') Tillämpligt på råsocker med utbyte på 92 %. Om utbytet är ett annat än 92 %
skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 17a.4 i förordning (EEG) Nr 1785/81 .
(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 den ändrade förordningen (EEG) Nr 990/93
uppfylls.

Nr L 236/5
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2339/95
av den 4 oktober 1995

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på
den tionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående

anbudsin fordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 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 17.5 b andra stycket i

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 1813/95 av den 26
juli 1995 om en stående anbudsinfordran för att fastställa
importavgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (3),
krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

detta socker.

vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr
1813/95 skall det maximala beloppet för exportbidrag
fastställas till 46,344 ecu per 100 kg.

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1813/95
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 tionde delanbudsinfordran bör de bestäm
melser som anges i artikel 1 fastställas.

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1 380/95 (*), förbjuds handel mellan

Artikel 1

1.

Med avseende på den tionde delanbudsinfordran för

2. Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och
Montenegro) får beviljas endast när de villkor som före
skrivs i den ändrade förordningen (EEG) nr 990/93
uppfylls.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 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 .
(3) EGT nr L 175, 27.7.1995, s. 12.

(j EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.
O EGT nr L 138 , 21.6.1995, s. 1 .
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Nr L 236/7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2340/95
av den 4 oktober 1995

om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
melass inom sockersektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten kvan

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

skall det bortses från anbudspriser som inte kan antas vara

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1991 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1101 /95 (2),

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet som
är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföre
skrifter för import av melass inom sockersektorn och om
ändring av förordning (EEG) nr 785/68 (3), särskilt arti
klarna 1.2 och 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-import
priset för melass, i fortsättningen kallat "representativt
pris' skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (4). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den

förordningen .

titet och inte är representativt för marknaden . Dessutom

representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.

kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till de

resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning
(EEG) nr 785/68 .
Ett representativt pris får i undantagsfall förbli oförändrat

under en begränsad period när det anbudspris som legat
till grund för det föregående fastställandet av det represen
tativa priset inte har kommit till

kommissionens

kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga inte
verkar vara tillräckligt representativa för den faktiska
marknadsutvecklingen och skulle medföra plötsliga och
väsentliga förändringar av det representativa priset.
När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör
tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fast
ställas för dessa tullar .

Det representativa priset för melass beräknas för ett gräns
övergångsställe i gemenskapen, i detta fall Amsterdam.
Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i de mest
förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden,
vilka fastställs på grundval av noteringarna eller priserna
på den marknaden, justerade efter eventuella kvalitets
skillnader i förhållande till standardkvaliteten . Standard

kvaliteten för melass har definierats i förordning (EEG)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
produkterna i fråga bör fastställas så som anges i bilagan
till denna förordning.

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

nr 785/68 .

Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjlig
heterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all infor
mation om anbud på världsmarkanden, priser som regi
strerats på viktigare marknader i tredje land och försälj
ningskontrakt som ingåtts i internationell handel och som
kommit till kommissionens kännedom antingen direkt
eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7 i

förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande bygga
på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall
tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1
i förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med
bilagan.

faktiska marknadsutvecklingen.
(')
(*)
O
(<)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

177,
110,
141 ,
145,

1.7.1981 , s. 4.
17.5.1995, s. 1 .
24.6.1995, s. 12.
27.6.1968, s. 12.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Förordning om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
melass inom sockersektorn

Den tull i ecu som skall
KN-nummer

Representativt pris i ecu
per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

1703 10 00 (')

8,68

1703 90 00 (')

9,43

Tilläggsbelopp i ecu
per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

tas ut vid det tillfälliga
upphävande som avses i artikel 5
i förordning (EG) nr 1422/95
per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga (2)

—

0,00

—

0,00

(>) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68 .
i1) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan
föreskriver för dessa produkter.
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Nr L 236/9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2341/95
av den 3 oktober 1995

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa
lättfördärvliga varor
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

lats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i
artikel 173.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan enhets
värdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet
med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordnin
gen .

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 (') om upprättandel: av en tullkodex
för gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG)
nr 2454/93 av den 2 juli 1993 (2) om fastställande av
tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92,
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 1762/95 (3), särskilt artikel 173.1 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning
(EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som
anges i tabellen i bilagan.

I artikel 173 — 177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fast

Artikel 1

ställs kommissionens kriterier för bestämmande av de

periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i
klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen .
Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fast
ställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som medde

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 1995.

På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(■) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

I1) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1 .
(3) EGT nr L 171 , 21.7.1995, s. 8.
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BILAGA

Varuslag
Nr

Art, sort, KN-nr

46,53

160,63
956,85

20,23

a)
b)
c)

12,01

0703 10 19

67,53
110,10

158,67
77,85
463,75

0703 20 00

a)
b)
c)

71,83
403,73

l
Vitlök

l
Purjolök
ex 0703 90 00

l
Blomkål

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

Brysselkål

1.70

0704 20 00

l
Vitkål och rödkål

1.80

0704 90 10

l
Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botry
tis (L) Alef var. italica Plenck)

1.90

ex 0704 90 90

l
Salladskål

1.100

ex 0704 90 90

l
Huvudsallad

1.110

0705 11 10
0705 1 1 90

Endiver
ex 0705 29 00

1.120

l
Morötter
ex 0706 10 00

1.130

l
Rädisor
ex 0706 90 90

1.140

l
1.160

DM
IRL
UKL

327,37

Lök (annan än sättlök)

1.50

ATS
FFR

BFR/ Flux

24,79
139,34
227,17

0701 90 51
0701 90 59

1.40

ECU
FIM
SEK

a)
b)
c)

Färskpotatis

1.30

a)
b)

c)

I
1.10

Belopp per enhet à 100 kg netto

Ärter (Pisum sativum)
0708 10 10

0708 10 90

DRA
HFL

DKR
LIT

PTA
ESC

I

I
180,86
52 677,26

7 580,26
52,10

4 032,32
4 887,70

22,55
9,80
10,03

87,66
25 530,94

3 673,90
25,25

2 368,91

134,81
58,60
59,94

524,05
152 633,17

21 963,92
150,95

1 1 683,70
14 162,17

658,22

948,56
465,43
2 772,49

a)
b)
c)

42,20
237,19
386,70

557,28
273,44
1 628,84

79,20
34,43

307,88

89 672,47

12 903,87
88,68

6 864,21
8 320,32

a)
b)
c)

32,94
185,16
301,88

435,04
213,46
1 271,54

61,83
26,88

240,34
70 001,69

10 073,25
69,23

5 358,46
6 495,15

a)
b)
c)

53,71
301,88
492,18

709,28
348,02
2 073,1 1

100,81
43,82
44,82

391,85
114 130,53

16 423,39
112,87

8 736,41
10 589,68

a)
b)
c)

33,87
190,37
310,37

447,28
219,46
1 307,32

63,57
27,63
28,26

247,11
71 971,72

10 356,73
71,18

5 509,26
6 677,94

a)
b)
c)

79,26

1 046,69

445,49
726,31

513,57
3 059,29

148,76
64,67
66,14

578,26
168 422,74

24 236,04
166,57

12 892,35
15 627,22

a)
b)
c)

81,30
456,96

1 073,63
526,79

593,14
172 757,62

24 859,83
170,85

13 224,18
16 029,43

745,00

3 138,03

a)
b)
c)

156,73
880,92
1 436,21

2 069,75

47 924,74
329,37

25 493,55
30 901,51

a)
b)
c)

6 672,10
45,85

3 549,22
4 302,12

a)
b)
c)

8 653,55

4 603,25

59,47

5 579,74

20,69

I
1 954,33

I

35,21

27,49

152,59
66,33
67,84

\
\

I
\

\

l
1 143,46
333 041,85

6 049,50

294,16
127,87
130,79

21,82
122,64
199,95

288,15
141,39
842,21

40,95
17,80
18,21

159,19
46 366,19

28,30
159,06

53,11
23,09
23,62

206,47
60 135,80

259,33

373,72
183,37
1 092,33

a)
b)

39,42
221,57

520,57
255,43

73,99
32,16

287,60
83 765,13

12 053,81
82,84

6 412,02

c)

361,23

1 521,54

32,89

a)
b)
c)

252,79

3 338,35

474,45

1 420,86
2 316,51

1 638,01

206,25
210,95

1 844,32
537 172,72

77 299,19
531,25

41 119,27
49 841,94

1 015,55

9 757,40

l
l

l
7 772,20

|
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Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Nr

a)
b)
c)

Art, sort, KN-nr

1.170

Bönor:

1.170.1

Bönor (Vigna spp. Phaseolus ss -p.)

Bönor (Phaseolus ssp., vulgaris var.
pressus Savi)

1.190

Bondbönor
ex 0708 90 00

Kronärtskockor
0709 10 10
0709 10 20
0709 10 30

1.200

Sparris :

1.200.1

— grön
ex 0709 20 00

1.200.2

— annan

ex 0709 20 00

1.210

Auberginer (äggplantor)
0709 30 00

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L, var.
(Mill.) Pers.)

Kantareller
0709 51 30

1.240

Paprika
0709 60 10

1.250

Fänkål
0709 90 50

1.270

0714 20 10

Kastanjer (Castanea sppj, färska
ex 0802 40 00

2.30

DKR
LIT

DRA
HFL

PTA
ESC

38 116,13
46 201,74

1 709,62

71 653,65

497 940,38

492,45

227,00
98,68
100,93

882,41
257 007,24

36 983,36

19 673,28

254,17

23 846,59

677,26
197 258,18

28 385,46
195,08

15 099,63
18 302,73

3 583,07

174,23
75,74
77,46

115,68
650,19
1 060,05

1 527,65
749,56
4 465,04

217,11
94,38
96,53

843,97
245 813,06

35 372,51
243,10

18 816,39
22 807,93

334,95

4 423,33
2 170,37

2 443,74 102 421,87
71 1 756,94
703,91

54 483,27
66 040,85

12 928,62

628,65
273,28
279,51

1 507,31
739,58

214,22
93,12

4 405,60

95,25

121,10
680,64
1 109,68

1 599,17
784,66
4 674,09

a)
b)
c)

59,79
336,06
547,89

a)
b)
c)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

234,33
1 317,09
2 147,32

3 094,53
1 518,38
9 044,77

439,80
191,19
195,54

a)
b)
c)

120,95
679,80
1 108,32

1 597,22
783,70
4 668,38

a)
b)
c)

92,83
521,76
850,66

1 225,89
601,50

a)
b)
c)

a)
b)
c)

1 882,65
3 069,39

a)
b)
c)

114,14
641,54
1 045,94

a)
b)
c)

832,74

242 540,65

34 901,62
239,87

18 565,90
22 504,30

227,28
98,80
101,05

883,49
257 321,95

37 028,64
254,48

23 875,79

789,57
387,42
2 307,79

112,22
48,78
49,89

436,21
127 050,16

18 282,53
125,65

9 725,38
1 1 788,44

258,88
1 455,07
2 372,28

3 418,72
1 677,44
9 992,30

485,88
211,22
216,03

1 888,72
550 104,47

79 160,07
544,04

42 109,16
51 041,82

75,71

425,56
693,82

999,87
490,60
2 922,43

142,10
61,77

552,39
160 888,13

23 151,81
159,11

12 315,60
14 928,11

a)
b)
c)

73,55
413,40
673,98

971,29
476,58
2 838,90

138,04

536,60
156 289,34

22 490,05
154,57

14 501,41

a)
b)
c)

59,42
334,01
544,55

784,75
385,05
2 293,69

111,53
48,48
49,59

433,55
126 274,35

18 170,89
124,88

11 716,45

a)
b)

83,78
470,90

1 106,38
542,86

157,24
68,35

611,24
178 027,47

25 618,16
176,06

13 627,57
16 518,40

c)

767,73

3 233,76

69,91

a)
b)
c)

62,49
351,22
572,62

825,21
404,90
2 41 1,94

117,28
50,98
52,14

455,90
132 783,89

19 107,61
131,32

10 164,28
12 320,44

19 697,37

63,18

60,01
61,38

1 1 963,57

Sötpotatis, hela, färska (avsedda som livsme
del)

2.10

BFR/ Flux

DM
IRL
UKL

dulce

ex 0709 40 00

1.230

ATS
FFR

Com

ex 0708 20 10
ex 0708 20 90

1.180

ECU
FIM
SEK

I

ex 0708 20 10
ex 0708 20 90
1.170.2

Nr L 236/ 11

Ananas, färsk
ex 0804 30 00

9 665,99
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Belopp per enhet à 100 kg netto

Varuslag
Nr

a)
Art, sort, KN-nr

2.40

Avocado, färsk
ex 0804 40 10
ex 0804 40 90

2.50

Guava och mango, färska
ex 0804 50 00

2.60

Apelsiner, färska:

2.60.1

— Blod och halvblodapelsiner

b)
c)

ECU
FIM
SEK

a)
b)
c)

967,30

a)
b)
c)

90,74
510,02
831,52

105,56

a)
b)
c)

39,99
224,77

a)
b)
c)

31,95
179,57
292,76

a)
b)
c)

53,21
299,07
487,60

— Monreales och satsumas
ex 0805 20 13
ex 0805 20 23

a)
b)
c)

277,55
452,50

— Mandariner och wilkings

a)
b)
c)

40,18
225,84

a)
b)
c)

54,48
306.18
499.19

a)
b)
c)

161,62
908,42
1 481,05

DM
IRL
UKL

DKR
LIT

DRA
HFL

PTA
ESC

1 393,98
683,98
4 074,36

198,12
86,12
88,09

770,13
224 304,84

32 277,48
221,83

20 812,28

1 198,31
587,97

170,31
74,03
75,72

662,02
192818,97

27 746,66
190,69

14 759,82
17 890,84

174,63

50,58
21,99

196,62
57 267,13

8 240,74
56,64

4 383,66
5 313,57

1 040,22

22,49

528,10
259,12
1 543,55

75,06
32,63
33,37

291,76
84 976,99

12 228,19
84,04

6 504,78
7 884,65

421 »91
207,01

59,96
26,07
26,66

233,09
67 888,65

9 769,18
67,14

5 196,71
6 299,09

99,87

388,21
113 068,06

16 270,50
111,82

10 491,10

360,26
104 929,54

15 099,37
103,77

8 032,10
9 735,96

3 502,44

l
26,95
151,48
246,96

0805 10 11

ATS
FFR
BFR/Flux

593,30

a)
b)
c)

0805 10 01

5. 10 . 95

17 169,99

l
355,90

0805 10 21

0805 10 32
0805 10 42
0805 10 51
2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamou
tis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 05
0805 10 15
0805 10 25

366,46

0805 10 34
0805 10 44

0805 10 55

2.60.3

— Andra
0805
0805
0805
0805
0805
0805

10
10
10
10
10
10

09
19
29
36
46
59

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsu
mas) färska; klementiner, wilkings och lik
nande citrushybrider, färska:

2.70.1

— Klementiner
ex 0805 20 1 1
ex 0805 20 21

2.70.2

2.70.3

ex 0805 20 15
ex 0805 20 25

2.70.4

— Tangeriner och andra
ex
ex
ex
ex

2.85

0805
0805
0805
0805

20
20
20
20

17
19
27
29

Limefrukter (Citrus aurantifolia), färska
ex 0805 30 90

49,38

368,20

1 233,15

702,68
344,78
2 053,81

652,10
319,96

43,41
44,40

92,68

8 655,09

1 905,98

40,29
41,21

530,62
260,36
1 550,91

75,41
32,78
33,53

293,15
85 382,21

12 286,51
84,44

7 922,25

719,39
352^8

102,24
44.45

397,44
115 756,53

16 657,37
114,48

8 860,88
10 740,55

2 102,64

45.46

2 134,36
1 047,26
6 238,37

303,34
131,87
134,87

1 179,16
343 439,82

49 421,01

26 289,48
31 866,30

339,65

6 535,80
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Varuslag

Nr

Art, sort, KN-nr

Nr L 236/ 13

Belopp per enhet à 100 kg netto
a)
b)
c)

ECU
FIM
SEK

ATS
FFR

BFR/ Flux

DM
IRL
UKL

DKR
LIT

DRA
HFL

PTA
ESC

I

290

Grapefrukter, färska:

230.1

— blonda

2.902

2.100

2.110

ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

a)
b)
c)

41,79
234,87
382,93

— blod
ex 0805 40 10
ex 0805 40 90

a)
b)
c)

Bordsdruvor
0806 10
0806 10
0806 10
0806 10
0806 10

a)
b)
c)

21
29
30
61
69

Vattenmeloner
0807 10 10

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet
Cantatene), Onteniente, Piel de Sapo (in
begripet Verde Liso), Rochet, Tendrai,
Futuro
ex 0807 10 90

2.120.2

— andra slag
ex 0807 10 90

2.140

Päron :

2.140.1

Päron — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

2.140.2

2.150

2.170

2.180

78,43
34,09
34,87

304,87
88 796,99

12 777,89
87,82

52,89

698,44
342,70
2 041,42

99,26
43,15
44,13

385,86
112 385,95

16 172,35

297,27

484,65

—

—

—

208,12
102,12
608,31

29,58
12,86
13,15

114,98
33 489,05

4 819,08
33,12

2 563,51
3 107,30

a)
b)
c)

39,39
221,37
360,92

520,12
255,21
1 520,23

73,92
32,13
32,87

287,35
83 692,89

12 043,41
82,77

6 406,49
7 765,50

a)
b)
c)

89,90
505,30
823,81

1 187,21
582,52
3 470,00

168,73
73,35
75,02

655,89
191 033,17

27 489,68

14 623,13
17 725,14

a)
b)
c)

—

—

188,93

—

—

—

—

—

—

—

a)
b)
c)

77,42
435,15
709,45

1 022,39

145,30

501,65
2 988,27

63,17
64,60

a)
b)
c)

87,78
493,38
804,38

1 159,21
568,78
3 388,15

Persikor
0809 30 19
0809 30 59

a)
b)
c)

56,79
319,20
520,40

Nektariner
ex 0809 30 1 1
ex 0809 30 51

a)
b)
c)

194,87
1 095,29
1 785,71

11
19
21
29
71
79

—

15,76
88,58
144,42

Aprikoser

20
20
20
20
20
20

—

8 602,87
10 427,81

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Körsbär
0809
0809
0809
0809
0809
0809

111,15

6 797,19
8 239,09

—

Andra
ex 0808 20 31
ex 0808 20 37
ex 0808 20 41

0809 10 10
0809 10 50

2.160

551,84
270,77
1 612,94

—

—

—

564,84
164 512,85

23 673,41
162,70

12 593,06
15 264,44

164,75
71,62
73,25

640,42
186 527,23

26 841,28
184,47

14 278,21
17 307,06

749,96
367,98

106,59
46,33

414,33
120 675,34

17 365,19
119,34

9 237,40
11 196,94

2 191,99

47,39

2 573,41

365,74
158,99
162,61

1 421,72
414 087,06

59 587,15
409,52

31 697,36
38 421,35

1 262,68
7 521,63
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Belopp per enhet à 100 kg netto

Varuslag
Nr

I

a)

Art, sort, KN-nr

b)

c)

59,14
332,42
541,95

a)
b)
c)

Hallon
0810 20 10

Bär av arten ( Vaccinium myrtillus)

0809 40 10
0809 40 40

Jordgubbar

2.200

0810 10 10
0810 10 90
2.205

I
2.210

0810 40 30

\
Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

2.220

0810 90 10

\
Granatäpplen

2.230

ex 0810 90 85

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

2.240

ex 0810 90 85

\
2.250

ECU
FIM
SEK

a)
b)
c)

Plommon

2.190

Litchiplommon
ex 0810 90 30

5. 10 . 95

ATS
FFR

BFR/Flux

781,02
383,22

DM
IRL
UKL

DKR
LIT

I

DRA
HFL

PTA
ESC

18 084,38

I
431,48
125 673,20

124,29

9 619,98
1 1 660,67

2 282,77

111,00
48,25
49,35

362,04
2 034,89
3 317,60

4 781,03
2 345,88
13 974,09

679,49
295,38
302,11

2 641,35 110 704,23
769 313,28
760,83

58 889,06
71 381,25

a)
b)
c)

762,88
4 287,87
6 990,74

10 074,44
4 943,16
29 445,79

1 431,80

a)
b)
c)

145,17
815,95
1 330,28

1 917,09

272,46
118,44

a)
b)
c)

109,33
614,52
1 001,88

940,64
5 603,30

5 565,77 233 272,68 124 089,30
1 621 074,23
1 603,20 150 412,47

622,42
636,60

121,14

1 443,82
708,43
4 220,03

205,20
89,20
91,23
257,28
111,84
114,39

a)
b)
c)

1 256,15

1 810,25
888,22
5 291,04

a)
b)
c)

222,59
1 251,10
2 039,73

2 939,48
1 442,30
8 591,57

417,77

a)
b)
c)

420,10
2 361,23
3 849,64

5 547,76

788,46

2 722,08
16 215,10

342,75

137,08
770,48

I

181,61
185,75

350,56

1 059,12
308 477,54

44 389,94
305,08

23 613,21
28 622,30

797,66
232 324,37

33 431,49
229,76

17 783,87
21 556,37

1 000,10
291 286,78

41 916,19
288,07

22 297,30
27 027,24

1 623,96
472 990,39

68 063,35
467,78

36 206,27
43 886,73

3 064,94 128 457,76
892 687,29
882,84

68 333,05
82 828,60

I
I
I
I
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Nr L 236/ 15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2342/95
av den 4 oktober 1995

om öppnande av anbudsförfaranden för fastställande av stöd till privat lagring av
hela och halva slaktkroppar av lamm i Sverige och i Finland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

genom förordning (EG) nr 1265/95 (2), särskilt artikel 7.2 i

atgärderna i fråga vidtas på grundval av situationen i varje
prisnoteringsområde.

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

denna, och

Artikel 1

med beaktande av följande :
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90 av

Anbudsförfaranden öppnas i Sverige och i Finland för
stöd till privat lagring av hela och halva slaktkroppar av

den 27 november 1990 om närmare bestämmelser för

lamm .

beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 3533/93 (4), fast
ställs särskilt närmare regler för anbudsförfarande.

I enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr
3447/90 får anbud lämnas in till interventionsorganet i

Genom kommissionens förordning (EEGr) nr 3447/90 av
den 28 november 1990 om särskilda villkor för beviljande
av stöd till privat lagring av får- och getkött (*), senast

Artikel 2

ändrad genom förordning (EG) nr 879/95 (*), fastställs
särskilt de minsta kvantiteter för vilka anbud kan lämnas .

Tillämpningen av artikel 7.2 i förordning (EEG) nr
301.3/89 medför att ett anbudsförfarande för stöd till

privat lagring öppnas. Till följd av den svåra marknadssi
tuationen i Sverige och i Finland av det lämpligt att
inleda ett sådant förfarande . Denna artikel medför att

den berörda medlemsstaten .

Anbud skall inlämnas senast kl . 14.00 den 6 oktober 1995

till det berörda interventionsorganet.
Artikel 3

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 4 oktober 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(<)
0
(3)
(<)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

289,
123,
333,
321 ,

7.10.1989, s. 1 .
3.6.1995, s. 1 .
30.11.1990, s. 39.
23.12.1993, s. 9.

O EGT nr L 333, 30.11.1990, s. 46.
fl EGT nr L 91 , 22.4.1995, s. 2.

Nr L 236/ 16

I SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

I

5. 10 . 95

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2343/95
av den 4 oktober 1995

om ändring av förordningarna (EG) nr 1871 /95 , (EG) nr 1938/95, (EG) nr 1939/95
och (EG) nr 1940/95 vad gäller öppnande av stående anbudsinfordringar för
försäljningen på den inre marknaden av spannmål som innehas av interven
tionsorgan
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 förord

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

ning (EG) nr 1863/95 (2), särskilt artikel 5 i denna, och

I förordningarna (EG) nr 1871 /95, (EG) nr 1938/95, (EG)

med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 (3), ändrad

nr 1939/95 och (EG) nr 1940/95 skall punkt 2 i artikel 2
ersättas med följande :
"2. Tidsgränsen för inlämnande av anbud till den
sista delanbudsinfordran utlöper den 26 oktober

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

Det är nödvändigt att fastställa ett senare datum för den
sista delanbudsinfordran som föreskrivs i kommissionens

förordningar (EG) nr 1871 /95(0 och (EG) nr 1938/95 (%
ändrad genom förordning (EG) nr 2172/95 (7), (EG) nr
1939/95 (8) och (EG) nr 1940/95 (9).

1995."

Artikel 2

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 4 oktober 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .

2 EGT nr L 179, 29.7.1995, s. 1 .

3) EGT nr L 191 , 31.7.1993, s. 76.
*) EGT nr L 21 , 26.1.1994, s. 1 .

4 EGT nr L 179, 29.7.1995, s. 49.

<)
0
8)
s)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

186,
218,
186,
186,

5.8.1995, s. 23.
14.9.1 995, s. 8.
5.8.1995, s. 24.
5.8.1995, s. 25.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2344/95
av den 4 oktober 1995

om ändring av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i (orm 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 2771 /75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ägg ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 8.3 i denna,

som kommissionen för närvarande har tillgång till,
medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör
ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna
förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

och

med beaktande av följande :

De exportbidragssatser som från och med den 20
september 1995 gäller för de produkter som förtecknas i
bilagan, och som exporteras i form av varor som inte
omfattas av bilaga II till fördraget, fastställs i kommissio
nens förordning (EG) nr 2208/95 (3), ändrad genom
förordning (EG) nr 2272/95 (4).

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fast
ställs i förordning (EG) nr 2208/95 på den information

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i den ändrade förord
ning (EG) nr 2208/95 ändras i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 1995.

Pä kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

I1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
O EGT nr L 222, 20.9.1995, s. 1 .

H EGT nr L 231 , 28.9.1995, s. 28 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 oktober 1995 om ändring av bidragssatserna för
ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till
fördraget
(ecu / 100 kg)

Varuslag

KN-nummer

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

0407 00 30

— Av fjäderfä
— — Andra ägg:

Bidragssats

a) Vid export av äggalbumin enligt KN-nummer
3502 10

b) Vid export av andra varor
0408

11,00

6,00

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller
kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade,
även försatta med socker eller annat sötningsmedel :

- Äggula:
0408 1 1
ex 0408 1 1 80

Torkad:

— — — Lämplig som livsmedel :
osötad

0408 19

ex 0408 19 81

— — Annan :

— — — Lämplig som livsmedel :
— — — — Flytande :
osötad

ex 0408 19 89

45,00

20,00

— — — — Fryst:
osötad

20,00

— Andra slag:
0408 91
ex 0408 91 80

— — Torkade :

— — — Lämpliga som livsmedel :
osötade

0408 99
ex 0408 99 80

\

30,00

— — Andra :

— — — Lämpliga som livsmedel :
osötade

7,00
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Nr L 236/ 19

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2345/95
av den 4 oktober 1995

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

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
mecl beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpnings
föreskrifter för importordningen för frukt och grön
saker ('), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1 740/95 (2), särskilt artikel 4.1 i denna,

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

Artikel 1

gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,

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

och

i bilagan.

med. beaktande av följande:

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

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 1995.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 10.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

b) EGT nr L 22, 31.1.1 995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 oktober 1995 om fastställande av schablonvärden

vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 40

ex 0707 00 30

0709 90 79

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

052

KN-nr

0806 10 40

54,3

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

052

92,8

80,2

064

56,6

59,6

066

49,4

41,7

220

110,8

62,3

400

135,7

204

50,9

412

132,4

212

117,9

512

624

75,0

600

186,0
64,5

060
064
066

068

999

67,7

624

123,2

052

70,1

999

105,7

053

060

166,9
61,0

039

79,3

066

53,8

064

77,8

068

60,4

388

49,3

204

49,1

400

624

207,3

404

999

95,5

508

62,9
61,5
68,4

052

55,6

512

50,7

77,5

524

57,4

196,3
109,8

528

48,0

800

62,0

052

71,3

804

32,3

388

62,1

999

59,1

400

72,1

052

512

064

388

84,3
78,5
79,6

524

72,8
66,5
61,0

512

89,7

528

66,9

528

84,1

600

54,7

800

55,8

624

78,0

804

999

67,3

112,9
83,6

204

624
999
0805 30 30

(ecu/100 kg)
Kod

520

0808 10 92, 0808 10 94,
0808 10 98

0808 20 57

l

999

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (HG) nr 3079/94 (EGT nr L 325, 17.12.1994, s. 17). Koden w999 betecknar "övriga
ursprung".
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2346/95
av den 4 oktober 1995

om ändring av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

den period da de tillämpas, skiljer sig med 10 ecu/ton
från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar
denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför
nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i
förordning (EG) nr 2274/95.

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 förordning
(EG) nr 1530/95 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1573/95 av den 30 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 1418/76 vad avser import
tullar inom rissektorn (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1818/95 (4), särskilt artikel 4.1 i denna, och
med beaktande av följande:

Importtullarna inom rissektorn fastställs av kommissio
nens förordning (EG) nr 2274/95 (%
I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1573/95 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2274/95 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

rf EGT nr L 148 , 30.6.1995, s. 5.
3 EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 53.

(*) EGT nr L 175, 27.7.1995, s. 25.

k EGT nr L 231 , 28.9.1995, s. 33.
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BILAGA I

till kommissionens förordning av den 4 oktober 1995 om ändring av importtullar vad
gäller ris och brutet ris
(ecu/ton)

Importtull (')
KN -nummer

Tredje land
(undanlaget AVS
och Bangladesh) (3) C)

Basmati från

Basmati från

AVS och

Indien Ç)

Bangladesh
C )(2)(')(4)

Pakistan (")

artikel 4 i

artikel 4 i

förordning (EG)

förordning (EG)

nr 1573/95

1006 10 21

0

150,76

1006 10 23

0

150,76

1006 10 25

0

150,76

1006 10 27

0

150,76

1006 10 92

C)

150,76

1006 10 94

0

150,76

1006 10 96

0

150,76

1006 10 98

0

150,76

1006 20 11

309,22

150,27

1006 20 13

309,22

150,27

1006 20 15

309,22

150,27

1006 20 17

349,37

170,34

1006 20 92

309,22

150,27

1006 20 94

309,22

150,27

1006 20 96

309,22

150,27

1006 20 98

349,37

170,34

1006 30 21

564,08

267,13

1006 30 23

564,08

267,13

1006 30 25

564,08

267,13

1006 30 27

603,09

286,63

1006 30 42

564,08

267,13

1006 30 44

564,08

267,13

1006 30 46

564,08

267,13

1006 30 48

603,09

286,63

1006 30 61

564,08

267,13

1006 30 63

564,08

267,13

1006 30 65

564,08

267,13

1006 30 67

603,09

286,63

1006 30 92

564,08

267,13

1006 30 94

564,08

267,13

1006 30 96

564,08

267,13

1006 30 98

603,09

286,63

1006 40 00

0

90,38

Importordning enligt
förordning (EEG)
nr 3877/86 f5)

nr 1573/95

—

—

99,37

299,37

99,37

299,37

—

—

—

—

—

—

|

(') Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 i rådets förordning (EEG) nr 715/90 (EGT nr L 84, 30.3.1990, s . 85), sason den ändrats.
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 715/90, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stilla
havsområdet och som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.

(-1) I artikel 12.3 i förordning (EEG) nr 1418/76 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummr 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som
fastställs genom rådets förordning (EEG) nr 3491 /90 (EGT nr L 337, 4.12.1990, s. 1 ) och kommissionens förordning (EEG) nr 862/91 .
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{*) Endast för import av långkornigt aromatiskt ns av sorten Basmati, inom ramen för den ordning som fastställts genom rådets förordning (EEG) nr 3877/86
(EGT nr L 269, 19.9.1991 , s. 1 ).
{') Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets beslut
91 / 48 2/EEG (EGT nr L 263, 19.9.1991 , s. 1 ).

Q Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien som importeras utanför ordningen i förordning (EEG) nr 3877/86 skall nedsättas med 250
ecu /ton (artikel 4 i förordning (EG) nr 1573/95).
(8) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Pakistan som importeras utanför ordningen i förordning (EEG) nr 3877/86 skall nedsättas med 50
ecu /ton (artikel 4 i förordning (EG) nr 1573/95).
(') Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan .

BILAGA II

Beräkning av importtull inom rissektorn

Indicaris

Japonicaris

Paddyris

Brutet ris

Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

349,37

603,09

309,22

564,08

370,92

420,62

422,49

437,85

~

—

—

397,49

407,85

c) Sjöfrakt ($/ton)

—

—

—

d) Källa

~

USDA

USDA

1 . Importtull (ecu/ton) (')

( !)

0

2. Beärkningsfaktorer:

a) Cif-pris ARAG ($/ton)

b) Pris fritt ombord ($/ton)

—

25

Operatör

30

Operatör

—

—

—

—

(') Vid import under månaden efter den månad då fastställandet sker, skall tullsatsen för import justeras enligt artikel 4.1 fjärde stycket i förordning (EG) nr
1573/ 95.

(2) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan .
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT

av den 18 september 1995
om gemenskapens anslutning till avtalet om inrättande av en tonfisk
kommission för Indiska oceanen

(95/399/EG)
EUROPEISKA

UNIONENS

RÅD

HAR

BESLUTAT

användning av tonfisk och besläktade arter i Indiska ocea

FÖLJANDE

nen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 43 jämförd med
artikel 228.2 första meningen och 228.3 första stycket i

Fiskarna i gemenskapen bedriver fiske av dessa arter i
Indiska oceanen, och det ligger därför i gemenskapens
intresse att ansluta sig till avtalet.

detta,

med beaktande av kommissionen förslag,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 1
Avtalet om inrättande

av en

Gemenskapen har undertecknat Förenta nationernas
havsrättskonvention, som förbinder samtliga medlemmar

vägnar.

av världssamfundet att samarbeta för att bevara och

Avtalstexten bifogas detta beslut.

hantera havets biologiska resurser.

tonfiskkommission

för

Indiska oceanen godkänns härmed på gemenskapens

Artikel 2

Gemenskapen är i fråga om havsfiske ansvarig för att vidta
åtgärder för bevarande och hanterande av fiskeresurser
och att i detta hänseende göra åtaganden gentemot tredje
land eller internationella organisationer.

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar anslut
ningsinstrumentet i enlighet med artikel XVII.l i avtalet.

Gemenskapen har i detta syfte deltagit i internationella
förhandlingar som ledde till att Förenta nationernas livs

Utfärdat i Bryssel den 18 september 1995.

medels- och jordbruksorganisation antog ett avtal om
inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen .

Detta avtal utgör en användbar ram för att stärka det
internationella samarbetet för bevarande och rationell

(<) EGT nr C 109, 1.5.1995, s. 277.

Pä rädets vägnar
P. SOLBES MIRA

Ordförande
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ÖVERENSKOMMELSE
om inrättande av Indiska oceanens tonfiskkommission

PREAMBEL

DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

INSER önskvärdheten att främja ( redlig användning av hav och oceaner, och skälig och effektiv användning
samt bevarande av dessas levande resurser.

ÖNSKAR bidraga i förverkligandet av en rättvis och skälig ekonomisk ordning med vederbörlig hänsyn
tagen till specialintressen och utvecklingsländernas behov.

ÖNSKAR samarbeta i förhoppning om att garantera bevarandet av tonfisk och tonfiskliknande arter i
Indiska oceanen och att främja den bästa användningen av dessa samt en hållbar utveckling av fisket.

ERKÄNNER i synnerhet utvecklingsländernas specialintresse i Indiska oceanen-området av en skälig avkast
ning från fiskeresurserna.
HAR Förenta nationernas havsrättskonvention som färdigställdes för undertecknande den 10 december 1982
i åtanke, i synnerhet artiklarna 56, 64 och 116 till 119 i denna.
FINNER att bevarandet av tonfisk och tonfiskliknande arter och en hållbar och förnuftig användning av ton
fiskresurserna i Indiska oceanen i hög grad skulle stärkas av inrättandet av kooperativa åtgärder av både kust
staterna i Indiska oceanen och andra stater vars invånare deltar i fisket av tonfisk och tonfiskliknande arter i
området.

PÅMINNER sig Konventionen om den Västliga Indiska oceanens tonfiskorganisation som var färdig för un
dertecknande den 19 juni 1991 .

FINNER att ovan nämnda syften bäst uppnås genom inrättandet av en kommission som instiftas enligt arti
kel XIV i FNs livsmedels- och jordbruksorganisations författning.

HAR ÖVERENSKOMMIT OM FÖLJANDE.

Artikel I

Artikel III

Upprättande

Arter och tillgångar

De avtalsslutande parterna överenskommer härmed om

Arterna som täcks av denna överenskommelse är de som

att upprätta Indiska oceanens tonfiskkommission (hädan
efter kallad kommissionen) inom FNs livsmedels- och
jordbruksorganisations ram (hädanefter kallad FAO).

specificeras i bilaga B. Termen "tillgångar" betyder popu
lationer av sådana arter som finns i området eller migrerar
in i eller ut ur området.

Artikel II

Artikel IV

Behörighetsområde

Kommissionens behörighetsområde (hädanefter kallat
området) skall vara Indiska oceanen (definierat för denna
överenskommelse som FAO:s statistiska områden 51 och

57 vilka visas på kartan i bilaga A till detta avtal) och an

gränsande hav, norr om Antarktisöverenskommelsen, i
den mån det är nödvändigt att täcka dessa hav i syfte att
bevara och förvalta tillgångar som migrerar in i eller ut ur
Indiska oceanen .

Medlemskap

1.

Medlemskap av kommissionen skall vara öppet för

medlemmar och associerade medlemmar av FAO

a) som är

i) kuststater eller associerade medlemmar som helt
eller delvis ligger inom området,
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ii) stater eller associerade medlemmar vars fartyg del
tar i fiske i området av tillgångar som täcks av den
na överenskommelse, eller

iii) regionala ekonomiska integrationsorganisationer
som någon av de i styckena (i) och (ii) ovan nämn
da staterna är medlem av och till vilken staten har

överfört behörighet i frågor inom ramen för detta
avtal, och

5. 10. 95

tera bevarandet och den bästa användningen av tillgångar
som täcks av detta avtal samt uppmuntra en hållbar ut

veckling av det fiske som grundar sig på sådana tillgångar.
2. För att na dessa mal skall kommissionen ha följande
funktioner och ansvar, i enlighet med de principer som
uttrycks i tillämpliga bestämmelser i Förenta nationernas
havsrättskonvention :

b) som godtar denna överenskommelse enligt föreskrifter
na i artikel XVII punkt 1 .
2. Kommissionen kan med två tredjedels majoritet av
sina medlemmar godkänna medlemskap för andra stater

a) Hålla tillgångarnas förutsättningar och utveckling un
der uppsikt och samla, analysera och sprida veten
skaplig information, fångst- och försöksstatistik och

andra data hänförliga till bevarandet och förvaltningen
av tillgångarna och av fisket som grundar sig på de

som inte är medlemmar av FAO men som är medlemmar

av Förenta nationerna, eller någon av dess specialorganisa
tioner eller Internationella Atomenergibyrån, om dessa

tillgångar som täcks av detta avtal.

stater:

b) Uppmuntra, rekommendera och samordna forsknings
och utvecklingsaktiviteter beträffande tillgångar och

a) är

fiske som täcks av detta avtal, och sådana andra aktivi

i) kuststater som helt eller delvis ligger inom området,

teter som kommissionen kan finna lämpliga, inklusive
hänförliga till överföringar av teknologi, utbildning och
förbättring, med vederbörlig hänsyn tagen till behoven

eller

ii) stater vars fartyg deltar i fiske i området av till
gångar som täcks av detta avtal och
b) har framlagt en ansökan om medlemskap och en for
mell deklaration att de godkänner det vid godkännan
detidpunkten gällande avtalet enligt artikel XVII punkt
2.

3. För att främja avtalets mål skall medlemsländerna
samarbeta med varandra för att uppmuntra varje stat eller
regional ekonomisk integrationsgrupp som har rätt att bli,
men ännu inte blivit, medlem av kommissionen att god
känna detta avtal .

4.

Om någon medlem av kommissionen upphör att

uppfylla de kriterier som ställs upp i punkterna 1 och 2
ovan under två på varandra följande kalenderår, kan kom
missionen, efter samråd med den berörda medlemmen,
bestämma att medlemmen skall anses ha frånträtt över

enskommelsen, med giltighet från detta besluts datum.
5. I detta avtal menas med termen "vars fartyg" i rela
tion till en medlemsorganisation fartyg från en medlems
stat i sådan medlemsorganisation.

6. Ingenting i denna överenskommelse, eller någon
handling eller aktivitet som görs i enlighet med detta av
tal, skall tolkas som en ändring eller på något sätt en på
verkan av positionen för någon av parterna i detta avtal
beträffande den rättsliga ställning varje område som täcks
av detta avtal har.

att garantera ett skäligt deltagande av medlemmarna i
kommissionen vad gäller fisket, samt specialintressen
och behov för utvecklingsländer i området.

c) Anta, enligt artikel IX och på grundval av
vetenskapliga bevis, bevarande- och förvaltningsåtgär
der för att garantera bevarandet av de tillgångar som
täcks av detta avtal samt främja målen för en bästa an
vändning av desamma i hela området.
d) Hålla ekonomiska och sociala aspekter på fisket, som
grundar sig på de tillgångar som täcks av detta avtal,
under uppsikt och i synnerhet tänka på utvecklingslän
derna vid kustens intressen .

e) Betänka och antaga dess program och självständiga
budget, såväl som räkenskaperna för den föregående
budgetperioden .

f) Till FAO:s generaldirektör (hädanefter kallad "general
direktören") lämna verksamhetsrapport, program, rä
kenskaper och självständig budget och annat sådant
som kan vara av betydelse för FAO:s råd eller konfe
rens .

g) Anta sina egna förfaranderegler, ekonomiska regler
samt andra interna administrativa förordningar som
kan vara nödvändiga för att kunna utföra kommissio
nens funktioner.

Artikel V

h) Genomföra sådana andra verksamheter som kan vara
nödvändiga för att förverkliga de ovan framlagda må
len .

Kommissionens mål, funktioner och ansvar

1 . Kommissionen skall främja samarbete mellan med
lemmarna i syfte att genom en lämplig förvaltning garan

3.

Kommissionen kan anta beslut och rekommendatio

ner, om så behövs, i syfte att främja detta avtals mål.
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Artikel VI

Kommissionens sessioner

1 . Varje medlemsstat skall vara representerad i kom
missionens sessioner med en enda delegat som kan åt
följas av en suppleant och av experter och rådgivare.
Suppleanter, experter och rådgivare kan delta i kommis
sionens arbete men får ej rösta, förutom en suppleant som
rättmätigt är behörig att ersätta delegaten.
2. Varje medlem av kommissionens skall ha en röst.
Om inget annat föreskrivs i detta avtal skall kommissio
nens beslut och rekommendationer tas med enkel majori
tet. En majoritet av kommissionens medlemmar är be
slutsmässiga.

3. Kommissionen kan anta och tillägga, om så behövs,
sina egna förfaringsregler med två tredjedels majoritet av
medlemmarna. Reglerna får ej strida mot detta avtal eller
mot FAO:s stadgar.
4.

Nr L 236/27

das att vara representerad av en observatör vid kommissio
nens sessioner. Observatören kan framlägga memoranda
och delta i diskussioner utan rösträtt.

2.

Stater som, då de inte är medlemmar av kommissio

nen eller medlemmar eller associerade medlemmar av

FAO, är medlemmer i Förenta nationerna, någon av dess
specialorganisationer eller Internationella atomenergi
byrån kan på begäran, vid bifall av kommissionen genom
dess ordförande och om inte annat följer av de bestäm
melser som är hänförliga till beviljandet av observatörssta
tus för nationer som antagits av FAO-konferensen, bli in
bjudna att närvara vid kommissionens sessioner som ob
servatörer.

3. Kommissionen kan inbjuda mellanstatliga eller på
begäran ickestatliga organisationer med specialkompetens
inom kommissionens verksamhetsfält att delta vid de mö
ten kommissionen bestämmer.

Artikel VIII

Kommissionens ordförande skall sammankalla en

årlig kommissionssession.
Administration
5.

Extra kommissionssessioner kan sammankallas av

kommissionens ordförande om minst en tredjedel av
medlemmarna så begär.

6. Kommissionen skall välja sin ordförande och inte
mer än två vice ordförande. Var och en av dem skall väljas
för två år och skall vara valbara till återval, dock ej för mer

än en period på fyra år i rad. Vid valet av kommissionens
ordförande och vice ordföranden skall kommissionen ta

vederbörlig hänsyn till behovet av en rättvis repre
sentation mellan staterna vid Indiska oceanen .

7. Kommissionen kan anta och tillägga, om så behövs,
kommissionens ekonomiska förordningar med en majori
tet på två tredjedelar av medlemmarna. De ekonomiska
förordningarna skall vara förenliga med de principer som
uttrycks i FAO:s ekonomiska stadgar. De ekonomiska
stadgarna och tillägg till dem skall rapporteras till FAO:s
finanskommitté, vilken har rätt att ogilla dem om de fin
ner att de ej är förenliga med de principer som uttrycks i
FAO:s ekonomiska stadgar.

1 . Kommissionens sekreterare (hädanefter kallad "sek
reteraren") skall utses av generaldirektören med kommis
sionens godkännande eller, i händelse av möte mellan de
ordinarie kommissionssessionerna, med godkännande av
medlemmar av kommissionen . Kommissionens personal
skall utses av sekreteraren och skall stå under sekretera

rens direkta tillsyn. Sekreteraren och kommissionens per
sonal skall vara förordnade enligt samma termer och vill
kor som FAO:s medlemspersonal. De skall i administrati
va frågor vara ansvariga inför generaldirektören .
2.

Sekreteraren ansvarar för genomförandet av kommis

sionens inriktningar och verksamheter och rapporterar
därvid till kommissionen . Sekreteraren skall också vara

sekreterare för andra undergrupper som inrättas av kom
missionen, om så begärs.

3. Kommissionens utgifter skall betalas via den egna
budgeten förutom för sådan personal och sådana hjälpme
del som kan tillhandahållas genom FAO. De utgifter
FAO betalar skall fastställas och betalas inom ramarna för

8.

För att garantera ett nära samarbete mellan kommis

sionen och FAO skall FAO ha rätt att utan rösträtt delta i
kommissionens alla möten och möten som hålls av un

den tvååriga budgeten som sammanställs av generaldirek
tören samt godkänns av FAO-konferensen, enligt de all
männa reglerna och FAO:s ekonomiska stadgar.

derorganisationer, upprättade enligt artikel XII stycke 5.

Artikel VII
Observatörer

4. Kostnader hänförliga till närvarande delegater,
suppleanter, experter och rådgivare, som representanter
för regeringar, kommissionssessioner, underkommissioner
och kommittéer samt kostnader hänförliga till observatö
rer vid sessioner skall bäras av respektive regering eller or
ganisation . Kostnader för experter inbjudna att närvara vid
möten anordnade av kommissionen, dess underkommis

1.

Varje medlem eller associerad medlem i FAO som

inte är medlem av kommissionen kan på begäran inbju

sioner eller kommittéer skall bäras av kommissionens

budget.
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Artikel IX
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och att genomföra bevarande- och förvaltningsåtgärderna
som är bindande enligt artikel IX punkt 1 .

Procedurer med anledning av bevarande - och för
valtningsåtgärder

1.

Enligt stycke 2 kan kommissionen med två tredjede

lar av medlemmarna närvarande, som också röstar, anta

bevarande- och förvaltningsåtgärder som är bindande för
kommissionsmedlemmarna enligt: denna punkt.

2. Bevarande- och förvaltningsåtgärder för tillgångar för
vilka en underkommission inrättats enligt artikel XII
punkt 2 skall antagas på förslag av vederbörande under
kommission .

3 . Sekreteraren skall, utan oskäligt dröjsmål, informera
kommissionsmedlemmarna om varje bevarande- och för
valtningsåtgärd som antagits av kommissionen.

2. Varje medlemsstat skall till kommissionen årligen
överlämna en redogörelse för de åtgärder som vidtagits
enligt stycke 1 . En sådan redogörelse skall sändas till

kommissionens sekreterare senast 60 dagar innan dagen
för nästa ordinarie kommissionssession .

3. Medlemmarna av kommissionen skall samarbeta ge
nom kommissionen i inrättandet av ett lämpligt system
för att hålla genomförandet av bevarande- och förvalt
ningsåtgärderna som antagits enligt artikel IX stycke 1
under tillsyn, med beaktande av lämpliga och effektiva
verktyg och tekniker för att observera fiskeriaktiviteterna
och för att samla den erforderliga vetenskapliga informa
tion som är nödvändig för att uppnå syftena med detta av
tal .

4.

4. Enligt punkterna 5 och 6 skall bevarande- och för
valtningsåtgärder som antagits av kommissionen under
punkt 1 vara bindande för medlemmarna 120 dagar från
den dag sekreterarens information kommer eller annan
dag som kan bestämmas av kommissionen .
5. Varje medlem av kommissionen kan inom 120 dagar
från det datum som bestämts eller inom sådan period som
bestämts av kommissionen enligt stycke 4 reservera sig

mot den bevarande- och förvaltningsåtgärd som antagits
enligt stycke 1 . En medlem av kommissionen som reser
verat sig mot en åtgärd är inte bunden av denna. Varje an
nan medlem av kommissionen kan likaledes reservera sig
under en vidare period på 60 dagar från utgången av 120
dagarsperioden . Medlem av kommissionen kan också dra
tillbaka sin reservation när som helst och bli direkt bun

den av åtgärden om den redan är gällande eller vid sådan
tid att den skall börja gälla enligt denna artikel.

6. Om reservationer mot en åtgärd som antagits under
punkt 1 görs av mer än en tredjedel av kommissionens
medlemmar skall de andra medlemsländerna inte vara

bundna av åtgärden, men detta skall inte hindra någon el
ler alla att verkställa den .

7.

Sekreteraren skall omedelbart delge, med svarsattest,

Medlemmarna av kommissionen skall samarbeta

med informationsutbyte angående allt fiske av tillgångar
som täcks av detta avtal av invånare i varje stat eller enhet
som inte är medlem av kommissionen .

Artikel XI
Information

1 . Medlemmarna av kommissionen skall, på begäran av
kommissionen, bistå med sådan giltig och tillgänglig sta
tistik eller andra data samt information som kommissio

nen kan begära för att uppnå syftena med detta avtal.
Kommissionen skall bestämma omfattningen och formen
för sådan statistik och vid vilka intervall den skall tillhan
dahållas . Kommissionen skall också sträva efter att få
fiskeristatistik från fiskestater eller enheter som inte är
medlemmar av kommissionen .

2.

Varje medlem av kommissionen skall tillhandahålla

kommissionen kopior av gällande lagar, förordningar och
administrativa instruktioner eller, om så erfordras, sam

manfattningar av dessa som hänför sig till bevarande och
förvaltning av tillgångar som täcks av detta avtal. Medlem
men skall vidare informera kommissionen om varje
tillägg eller upphävande av sådana lagar, förordningar och
administrativa instruktioner.

varje medlem av kommissionen alla reservationer eller
tillbakadragande av reservationer.
Artikel XII

8.

Kommissionen kan med en enkel majoritet av när

Underorgan

varande och röstande medlemmar anta rekommendatio

ner angående bevarande och förvaltning av tillgångarna
för att uppnå målen i detta avtal.
Artikel X

1 . Kommissionen skall tillsätta en permanent veten
skaplig kommitté.
2.

Kommissionen kan tillsätta underkommissioner för

att handha en eller flera av de tillgångar som täcks av det
ta avtal .

Genomförande

3.

1 . Varje medlemsstat skall garantera att åtgärder vidtas i
den nationella lagstiftningen, inklusive införande av
lämpliga sanktioner för överträdelser som kan vara nöd

vändiga, för att göra bestämmelserna i detta avtal effektiva

Sådana underkommissioner skall vara öppna för

medlemmar av kommissionen som är kuststater och som

ligger längs de tillgångars migrationsvägar som under
kommissionen sysslar med, eller är stater vars fartyg deltar
i fisket av dessa tillgångar.
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4. En underkommission skall vara ett forum för rådgiv
ning och samarbete i frågor som hänför sig till förvalt
ningen av vederbörande tillgång, i synnerhet:

basavgift och en differentierad avgift, inter alia, på
den totala fångsten och landningen av arter som
täcks av avtalet i området och inkomsten per capita
för varje medlem.

a) Hålla vederbörande tillgång under tillsyn och samla ve
tenskaplig och annan relevant information som hänför
sig till denna tillgång.

c) Schemat som kommissionen antagit eller gjort
ändringar i skall skrivas in i kommissionens ekono
miska stadgar.

b) Uppskatta och analysera förutsättningarna och ut
vecklingen av tillgången ifråga.
c) Samordna forskning och studier om tillgången ifråga.
d) Rapportera sina upptäckter till kommissionen.
e) Föreslå sådana för medlemmarna i kommissionen
lämpliga handlingsrekommendationer, inklusive hand
lingar för att uppnå nödvändig information som hänför
sig till tillgångarna och förslagen om bevarande- och
förvaltningsåtgärder.
f) Betänka alla frågor kommissionen ställer till den.

5. Kommissionen kan enligt denna artikels tillsätta så
dana kommittéer, arbetsgrupper eller andra underlydande
organ som kan bli nödvändiga för att uppnå detta avtals
syften .
6. Kommissionens tillsättning av underkommissioner
som erfordrar fondering av kommissionen, och av kom
mittéer, arbetsgrupper eller annat underlydande organ
skall bero av tillgång på nödvändiga medel i kommissio
nens eller i vissa fall FAO:s godkända egna budgetar. När
de hänförliga kostnaderna skall bäras av FAO skall gene
raldirektören fatta beslut om huruvida erforderliga medel
finns att tillgå. Innan något beslut fattas som innefattar
kostnader i samband med inrättandet av underorgan skall
kommissionen ha erhållit en rapport från sekreteraren el
ler generaldirektören om administrativa och ekonomiska
följder.

4. Varje icke-medlem av FAO som blir medlem av
kommissionen skall bidraga till de kostnader FAO har för

aktiviteter som har med kommissionen att göra, på det
sätt som kommissionen bestämmer.

5.

Avgifter skall kunna betalas i fritt konvertibla valutor

om annat inte bestäms av kommissionen i samråd med

generalsekreteraren .
6.

Kommissionen kan också ta emot donationer och

andra former av bistånd från organisationer, individer och
andra källor för ändamål som har att göra med uppfyllan
det av någon av dess funktioner.
7. Avgifter och donationer och andra former av bistånd
skall placeras i en fond som administreras av generaldi
rektören, enligt FAO:s ekonomiska stadgar.

8 . En medlem av kommissionen som är i dröjsmål
med betalningen av den ekonomiska avgiften till kom
missionen har inte rösträtt i kommissionen om den för

dröjda summan uppgår till eller överstiger summan av
medlemmens avgifter för de två föregående kalenderåren.
Kommissionen kan, trots det, tillåta sådan medlem att

rösta om den är övertygad om att betalningsdröjsmålet be
ror på omständigheter utanför medlemmens kontroll.

7. Underorgan skall tillhandahålla kommissionen in
formation angående de egna aktiviteterna som kommis
sionen kan begära.
Artikel XIII
Finanser

Artikel XIV

Högkvarter

Kommissionen skall, i samråd med generaldirektören, be
stämma platsen för sitt högkvarter.

1 . Varje medlem av kommissionen förbinder sig att år
ligen bidra med sin del i den egna budgeten enligt en bi
dragsskala som skall antas av kommissionen.
2. Vid varje ordinarie session skall kommissionen i
konsensus bland medlemmarna anta den egna budgeten
under förbehåll att det efter det att alla ansträngningar

gjorts för att nå samstämmighet under sessionens gång
frågan skall hänskjutas till omröstning och budgeten på så
vis antas av en majoritet på två tredjedelar av medlemmar
na .

3. a) Summan av varje medlems bidrag skall bestämmas
enligt en plan kommissionen skall anta och göra
tillägg till i konsensus.

b) Vid antagandet av denna plan skall vederbörlig hän
syn tas till att varje medlem blir pålagd en lika stor
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Artikel XV

Samarbete med andra organisationer och institutio
ner

1 . Kommissionen skall samarbeta och i detta syfte an
ordna lämpliga arrangemang med andra mellanstatliga or
ganisationer och institutioner, särskilt den som är aktiva i
fiskerisektorn . Detta kan bidra till arbetet och främja
kommissionens mål, i synnerhet med mellanstatliga orga
nisationer som sysslar med tonfisk i området. Kommissio
nen kan ingå avtal med sådana organisationer och institu
tioner. Avtalen skall söka främja kompletterande arbete,
enligt punkt 2, undvika dubbla verksamheter och konflik
ter mellan verksamheter för kommissionen och liknande

organisationer.
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2. Ingenting i detta avtal skall inverka menligt pa rät
tigheter eller ansvar av annan mellanstatlig organisation
eller institution som sysslar med tonfisk eller tonfiskarter
i området eller giltigheten av åtgärder vidtagna av sådan
organisation eller institution.
Artikel XVI

Kuststaternas rättigheter
Detta avtal skall inte hindra utövande av kuststaters suve

räna rättigheter enligt internationell sjörätt i syfte att
utforska och exploatera, bevara och förvalta levande resur
ser, inklusive arter som i hög grad är migratoriska inom
en zon på 200 sjömil under denna stats jurisdiktion .
Artikel XVII
Godkännande

1.

2. Förelag till tillägg kan göras av varje medlem av
kommissionen eller av generaldirektören . Förslag av en
medlem av kommissionen skall adresseras både till kom

missionens ordförande och till generaldirektören. Förslag
av generaldirektören skall adresseras till kommissionens
ordförande senast 120 dagar före den kommissionssession
där förslaget kan behandlas. Generaldirektören skall ome
delbart informera alla medlemmar av kommissionen om

alla tilläggsförslag.

3 . Varje tillägg till detta avtal skall rapporteras till
FAO:s råd som kan förkasta tillägg som uppenbarligen är
oförenligt med FAO:s mål och syften eller bestämmelser
na i FAO:s stadgar.

4. Tillägg som inte innefattar nya skyldigheter för
kommissionens medlemmar skall gälla för alla medlem
mar från dagen för dess antagande av kommissionen, med
beaktande av punkt 3 ovan .

Godkännande av detta avtal av medlem eller associe

rad medlem av FAO skall göras genom avlämnande av

godkännandeinstrument till generaldirektören.
2. Godkännande av detta avtal av någon stat som
nämns i artikel IV punkt 2 skall göras genom deposition
av godkännandeinstrument hos generaldirektören . God
kännandet skall bli gällande den dag kommissionen bifal
ler medlemsansökan .

3.
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Generaldirektören skall informera medlemmarna av

kommissionen, alla medlemmar av FAO och general
sekreteraren i Förenta nationerna om alla godkännanden
som blivit giltiga.
Artikel XVIII
Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft från den dag generaldirektören
erhåller det tionde godkännandeinstrumentet. Därefter
skall, med hänsyn tagen till varje medlem eller associerad
medlem av FAO eller stat som omnämns i artikel IV

punkt 2 som sedan deponerar godkännandeinstrument,
detta avtal träda i kraft den dag sådant godkännande görs
eller blir giltigt enligt artikel XVII ovan.
Artikel XIX

Reservationer

5. Tillägg som innefattar nya skyldigheter för kommis
sionens medlemmar skall efter antagande av kommissio
nen, med beaktande av punkt 3 ovan, träda i kraft för
medlemmarna först sedan de godkänt detta. Godkännan
deinstrumenten för tillägg som innefattar nya skyldigheter
skall deponeras hos generaldirektören . Generaldirektören
skall informera alla medlemmar av kommissionen och

Förenta nationernas generalsekreterare om sådana god
kännanden . Rättigheter och skyldigheter för varje medlem
av kommissionen som inte godkänt ett tillägg som inne
håller nya skyldigheter skall fortsätta följa de bestämmel
ser i avtalet som gällde innan tillägget.
6. Tillägg till bilagorna till detta avtal kan antas av en
majoritet på två tredjedelar av kommissionens medlem
mar och träder i kraft från den dagen det godkänns av
kommissionen .

7.

Generaldirektören skall informera alla medlemmar

av kommissionen, alla medlemmar och associerade med

lemmar av FAO samt Förenta nationernas generalsekrete
rare om ikraftträdande av varje tillägg.

Artikel XXI

Frånträde

Godkännande av detta avtal kan vara föremål för reserva

tioner enligt de allmänna reglerna för internationell of
fentlig rätt; bestämmelserna i del II avsnitt 2 i Wienkon
ventionen om traktaträtten från 1969 .
Artikel XX

Tillägg

1 . Till detta avtal kan göras tillägg med tre fjärdedelars
majoritet av kommissionens medlemmar.

1 . Varje medlem av kommissionen kan frånträda detta
avtal när som helst efter det att två år gått sedan avtalet
trädde i kraft för den medlemmen genom skriftlig under
rättelse om sådant frånträde till generaldirektören . Denne
skall omedelbart informera alla kommissionens medlem
mar och medlemmarna och associerade medlemmarna av

FAO samt Förenta nationernas generalsekreterare om

frånträdet. Frånträde skall gälla från slutet av det kalen
derår som följer på det att generalsekreteraren erhållit
meddelande om frånträdet.
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medlem

av

kommissionen

kan

meddela

frånträde som hänför sig till ett eller flera av de territorier
för internationella relationer denna ansvarar för. När en
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vara grunden för förnyade överväganden av berörda parter
i den fråga ur vilken meningsskiljaktigheten uppkom.
Kan tvisten inte lösas på detta sätt skall den hänskjutas

medlem tillkännager sitt eget frånträde från kommissio
nen skall medlemmen ange för vilket territorium eller vil
ka territorier frånträdet skall gälla. Utan sådant tillkänna
givande skall frånträdet bedömas gälla för alla territorier

till Internationella domstolen i enlighet med Internatio
nella domstolens stadga, om inte parterna i tvisten över
enskommer om annan metod för avgörande.

för vilkas internationella relationer medlemmen av kom

Artikel XXIV

missionen är ansvarig för, förutom de territorier som
tillhör en associerad medlem som själv är medlem av

Depositarie

kommissionen .

3.

Generaldirektören är depositarie för detta avtal . Deposita

Varje medlem av kommissionen som tillkännager

rien skall

frånträde ur FAO skall bedömas ha frånträtt kommissio

a) skicka bevittnade kopior av detta avtal till varje

nen samtidigt och detta frånträde skall bedömas gälla för

medlem och associerad medlem av FAO och till såda

alla de territorier för vilkas internationella relationer med

na icke-medlemsstater som kan bli parter i avtalet,
b) ordna registrering av detta avtal, vid dess ikraftträdan
de, med Förenta nationernas generalsekreterare, enligt
artikel 102 i Förenta nationernas stadga,
c) informera varje medlem och associerad medlem av
FAO som godkänt detta avtal och alla icke-medlems
stater som godkänts för medlemskap i kommissionen

lemmen av kommissionen har ansvar för, förutom de ter

ritorier som tillhör en associerad medlem som själv är
medlem av kommissionen .

4. Frånträde kan också ske enligt bestämmelsen i arti
kel IV punkt 4.
Artikel XXII

Upphörande

Detta avtal skall automatiskt upphöra att gälla om och då,
som ett resultat av frånträden, antalet medlemmar av

kommissionen understiger tio, om inte de kvarvarande
medlemmarna enhälligt beslutar annat.
Artikel XXIII

Tolkning och tvistlösning

Meningsskiljaktigheter angående tolkning eller tillämp
ning av detta avtal skall, om inte kommissionen löser des
sa, hänskjutas för avgörande med skiljeförfarande som an
tas av kommissionen . Resultaten av ett sådant skiljeförfa
rande skall, eftersom det inte har karaktär av bindande,

av

i) ansökan av icke-medlemsstat att bli godkänd för
medlemskap av kommissionen,
ii) tilläggsförslag till detta avtal eller till dess bilagor,
d) informera varje medlem och associerad medlem av
FAO och varje icke-medlemsstat som kan bli part i av
talet om

i) deposition om godkännandeinstrument enligt arti
kel XVII,

ii) avtalets ikraftträdandedag, enligt artikel XVIII,
iii) reservationer gjorda i detta avtal, enligt artikel XIX,
iv) antagande av tillägg till detta avtal, enligt artikel
XX,

v) frånträde från detta avtal, enligt artikel XXI, och
vi) upphörande av detta avtal, enligt artikel XXII.
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BILAGA A

FAO Fiskeområden i Indiska oceanen — Stilla havet
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BILAGA B

FAO

FAO

FAO

Vetenskapligt

Namn på engelska

Namn på franska

Namn på spanska

namn

1 . Yellowfin tuna

Albacore

Rabil

Thunnus albacares

2. Skipjack tuna

Listão

Listado

Katsuwonus pelamis

3. Bigeye tuna

Thon obèse

Patudo

Thunnus obesus

4. Albacore

Germon

Atún blanco

Thunnus alalunga

5. Southern bluefin tuna

Thon rouge du sud

Atún del sur

Thunnus maccoyii

6. Longtail tuna

Thon mignon

Atún tongol

Thunnus tonggol

7. Kawakawa

Thonine orientale

Bacoreta oriental

Euthynnus affinis

8 . Frigate tuna

Auxide

Melva

Auxis thazard

9 . Bullet tuna

Bonite

Melva (= Melvera)

Auxis rochet

Thazard rayé (Indo-Pacifique)

Carite estriado (Indo-Pacífico)

Scomberomorus commerson

11 . Indo-Pacific king mackerel

Thazard ponctué (Indo-Paci
fique)

Carite (Indo-Pacífico)

Scomberomorus guttatus

12. Indo-Pacific blue marlin

Thazard bleu (Indo-Pacifique)

Aguja azul (Indo-Pacífico)

Makaira mazara

13. Black marlin

Makaire noir

Aguja negra

Makaira indica

14. Striped marlin

Marlin rayé

Marlin rayado

Tetrapturus audax

15. Indo-Pacific sailfish

Voilier (Indo-Pacifique)

Pez vela (Indo-Pacífico)

Istiophorus platypterus

16 . Swordfish

Espadon

Pez espada

Xiphias gladius

10. Narrow-barred Spanish
mackerel

