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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 344/96
av den 26 februari 1996

om ändring av förordning (EEG) nr 2658 /87 om tulltaxe- och statistiknomenkla
turen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28 och 1 1 3 i detta,

Förordning (EEG) nr 2658/87 ändras på följande sätt:

1 . I kapitel 23 skall följande kompletterande anmärkning
införas :

med beaktande av kommissionens förslag ('), och

"5.

Nr 2309 90 20 Q omfattar endast återstoder från

framställningen av majsstärkelse, med undantag av
blandningar av återstoder från framställningen av majs
stärkelse med produkter som erhållits från andra växter
med beaktande av följande:

eller från majs som har framställts på annat sätt än
genom den våta metoden för majsframställning, inne
hållande

Återstoder från majsstärkelseframställning sorterar under
nummer 2303 i Kombinerade nomenklaturen, som finns

i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (2). Det importeras produkter
som består av en blandning av återstoder från framställ
ningen av majsstärkelse och vissa andra återstoder, särskilt
återstoder från sållningen av majs och sådana som härrör
från majsindränkningsvatten från den våta metoden som
används vid framställning av alkohol eller andra
produkter utvunna ur stärkelse . Dessa blandningar bör
klassificeras under nummer 2309 .

I enlighet med resultaten av förhandlingarna med Förenta
staterna får vissa av dessa blandningar importeras tullfritt
till gemenskapen. Det är lämpligt att beskriva dem i en
kompletterande anmärkning till kapitel 23 och att
dessutom skapa ett passande undernummer. Förordning
(EEG) nr 2658/87 bör ändras i enlighet med detta.

— återstoder från sållningar av majs använd i den våta
metoden i en proportion av högst 15 viktprocent,
och/eller

— återstoder som härrör från majsindränkningsvatten,
från den våta metoden, använd vid framställning av
alkohol eller av andra produkter utvunna ur stär
kelse .

Dessa produkter kan också innehålla återstoder från
extraktion av majsgroddolja med den våta metoden.

Stärkelsehalten får inte överstiga 28 viktprocent
beräknat på torrsubstansen enligt den metod som är
intagen i bilaga 1.1 till kommissionens direktiv 72/
199/EEG, och fetthalten får inte överstiga 4,5 viktpro
cent beräknat på torrsubstansen, enligt metod A i
bilaga I till kommissionens direktiv 84/4/EEG och
med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av
högst 40 viktprocent enligt den metod som är intagen
i bilaga 1.2 till kommissionens direktiv 72/ 199/EEG.
O TARIC-nr 1996: 2309 90 31*05
2309 90 41*25."

(') EGT nr C 4, 9.1.1996, s. 2.
(2) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1 . Förordningen senast ändrad ge
nom kommissionens förordning (EG) nr 3009/95 (EGT nr L
319, 30.12.1995, s. 1 ).

2. Undernumren till nummer 2309 skall ändras pa
följande sätt:
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Tullsats

mängdenhet

%

konventionell
%

(2)

(3)

(4)

(5)

— — Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5
till detta kapitel

fri

fri

(i )
2309 10

Extra

Varuslag

"KN-nr

autonom

oförändrat

till
2309 90 10

2309 90 20 (')

— — Andra:
2309 90 31
till
2309 90 98

oförändrat

(') TARIC-nr 1996: 2309 90 31 * 05
2309 90 41*25."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med 1 juli 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 1996.

På rådets vägnar
S. AGNELLI

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 345/96
av den 27 februari 1 996

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1808/95 om öppnande och
förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter för vissa
jordbruks-, industri - och fiskeprodukter och om fastställande av närmare
bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

import av de produkter det gäller till alla medlemsstater,

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

till dess att kvoterna är förbrukade .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Det åligger gemenskapen att, för uppfyllelse av dess inter
nationella förpliktelser, besluta om öppnandet av tullkvo
ter. För att säkerställa en effektiv gemensam förvaltning av
dessa kvoter, finns det dock inte några hinder för att
medlemsstaterna bemyndigas att av kvotmängderna ta ut

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 av
den 24 juli 1995 om öppnande och förvaltning av gemen
skapens inom GATT konsoliderade tullkvoter för vissa
jordbruks-, industri- och fiskeprodukter och om faststäl
lande av närmare bestämmelser för ändring och anpass
ning av dessa kvoter ('), särskilt artiklarna 9 och 10 i
denna, och

de nödvändiga kvantiteter som svarar mot den faktiska
importen . Detta sätt att förvalta kvoterna kräver dock ett
nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissio
nen , och kommissionen måste särskilt kunna bevaka den
takt med vilken kvoterna förbrukas och underrätta
medlemsstaterna om detta.

med beaktande av följande:

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

Genom rådets förordning (EG) nr 1808/95 öppnades
inom ramen för GATT gemenskapstullkvoter för vissa
jordbruks-, industri- och fiskeprodukter.

med yttrandet från Tullkodexkommittén .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges och
anslutning har gemenskapen fört förhandlingar enligt
artikel

XXIV.6

i

Allmänna

tull-

och

handelsavtalet

(GAlT). Genom rådets förordning (EG) nr 3093/95 (2),
särskilt artikel 4.3 i denna, har gemenskapen åtagit sig att
öppna gemenskapstullkvoter för vissa fiskeprodukter, med
nedsatt tullsats eller nolltullsats, och att ändra kvotvo

lymen för kryssfanér (plywood), från och med 1 januari
1996. Bilaga I till förordning (EG) nr 1808/95 bör följakt
ligen ändras för att lägga till de produkter som återges i
bilagan till den här förordningen och för att ersätta kvot
volymen i tullkvoten under löpnummer 09.0013 med den
som återges i bilagan till den här förordningen.
Det finns särskilt anledning att säkerställa att alla gemen
skapens importörer har lika och oavbruten tillgång till de
nämnda kvoterna och att säkerställa en oavbruten tillämp

ning av de tullsatser som fastställts för kvorterna, för all

Artikel 1

1 . De tullkvoter som återges under löpnummer
09.0045, 09.0046, 09.0047 och 09.0048 i bilagan till den
här förordningen skall läggas till i bilaga I till rådets
förordning (EG) nr 1808/95.

2. Tullkvoten under löpnummer 09.0013 i bilaga I till
rådets förordning (EG) nr 1808/95 skall ersättas med den
tullkvot som återges i bilagan till den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.

Pa kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 176, 27.7.1995, s. 1 .
(2) EGT nr L 334, 30.12.1995, s. 1 .
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BILAGA

Löp

KN-nummer

nummer

Underavdelning

"09.0013

44121900*10

Kvot

Kvot

period

volym

Kryssfanér (plywood) av barrträ utan tillsats av

från 1 januari

650 000 m3

andra material :

till
31 december

Varuslag

441292 99*10

— med ytor som bearbetats endast genom fa
nérskärningen, med en tjocklek överstigan

441299 80*10

— putsad, med en tjocklek överstigande 18,5

Tull
sats

(%)
0"

de 8,5 mm
mm

Löp

KN-nummer

nummer

Underavdelning

"09.0045

ex 0303 29 00*20

Varuslag

Fisk av arten Coregone, fryst

Tull

Kvot

Kvot

period

volym

från 1 januari

1 000 ton

5,5

3 000 ton

0

500 ton

0

200 ton

0"

sats

( %)

till
31 december

09.0046

0306 19 10

09.0047

ex 1605 20 10*40

Sötvattenkräftor, frysta
Räkor av arten Pandalus borealis, kokta, utan

skal, frysta, men inte på annat sätt beredda
ex 1605 20 91*40

ex 1605 20 99*40

09.0048

ex 0304 20 96*30

Fiskfiléer av arten Allocyttus spp. och Pseudo
cyttus maculatus, frysta

28 . 2. 96
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Nr L 49/ 5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 346/96
av den 27 februari 1996

om ändring av förordning (EG) nr 1502/95 om tillämpningsföreskrifter för regle
ringsåret 1995/96 för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importpåla
gorna inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Förordning (EG) nr 1502/95 ändras på följande sätt.

1 . I artikel 2.5 skall första stycket ersättas med följande:
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
ning (EG) nr 1863/95 (2), särskilt artikel 10.4 i denna, och

"5. Importpålagorna kan nedsättas med 14 ecu per
ton vad avser import av vanligt vete av hög standard
kvalitet, och med 8 ecu per ton vad avser import av
maltkorn och av flintmajs, i egenskap av importpåla
gor, under förutsättning att importören kan visa att ett
kvalitetsbidrag betalats utöver det normala priset."

med beaktande av följande:

Vid tillämpningen av bestämmelserna i avtalet rörande
avslutandet av förhandlingar inom ramen för artikel
XXIV.6 i GATT-avtalet mellan Europeiska gemenskapen
å ena sidan och Förenta staterna och Canada å andra

sidan, åtog sig kommissionen att justera importordningen
för vete och durumvete för perioden 1 januari — 30 juni
1996. Detta skedde i syfte att mildra den svåra situation
som för närvarande råder på marknaden, med hänsyn till
den extrema situation som förutses för slutet av regle
ringsåret för vete 1995/96.

2. Artikel 2.5 c skall ersättas med följande:
"c) Importören skall vid ansökan om importlicens hos
det berörda behöriga organet ställa en säkerhet på
14 ecu per ton för import av vanligt vete av hög
standardkvalitet och en säkerhet på 8 ecu per ton
för import av maltkorn och flintmajs. Denna
säkerhet skall frisläppas på villkor att aktören
lägger fram bevis på den slutliga användning som
berättigar ett kvalitetsbidrag utöver priset för den
basprodukt som anges i a. Detta bevis måste
tillfredsställande visa för de behöriga myndighe
terna i den importerande medlemsstaten att hela
den kvantitet som importerats har bearbetats till
den produkt som avses i angivelsen enligt a inom

den tidsfrist som avses i b. När denna bearbetning
Dessa justeringar av importordningen för vete gäller för
det första nedsättningen av importpålagor för vanligt vete
av hög standardkvalitet som avses i artikel 2.5 i kommis
sionens förordning (EG) nr 1502/95 (3), senast ändrad

genom förordning (EG) nr 2841 /95 (4), och för det andra
toleransnivån för durumvete för kärnor med glasaktigt
utseende, ett kvalitetskriterium som måste uppfyllas vid

import som avses i artikel 3 i ovan nämnda förordning.
Följaktligen bör förordning (EG) nr 1502/95 ändras.

har genomförts i en annan medlemsstat än den
importerade medlemsstaten skall bearbetningsbe
viset läggas fram i form av en kopia av kontrolldo
kument T5."

3 . I bilaga I skall siffran 75,0 för durumvete som omfattas
av KN-nummer 1001 10 vad avser klassificeringskrite
rium nr 4 (lägsta innehåll av kärnor med glasaktigt
utseende) ersättas med siffran 62,0.

Artikel 2

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål .
(')
O
(3)
(*)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 ,
179,
147,
256,

1.7.1992, s. 21 .
29.7.1995, s. 1 .
30.6.1995, s. 13.
26.10.1 995, s. 10.

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

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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Nr L 49/7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 347/96
av den 27 februari 1996

om upprättandet av ett system för snabb rapportering vid övergång till fri
omsättning av lax inom Europeiska gemenskapen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av
den 17 december 1992 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för fiskeri- och vattenbrukspro
dukter ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
3318/94 (2), särskilt artikel 30 i denna, och

med beaktande av följande:

Priset pa inom gemenskapen fritt omsatt lax har fallit
väldigt kraftigt sedan slutet av oktober 1995, vilket har
förorsakat störningar på marknaden som kan leda till ett
ifrågasättande av huruvida målen i artikel 39 i fördraget
uppfylls. Kommissionens förordning (EG) nr 2907195 (3)
om fastställande av villkoret att ett minimipris för lax
med ursprung i EES tillämpas vid övergång till fri omsätt
ning, som syftar till att åter stabilisera marknaden för lax
inom Europeiska gemenskapen, trädde i kraft den 16
december 1995.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

varornas vikt och det deklarerade tullvärdet, uttryckt i den
berörda medlemsstatens valuta, för de varor som anges i
bilagan och som övergår till fri omsättning. De inlämnade

uppgifterna skall vara uppdelade på KN-nummer, på dag
då fullständig importdeklaration mottogs såväl som på
ursprungsland och avsändningsland.

2. För varor som övergår till fri omsättning mellan den
första och den 15:e dagen i månaden skall deklarationen
insändas den 25:e dagen i månaden eller den första
vardagen därefter, och för varor som övergår till fri
omsättning mellan den 16:e och den sista dagen i
månaden skall deklarationen insändas den tionde dagen i
nästföljande månad eller den första vardagen därefter.
Deklarationen skall sändas till kommissionen per fax och
ha det utförande som meddelats av kommissionen . De

upplysningar som skall lämnas får sändas till kommis

sionen på magnetiskt medium för databehandling, i ett
format som avtalats med kommissionen .

För att kommissionen skall ha möjlighet att dels övervaka
effekterna av förordning (EG) nr 2907/95 och dels, om så
är nödvändigt, genast sörja för att ytterligare åtgärder
vidtas, krävs ett system för snabb rapportering om import
villkoren för lax.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft en dag efter det att den

offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.

Pa kommissionens vägnar
Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 388, 31.12.1 992, s. 1 .
(2) EGT nr L 350, 31.12.1994, s. 15.
3 EGT nr L 304, 16.12.1995, s. 38 .
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BILAGA

Beskaffenhet

KN-nummer

0302 12 00

färsk eller kyld lax från Stilla Havet, Atlanten eller Donau, förutom filéer och
kött enligt KN-nummer 0304

0303 22 00

fryst lax från Atlanten eller Donau förutom filéer och kött enligt KN-nummer
0304

0304 10 13

färska eller kylda filéer av lax från Stilla Havet, Atlanten eller Donau

0304 20 13

frysta filéer av lax från Stilla Havet, Atlanten eller Donau
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 348/96
av den 27 februari 1996

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,
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2933/95 (2), sär
skilt 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
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 .

Artikel 1

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 28 februari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
2 EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 21 .

(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

b) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 februari 1996 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 15

0707 00 10

0709 10 10

0709 90 73

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

052

43,7

060

80,2

(ecu/100 kg)
KN-nr

0805 20 13, 0805 20 15,
0805 20 17, 0805 20 19

0805 20 11

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

052

58,6
85,2
87,1
151,6
58,8
102,9
67,3
56,1
83,5
57,6
88,8
74,0
67,5
64,4

204

064

59,6

066

41,7

464

068

62,3

528

204

72,7

600

208

44,0

624

212

83,1

400

662
999

624

128,9

999

68,5

052

125,6

053

156,3

388

060

61,0

400

066

0805 30 20

052
204

220

53,8

512

54,8

068

81,1

520

66,5

204

144,3

624

156,5

999

111,2

220

354,6

999

354,6

0808 10 51 , 0808 10 53,

052

134,9

0808 10 59

204

77,5

412

54,2

624

524

100,8

528

103,0

600

83,1
87,6
77,1

624
999

052

64,0

064

78,6

388

91,0

400

241,6

78,2

404

999

127,1

508

65,7
68,4

512

51,2

052

45,1

524

57,4

204

40,8

528

97,9

208

58,0

624

8 6,5

212

46,1

728

107,3

220

44,6

800

78,0
21,0
72,7

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

Kod

804

388

40,5

400

42,2

436

41,6

448

28,1

064

600

55,3

388
400

624

54,4

999

45,2

052

75,7

204

94,6

999

0808 20 31

039
052

512
528

101,6
86,3
72,5
91,5
98,8
63,0
65,3

624

79,0

728

115,4

600

86,4

800

55,8

624

79,3

804

112,9

999

84,0

999

85,6

(') 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 349/96
av den 27 februari 1996

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker med förutfastställelse
av exportbidraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1488/95 av den 2 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för exportbidrag inom frukt- och grönsakssektorn ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2702/95 (2),

begränsning utfärdar licenser med förutfastställelse av

exportbidraget till följd av de ansökningar som ingetts
efter den 23 februari 1996. Det är därför lämpligt att
tillämpa en nedsättningskoefficient på de kvantiteter
tomater, citroner, apelsiner och äpplen som det ansöks
om den 23 februari 1996 och att avslå ansökningar om
exportlicens med förutfastställelse av bidraget som inges
därefter i syfte att en licens skall utfärdas under den pågå
ende perioden .

särskilt artikel 4.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1489/95 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 294/96 (4), fast

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

ställs för vilka kvantiteter det kan ansökas om andra

exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget än
sådana som det ansöks om inom ramen för livsmedelsbi
stånd.

I artikel 4 i förordning (EG) nr 1488/95 fastställs under
vilka omständigheter kommissionen får vidta särskilda
åtgärder för att undvika ett överskridande av de kvantiteter
för vilka det kan ansökas om exportlicens.

Enligt de uppgifter som kommissionen i dag har,
kommer kvantiteten 15 236 ton tomater, 47 565 ton apel
siner, 16 203 ton citroner samt 14 492 ton äpplen, som

Exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget för
de tomater, citroner, apelsiner och äpplen för vilka har
ingetts den 23 februari 1996 i enlighet med artikel 1 i
förordning (EG) nr 1489/95 skall utfärdas för kvantiteter
som motsvarar 3,05 % , 0,82 % , 0,97 % , samt 1,12 % av

den begärda kvantiteten för tomater, citroner och äpplen .
Ansökningar om licens med förutfastställelse av export
bidraget som inges efter den 23 februari 1996 och före
den 24 april 1996 för denna produkt skall avslås.

anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1489/95, minskade

Artikel 2

och ökade med de kvantiteter som anges i artikel 4.1 i
förordning (EG) nr 1488/95, att överskridas om man utan

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1996.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(•) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 68 .

h) EGT nr L 280, 23.11.1995, s. 30.

P) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 75.
(«) EGT nr L 38, 16.2.1996, s. 15.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/4/ EG
av den 16 februari 1996

om ändring av direktiv 91/321/EEG om modersmjölksersättning och tillskotts
näring
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv äv förenliga
med Ständiga livsmedelskommitténs yttrande .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 89/398 /EEG av den 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift
ning om specialdestinerade livsmedel ('), särskilt artikel 4
i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till arten av modersmjölkersättning och
tillskottsnäring bör reglerna som avser näringsvärdes
deklaration vid märkning av dessa produkter förtydligas
för att undvika problem som kan uppstå vid
tillämpningen av annan berörd gemenskapslagstiftning.
Nya vetenskapliga uppgifter motiverar vissa ändringar i
den föreskrivna sammansättningen av modersmjölkser
sättning och tillskottsnäring som anges i bilagorna I och
II i kommissionens direktiv 91 /321 /EEG (2), ändrad

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige.

Nukleotider, som är en naturlig beståndsdel av moders
mjölken, har under många år använts för att komplettera
modersmjölksersättning och tillskottsnäring i medlems
stater och i tredje länder utan några negativa effekter. Det
är därför inte motiverat att förbjuda deras användning vid
tillverkning av dessa produkter.
Den tekniska utvecklingen har medfört tillverkning av
modersmjölksersättning som är baserad på delvis hydroly
serade proteiner som till följd av sina låga halter av
immunreaktiva proteiner kan vara nyttiga. Av detta skäl
bör påstående om särskilda egenskaper vara tillåtna. Dessa
varor skiljer sig från semielementardieter baserade på
höggradiga hydrolysat, som används för dietbehandling av
diagnostiserade medicinska tillstånd som inte omfattas av

Artikel 1

Direktiv 91 /321 /EEG ändras på följande sätt:
1 . Artikel 6 skall ersättas med följande:
"Artikel 6

Modersmjölkersättning och tillskottsnäring får inte
innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar
spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga maximi
nivåer skall fastställas utan dröjsmål.
Mikrobiologiska villkor
nödvändig utsträckning."

Samråd har skett med vetenskapliga livsmedelskommit
tén, i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG,
beträffande de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse
för människors hälsa.

(■) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

I1) EGT nr L 175, 4.7.1991 , s. 35.

även

fastställas

i

2. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2.d och 2.e skall ersättas med följande:
"d) I fråga om modersmjölksersättning och
tillskottsnäring: tillgängligt energivärde, uttryckt
i kj och kcal, och innehållet av proteiner,
kolhydrater och fett, uttryckt i numerisk form,
per 100 ml av den konsumtionsfärdiga varan .
e) I fråga om modersmjölksersättning och
tillskottsnäring: genomsnittliga mängden av
varje mineralämne och varje vitamin som
nämns i bilagarna I och II och, där så är tilläm
pligt, kolin, inositol, karnitin och taurin,
uttryckt i numerisk form, per 100 ml av den
konsumtionsfärdiga varan."

detta direktiv.

Direktiv 91 /321 /EEG bör följaktligen ändras.

skall

b) Följande skall läggas till i artikel 7 som en ny punkt
2a :

2a

Märkningen får ange följande:

a) Genomsnittlig mängd av de näringsämnen som
anges i bilaga III, om en sådan deklaration inte
täcks av bestämmelserna i punkt 2 e i denna arti

kel, uttryckt i numerisk form, per 100 ml av den
konsumtionsfärdiga varan.

28 . 2. 96
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b) För tillskottsnäring utöver numerisk information

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

även information om vitaminer och minera

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.

lämnen som omnämns i bilaga VIII, uttryckt i

procent av de referensvärden som anges däri, per
100 ml av den konsumtionsfärdiga varan, under

förutsättning att mängderna uppgår till minst 15
procent av referensvärdena."
3. Bilagorna skall ändras i enlighet med bilagan till detta
direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den 31 mars 1997. De skall genast underrätta
kommissionen om detta. Dessa lagar och andra författ

ningar skall tillämpas på ett sådant sätt att
— de tillåter handel med produkter som uppfyller kraven
i detta direktiv senast den 1 april 1997,

— de förbjuder handel med produkter som inte uppfyller
kraven i detta direktiv med verkan från och med den
31 mars 1999 .

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1996.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Bilagorna till direktiv 91 /321 /EEG skall ändras pa följande sätt:
1 ) Bilaga I skall ändras på följande sätt:
a) Avsnitt 2, 2.1 och 2.2 skall ersättas med följande:
"2 .

Proteiner

(Proteininnehall = kväveinnehåll x 6,38) för komjölksproteiner

(Proteininnehåll = kväveinnehåll x 6,25) för sojaproteinisolat och delvis hydrolyserade proteiner

Med kemiskt index avses den lägsta av alla kvoter mellan halten av varje essentiell aminosyra i
det använda proteinet och halten av varje motsvarande aminosyra i jämförelseproteinet.
2.1 Modersmjölksersättning tillverkad av komjölksproteiner
Lägst
0,45 g/ 100 kj
( 1,8 g/100 kcal)

Högst
0,7 g/ 100 kj
(3 g/ 100 kcal)

Vid samma energiinnehåll måste modersmjölksersättningen innehålla minst lika stor mängd av
varje essentiell och semiessentiell aminosyra som jämförelseproteinet (bröstmjölk enligt definitio
nen i bilaga V); vid beräkningen får dock halten av metionin och cystin sammanräknas.

2.2 Modersmjölksersättning tillverkad av delvis hydrolyserade proteiner
Lägst
0,56 g/ 100 kj
(2,25 g/ 100 kcal)

Högst
0,7 g/ 100 kj
(3 g/ 100 kcal)

Vid samma energiinnehåll måste modersmjölksersättningen innehålla minst lika stor mängd av
varje essentiell och semiessentiell aminosyra som jämförelseproteinet (bröstmjölk enligt definitio
nen i bilaga V); vid beräkningen får dock halten av metionin och cystin sammanräknas.
Proteinets kvalitet, bestämt som PER (Protein Efficiency Ratio) och NUP (Net Protein Utilisa
tion), skall minst motsvara det som gäller för kasein.
Innehållet av taurin skall vara minst 10 µmol/ 100 kJ (42 µmol/ 100 kcal) och innehållet av L-kar
nitin skall vara minst 1,8 µmol/ 100 kJ (7,5 µmol/ 100 kcal)."

b) Lägsta innehållet av fett i avsnitt 3 skall ändras enligt följande:
"Lägst
1,05 g/ 1 00 kj
(4,4 g/ 1 00 kcal)"

c) Tredje strecksatsen i avsnitt 3.1 skall utgå.
d) Följande skall läggas till i avsnitt 3:

"3.5. Halten linolensyra får inte vara lägre än 12 mg/ 100 kJ (50 mg/ 100 kcal).
Kvoten linolsyra/-linolensyra får inte vara lägre än 5 eller högre än 15.

3.6. Halten transfettsyror får inte överstiga 4 % av den totala fettmängden.

3.7. Halten erukasyra får inte överstiga 1 % av den totala fettmängden.
3.8 . Långkedjiga (20 och 22 kolatomer) fleromättade fettsyror (LCP) får tillsättas. Om så sker får
halten av dem inte överstiga
— 1 % av totala fettmängden för n-3 LCP,
och

— 2 % av totala fettmängden för n-6 LCP
— (1 % av det sammanlagda fettinnehållet för arkidonsyra)

Innehållet av eicosapentaensyra (20:5 n-3) får inte överstiga innehållet av docosahexaensyra (22:6
n-3)."
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e) Följande skall läggas till i avsnitt 5.1
per 100 kJ

\
"Selen (2) (μ«)

per 100 kcal

Lägst

Högst

—

0,7

Lägst

Högst
3

—

(2) Gränsvärde för modersmjölksersättning med tillsats av selen."

f) I avsnitt 6 skall hänvisningen till nikotinamid ersättas med följande:

I
I

per 100 kJ

Högst

Lägst

"Niacin (mg-NE)

per 100 kcal

0,2

—

Lägst

Högst

0,8

-"

2) Bilaga II skall ändras pa följande sätt:

a) I avsnitt 2 första stycket efter de numeriska värdena, skall orden "eller bröstmjölk" läggas till efter ordet
kasein

och i slutet av avsnitt 2 skall följande stycke läggas till:

"Vid samma energiinnehåll måste tillskottsnäring innehålla en minst lika stor andel som metionin
bröstmjölk enligt bilaga V."

b) Tredje strecksatsen i avsnitt 3.1 skall utgå.

c) Följande skall läggas till i avsnitt 3:
"3.5. Halten transfettsyror får inte överstiga 4 % av totala fettmängden.

3.6. Halten erukasyra får inte överstiga 1 % av totala fettmängden."

3) Följande skall läggas till som avsnitt 7 i såväl bilaga I som bilaga II:
"7. Följande nukloetider far tillsättas.
högst (')

(mg/ 100 kJ)

(mg/ 1 00 kcal)

cytidin 5'-monofosfat

0,60

2,50

uridin 5'-monofosfat

0,42

1,75

adenosin 5'-monofosfat

0,36

1,50

guanosin 5'-monofosfat

0,12

0,50

inosin 5'-monofosfat

0,24

1,00

(') Den sammanlagda mängden av nukleotider får inte överstiga 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

4) Bilaga III skall ändras på följande sätt:
a) Följande skall läggas till i avsnitt 2
Tillåtna föreningar

Mineralämnen

"Selen

natriumselenat

natriumselenit"

Nr L 49/ 16

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

28 . 2. 96

b) Följande ämnen skall läggas till i avsnitt 3:
"cytidin 5'-monofosfat och dess natriumsalt
uridin 5'-monofosfat och dess natriumsalt

adenosin 5'-monofosfat och dess natriumsalt

guanosin 5'-monofosfat och dess natriumsalt
inosin 5'-monofosfat och dess natriumsalt"

5) Följande skall läggas till i bilaga IV:
Påstående

Villkor för det angivna påståendet:

"7. Minskad risk för allergi mot mjölkproteiner.
Detta påstående får inbegripa termer som
hänvisar till minskade allergene eller minska
de antigena egenskaper.

a) Modersmjölksersättningen skall uppfylla de vill
kor som fastställts i avsnitt 2.2 i bilaga I och
mängden immunreaktivt protein, mätt med all
mänt accepterade metoder, skall vara mindre än
1 %

av kväveinnehållande ämnen

i

moders

mjölksersättningen .
b) Etiketten skall tydligt ange att varan inte får för
täras av barn med allergi mot de intakta proteiner
den är tillverkad av, om inte allmänt accepterade
kliniska försök visat på tolerans mot moders
mjölksersättningen hos mer än 90 % av spädbarn
(95 % konfidensintervall) med överkänslighet
mot det protein som hydrolysatet är gjort av.
c) Modersmjölksersättningen får vid oral tillförsel
inte ge upphov till överkänslighet hos djur mot
de intakta proteiner hydrolysatet är tillverkat av.
d) Objektiva och vetenskapligt belagda data som be
visar de påstådda egenskaperna måste finnas
tillgängliga."

6) Följande skall läggas till som bilaga VIII:
"BILAGA VIII

REFERENSVÄRDEN FÖR

Näringsämne

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin C
Tiamin

Riboflavin
Niacinekv.
Vitamin B6
Folat

Vitamin Bl 2
Kalcium

Järn
Zink

Jod
Selen

Koppar

NARINGSVARDESDEKLARATION AV LIVSMEDEL FÖR
SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Referensvärde för

märkning

mikrogram 400
mikrogram 10
milligram
25
milligram
0,5
milligram
0,8
milligram
9
milligram
0,7
mikrogram 100
mikrogram
0,7
milligram 400
milligram
6
milligram
4
mikrogram 70
mikrogram 1 0
milligram
0,4"
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/5/EG
av den 16 februari 1996

om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

smabarn. Den framtida utvecklingen av situationen

kommer att följas uppmärksamt, och om det visar sig
nödvändigt kommer lämpliga åtgärder att vidtas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 89/398 /EEG av den 3

maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstift
ning om specialdestinerade livsmedel ('), särskilt artikel 4
i detta, och

Bestämmelser som rör användning av tillsatser vid
tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och
barnmat kommer att fastställas i ett rådsdirektiv.

Användning av nya livsmedelsingredienser kommer att
hanteras horisontellt för alla livsmedel genom en särskild
åtgärd.

med beaktande av följande:

Detta direktiv avspeglar aktuell kunskap om dessa varor.
Gemenskapsåtgärderna i detta direktiv går inte utöver vad
som är nödvändigt för att uppnå de mål som redan fast

Ändringar som medger innovationer på grundval av

ställs i direktiv 89/398/ EEG .

genom det förfarande som fastställs i artikel 13 i direktiv

vetenskapliga och tekniska framsteg kommer att beslutas
89/398/ EEG .

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn
och småbarn används som en del av en varierad kost och

utgör inte enda näringskällan för spädbarn eller småbarn.

Med tanke på den kategori personer för vilka dessa varor
är avsedda måste nödvändiga mikrobiologiska kriterier
och maximinivåer för främmande ämnen fastställas utan

Det finns ett stort urval av produkterna i fråga som
avspeglar den mycket varierade kosten för spädbarn som
avvänjs och för småbarn vilket beror på de sociala och

dröjsmål.
I enlighet med artikel 7 i direktiv 89/398/EEG är de varor

kulturella förhållandena inom gemenskapen .

som omfattas av detta direktiv underkastade de allmänna

Den huvudsakliga sammansättningen för produkterna i
fråga måste vara lämplig för friska spädbarns och
småbarns näringsbehov såsom de fastställts genom
allmänt accepterade vetenskapliga data och med beak

regler som fastställts i rådets direktiv 79/ 112/EEG av den
18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga
om livsmedel (2), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 93/ 102/EG (3).

tande av ovan nämnda faktorer.

De huvudsakliga näringsmässiga kraven för sammansätt
ningen av de två huvudkategorierna av dessa produkter,
nämligen beredda spannmålsbaserade livsmedel och barn

I detta direktiv antas och utvidgas tilläggen och undan
tagen i dessa allmänna regler, där så är lämpligt.

mat, bör fastställas.

Särskilt arten och användningen av de produkter som
omfattas av detta direktiv gör att näringsvärdesdeklaration
som visar energivärde och huvudsakliga näringsämnen i

Även om ett antal tvingande krav och andra begräns

produkterna är nödvändig. Å andra sidan måste använd

ningar avseende innehållet av vitaminer, mineraler och
andra näringsämnen på grund av arten av dessa produkter
bör införas får sådana näringsämnen frivilligt tillsättas av

ningssättet anges i enlighet med artikel 3.1 punkt 8 och
artikel 10 i direktiv 79/ 112/EEG för att förhindra felaktig
användning som kan vara skadlig för barns hälsa.

tillverkare,

under

förutsättning

att

endast

sådana

substanser som förtecknas i bilaga IV används.

Användningen av dessa produkter med frivillig tillsats av
näringsämnen på de nivåer som för närvarande före
kommer i gemenskapen förefaller inte att medföra för
stort intag av dessa näringsämnen för spädbarn och
(') EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

Även om generella påståenden, som inte är uttryckligen
förbjudna, får användas för produkterna i fråga i enlighet
med de regler som är tillämpliga för alla livsmedel, bör
vid användning av sådana påståenden sammansättnings
kraven i detta direktiv beaktas, när så är tillämpligt.
(2) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1 .
O EGT nr L 291 , 25.11.1993, s. 14.
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Samråd har skett med vetenskapliga livsmedelskommit
tén, i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG,
beträffande de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse
för människors hälsa.

De åtgärder som fastställts i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén .
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Artikel 3

Beredda spannmalsbaserade livsmedel och barnmat skall
tillverkas av ingredienser vars lämplighet som föda för
spädbarn och småbarn har fastställts genom allmänt
erkända vetenskapliga rön .

Artikel 4

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 . Beredda spannmalsbaserade livsmedel skall uppfylla
de villkor för sammansättningen som anges i bilaga I.

Artikel 1

1.

Detta direktiv är ett särdirektiv i den mening som

2. Barnmat skall uppfylla de villkor för sammansätt
ningen som anges i bilaga II.

avses i artikel 4 i rådets direktiv 89/398/ EEG .

2.

Detta

direktiv

omfattar

livsmedel

Artikel 5

för särskilda

näringsändamål som motsvarar de särskilda kraven för
friska spädbarn och småbarn i gemenskapen och som är
avsedda att användas av spädbarn, under awänjning, och
av småbarn som komplement till kosten eller för gradvis

anpassning till vanlig föda. Följande avses:

Endast sadana näringsämnen som förtecknas i bilaga IV
får tillsättas vid tillverkning av beredda spannmåls
baserade livsmedel och barnmat. Inom tolv månader efter

det att detta direktiv trätt i kraft skall, där så är nödvän

digt, maximinivåer utöver de redan uppställda fastställas.

a) "Beredda spannmålsbaserade livsmedel" vilka indelas i
följande fyra grupper:

Renhetskraven för dessa ämnen kommer att fastställas vid

i) Vanligt spannmål som har beretts med eller

en senare tidpunkt.

behöver beredas med mjölk eller andra lämpliga
näringsvätskor.

Artikel 6

ii) Spannmål med tillsats av proteinrika livsmedel
som har beretts med eller behöver beredas med
vatten eller andra vätska som inte innehåller

protein .

iii) Pasta för användning efter tillagning i kokande
vatten eller andra lämpliga vätskor.

iv) Skorpor och kex som antingen skall användas

Beredda spannmalsbaserade livsmedel och barnmat får
inte innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar
spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga maximinivåer
skall fastställas utan dröjsmål .
Mikrobiologiska villkor skall även fastställas i nödvändig
utsträckning.

direkt eller som efter att ha krossats skall beredas

med vatten, mjölk eller andra lämpliga vätskor.
Artikel 7

b) "Barnmat", utom beredda spannmålsbaserade livsme
del .

3.

1.
Detta direktiv är inte tillämpligt på mjölk avseende

för småbarn .

4. Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande
uttryckt ha angiven betydelse:

— "Spädbarn" avser barn under tolv månaders ålder.
— "Småbarn" avser barn mellan ett och tre års ålder.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att de produkter som avses i
artikel 1 marknadsförs inom gemenskapen endast om de

uppfyller de regler som fastställts i detta direktiv.

Märkning av berörda varor skall utöver de uppgifter

som avses i artikel 3 i direktiv 79/ 112/EEG innehålla

följande obligatoriska uppgifter:

a) Uppgift om den ålder från vilken det är lämpligt att
använda produkten med beaktande av dess samman
sättning, struktur och andra särskilda egenskaper.
Angiven ålder får inte vara lägre än fyra månader för
någon produkt. Produkter som rekommenderas för
användning från fyra månaders ålder får anges vara
lämpligt från denna ålder om inte annat följer av råd
från opartiska personer med kunskaper i medicin,
näringslära eller farmakologi eller andra fackexperter
som har ansvar för barn - och mödravård .

b) Upplysning om förekomst eller frånvaro av gluten om
den angivna ålder från vilken varan får användas är
under sex månader.
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c) Tillgängligt energivärde uttryckt i kj och kcal och
innehållet av protein, kolhydrater och fett, uttryckt i
siffror, per 100 g eller 100 ml av samförd produkt och
där så är lämpligt för den kvantitet av varan som före
slås för konsumtion .

d) Genomsnittliga mängd av varje mineralämne och varje
vitamin för vilka en särskild nivå har angivits i bilaga
II respektive bilaga I, uttryckt numeriskt per 100 g
eller 100 ml av saluhållen produkt och, där så är
lämpligt, för den kvantitet av produkten som erbjuds
för konsumption.

e) Anvisningar för lämplig tillredning, där så behövs, och
uppgift om vikten att följa dessa anvisningar.
2. Märkningen får ange:
a) Genomsnittlig halt av de näringsämnen som anges i
bilaga IV när sådana uppgifter inte täcks av bestäm
melserna i d, uttryckt numeriskt per 100 g eller 100 ml
av saluförd produkt, och där så är lämpligt, för den
kvantitet av produkten som erbjuds för konsumtion.

Nr L 49/ 19

senast den 30 september 1997. De skall genast underrätta
kommissionen om detta. Dessa lagar och andra författ
ningar skall tillämpas på ett sådant sätt att

— de tillåter handel med produkter som uppfyller kraven
av detta direktiv före den 1 oktober 1997,

— de förbjuder handel med produkter som inte uppfyller
kraven av detta direktiv med verkan från och med 31
mars 1999 .

När en medlemsstat antar dessa betämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
Artikel 9

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

b) Förutom numeriska angivelser, information om vita
miner och mineraler som anges i bilaga V, uttryckt i
procent av de referensvärden som anges där, per 100 g
eller 100 ml av saluförd produkt och, där så är

lämpligt, för den kvantitet av varan som erbjuds för
konsumtion, under förutsättning att förekommande
kvantiteter uppgår till minst 15 procent av referensvär
dena.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1996.

Pa kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

HUVUDSAKLIG

SAMMANSATTNING
AV
BEREDDA
SPANNMÅLSBASERADE
LIVSMEDEL FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämmen avser konsumtionsfärdiga varor som marknadsförs som sådana eller efter be
redning enligt tillverkarens anvisningar.
1.

Spannmålsinnehål

Beredda spannmålsbaserade livsmedel tillverkas huvudsakligen av ett eller flera malda spannmål eller
stärkelsehaltiga rotfrukter.

Kvantiteten spannmål och/eller stärkelsehaltiga rotfrukter får inte vara mindre än 25 procent av den
färdiga blandningen, räknat på torrvikt.
2.

Protein

2.1

För de varor som avses i punkterna a n och a IV i artikel 1.2 far proteininnehållet inte överstiga 1,3 g
per 100 kJ (5,5 g per 100 kcal).

2.2

För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,48 g per 100
kJ (2 g per 100 kcal).

2.3

För kex som avses i punkt a iv i artikel 1.2 med tillsats av proteinrika livsmedel som presenteras som
proteinrika får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,36 g per 100 kJ ( 1,5 g per 100 kcal).

2.4

Kemiskt index för det tillsatta proteinet skall motsvara åtminstone 80 procent av sammansättningen
av referensproteinet (kasein såsom det definieras i bilaga III) eller också skall proteinet (bestämt som
PEF) i blandningen motsvara minst 70 procent av referensproteinet. Under alla omständigheter är
tillsats av aminosyror tillåten endast i syfte att förbättra proteinblandningens näringsvärde och endast i
mängder som är nödvändiga för detta ändamål.

3.

Kolhydrater

3.1

Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkterna a i
och a iv i artikel 1.2 gäller följande:
— Mängden tillsatt kolhydrat ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,8 g per 100 kJ (7,5 g per
100 kcal).
— Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,9 per 100 kJ (3,75 g per 100 kcal).

3.2

Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkt a ii i ar
tikel 1.2 så gäller följande:
— Mängden tillsatt kolhydrat ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,2 g per 100 kJ (5 g per 100
kcal).
— Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,6 g per 100 kJ (2,5 g per 100 kcal).

4.

Fetter

4.1

För produkter som omfattas av punkterna a i och a iv i artikel 1.2 far fetthalten inte överstiga 0,8 g per
100 kJ (3,3 g per 100 kcal).

4.2

För produkter som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 får fetthalten inte överstiga 1,1 g per 100 kJ (4,5
per 100 kcal). Om fetthalten överstiger 0,8 g per 100 kJ (3,3 g per 100 kcal) gäller följande:
a) Mängden laurinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten.
b) Mängden myristinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten .
c) Mängden linolsyra (i formen glycerider = linolater) får inte vara mindre än 70 mg per 100 kJ (300
mg per 100 kcal) och får inte överstiga 285 mg per 100 kJ (1 200 mg per 100 kcal).

5.

Mineraler

5.1

Natrium

— Natriumsalter far endast tillsättas till beredda spannmålsbaserade livsmedel av teknologiska skäl,
— natriumhalten i beredda spannmålsbaserade livsmedel får inte överstiga 25 mg per 100 kJ (100 mg
per 100 kcal).
5.2

Kalcium

5.2.1 För de varor som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 far mängden kalcium inte understiga 20 mg per
100 kJ (80 mg per 100 kcal).
5.2.2 För de varor som omfattas av punkt a iv i artikel 1 .2, som tillverkats med tillsats av mjölk (mjölkkex)
och som presenteras som sådana får mängden kalcium inte understiga 12 mg per 100 kJ (50 mg per
100 kcal).
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6.

Vitaminer

6.1

För beredda spannmålsbaserade livsmedel skall halten tiamin vara minst 25 µg per 100 kJ ( 100 \Lg per
100 kcal).

6.2

För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 gäller följande:

I
1
Vitamin A (
µg RE)(')
Vitamin D ^g) (2)

per 100 kJ
minimum

14

0,25

per 100 kcal

maximum

43

0,75

minimum

maximum

60

180

1

3

(') RE = All-transretinolekvivalenter.
(2) I form av kolekalciferol varav 10 |µg = 400 IE vitamin D.

Dessa gränser gäller också om vitamin A eller D tillsätts till andra beredda spannmålsbaserade livsme
del .
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BILAGA II

HUVUDSAKLIG SAMMANSATTNING AV BARNMAT FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga varor som säljs som sådana eller utspädda enligt
tillverkarens anvisningar.
1.

Protein

1.1 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor utgör de enda ingredienser
som förekommer i varunamnen så gäller följande:
— Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte
utgöra mindre än 40 viktprocent av den färdiga varan.
— Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte
understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

— Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1,7 g per 100 kJ (7 g per 100
kcal).

1.2 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i
kombination anges först i varunamnet så gäller, oavsett om varan presenteras som en måltid eller inte,
följande:

— Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte
utgöra mindre än 10 viktprocent av den färdiga varan.
— Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte
understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.
— Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1 g per 100 kJ (4 g per 100
kcal).

1.3 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i
kombination anges i varunamnet men inte först så gäller, oavsett om produkten presenteras som en
måltid eller inte, följande:

— Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte
utgöra mindre än 8 viktprocent av den färdiga varan.

— Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte
understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.
— Proteinhalten från angivna källor får inte understiga 0,5 g per 100 kJ (2,2 g per 100 kcal).
— Den sammanlagda proteinmängden i varan från alla proteinkällor får inte understiga 0,7 g per 100
kJ (3 g per 100 kcal).

1 .4 Om varan på etiketten betecknas som en måltid men inte nämner kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller
andra traditionella proteinkällor i varunamnet, gäller följande, den sammanlagda proteinhalten i varan
från alla källor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).
1 .5 Tillsats av aminosyror är tillåten endast för att förbättra näringsvärdet av förekommande protein och en
dast i de halter som är nödvändiga för detta ändamål.
2.

Kolhydrater
Den sammanlagda kolhydratmängden som förekommer i frukt- och grönsaksjuicer och nektar, rena
frukträtter och efterrätter eller desserter får inte överstiga

— 10 g per 100 ml för grönsaksjuice och drycker baserade på grönsaksjuice,
— 15 g per 100 ml för fruktjuice och nektar och drycker baserade på dessa,
— 20 g per 100 g för rena frukträtter,
— 25 g per 100 g för desserter och puddingar,

— 5 g per 100 g för andra icke mjölkbaserade drycker.
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Fett

3.1 För de varor som avses i 1.1 i denna bilaga gäller följande, om kött eller ost är de enda ingredienserna
eller nämns först i varunamnet så gäller följande, den totala fetthalten i varan från alla källor får inte
överstiga 1,4 g per 100 kJ (6 g per 100 kcal).

3.2 För alla övriga varor gäller följande, den totala fetthalten i varan från alla källor får inte överstiga 1,1 g
per 100 kJ (4,5 g per 100 kcal).
4.

Natrium

4.1 Det slutliga natriuminnehållet i varan far vara antingen högst 48 mg per 100 kJ (200 mg per 100 kcal)
eller högst 200 mg per 100 g. Om ost är den enda ingrediens som nämns i varunamnet får den slutliga
natriumhalten i varan dock inte överstiga 70 mg per 100 kJ (300 mg per 100 kcal).
4.2 Natriumsalter får inte tillsättas till varor baserade på frukt eller till desserter eller efterrätter utom av tek
nologiska skäl.
5.

Vitaminer
Vitamin C

I fruktjuice, nektar eller grönsaksjuice bör den slutliga halten av vitamin C i varan antingen inte under
stiga 6 mg per 100 kJ (25 mg per 100 kcal) eller inte understiga 25 mg per 100 g.
Vitamin A

I grönsaksjuice far det slutliga innehållet av vitamin A i varan inte understiga 25 Hg RE per 100 kJ ( 100
Hg RE per 100 kcal)(').
Vitamin A får inte tillsättas till övrig barnmat.
Vitamin D

Vitamin D får inte tillsättas till barnmat.

(')RE = All-transretinolekvivalenter.
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BILAGA III

AMINOSYRASAMMANSÄTTNING I KASEIN

(g per 100 g protein)
3,7

Arginin
Cystin

0,3

Histidin

2,9

Isoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lysin

8,1

Metionin

2,8

Fenylalanin

5,2

Treonin

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrosin

5,8

Valin

6,7
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BILAGA IV

BERIKNINGSMEDEL

1 . Vitaminer
Vitamin A
Retinol

Retinylacetat
Retinylpalmitat
Betakaroten
Vitamin D

Vitamin D2 (= ergoKalciferol)
Vitamin D3 (= koleKalciferol)
Vitamin Bl

Tiamidhydroklorid
Tiaminmononitrat
Vitamin B2

Riboflavin
Natriumriboflavin-5-fosfat
Niacin

Nikotinamid

Nikotinsyra
Vitamin B6

Pyridoxinhydroklorid
Pyridoxin-5-fosfat
Pyridoxindipalmitat
Pantotensyra

Kalcium-D-pantotenat
Natrium-D-pantotenat
Dexpantenol
Folat

Folinsyra
Vitamin Bl 2

Cyanokobalamin
Hydroxobalamin
Biotin
D-biotin

Vitamin C

L-askorbinsyra
Natrium-L-askorbat
Kalcium-L-askorbat

6-palmityl-L-askorbinsyra (askorbylpalmitat)
Kaliumaskorbat

Vitamin K

Fyllokvinon (Fytomenadion)
Vitamin E

D-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferylacetat
DL-alfa-tokoferylacetat
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2. Aminosyror
L-arginin
L-cystin
L-histidin
L-isoleucin
L-leucin

>

och deras hydroklorider

L-lysin
L-cystein
L-metionin

L-fenylalanin
L-treonin

L-tryptofan
L-tyrosin
L-valin

3. övrigt
Kolin
Kolinklorid
Kolincitrat
Kolinbitartrat
Inositol
L-karnitin

L-karnitinhydroklorid
4. Mineralsalter och spårämnen
Kalcium
Kalciumkarbonat
Kalciumklorid

Kalciumsalter av citronsyra
Kalciumglukonat
Kalciumglycerofosfat
Kalciumlaktat
Kalciumoxid

Kalciumhydroxid
Kalciumsalter av ortofosforsyra
Magnesium

Magnesiumkarbonat
Magnesiumklorid
Magnesiumsalter av citronsyra
Magnesiumglukonat
Magnesiumoxid
Magnesiumhydroxid
Magnesiumsalter av ortofosforsyra
Magnesiumsulfat
Magnesiumlaktat
Magnesiumglycerofosfat
Kalium
Kaliumklorid

Kaliumsalter av citronsyra
Kaliumglukonat
Kaliumlaktat

Kaliumglycerofosfat
Järn
Ferrocitrat
Ferriammoniumcitrat

Ferroglukonat
Ferrolaktat
Ferrosulfat
Ferrofumarat

Ferridifosfat (ferripyrofosfat)
Elementariärn (karbonyljärn, elektronyltjärn, vätereducerat järn)
Fernsackarat
Natriumferridiofosfat
Ferrokarbonat
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Koppar

Kopparlysin-komplex
Kopparkarbonat
Kopparcitrat
Kopparglukonat
Kopparsulfat
Zink
Zinkacetat
Zinkklorid
Zinkcitrat
Zinklaktat
Zinksulfat
Zinkoxid

Zinkglukonat

Mangan

Mangan karbonat
Manganklorid
Mangancitrat
Manganglukonat
Mangansulfat
Manganglycerofosfat

Jod
Natriumjodid
Kalciumjodid
Kalciumjodat
Natriumjodat

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
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BILAGA V

REFERENSVÄRDEN FÖR NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION AV LIVSMEDEL FÖR SPÄD
BARN OCH SMÅBARN

Näringsämne
Vitamin A
Vitamin D
Vitamin C
Tiamin

Riboflavin
Niacinekvivalenter
Vitamin B6
Folat
Vitamin Bl 2
Kalcium

Järn
Zink

Jod
Selen

Koppar

referensvärde för

märkning

(µg)
(μ«)
(mg)
(mg)
(mg)
(«n«)
(mg)
(µg)
(μ«)
(mg)
(mg)
(mg)
(µg)
(µg)
(mg)

400
10
25
0,5
0,8
9
0,7
100
0 ,7
400
6
4
70
10
0,4
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Nr L 49/29

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/6/ EG
av den 16 februari 1996

om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i
djurfoder
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 74/63/ EEG av den 17

december 1973 om främmande ämnen och produkter i

djurfoder ('), senast ändrat genom Anslutningsakten för
Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 6 i detta,
och

med beaktande av följande:
I direktiv 74/63/EEG föreskrivs att innehållet i bilagorna

senast den 31 juli 1996. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till väsentliga bestämmelser i nationell lagstift
ning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.

ständigt bör ändras med hänsyn till den vetenskapliga och
tekniska utvecklingen.

Artikel 3

Det är nödvändigt att sänka halten av Aflatoxin B, i
helfoder till mjölkkor med tanke på nödvändigheten av
att förebygga förekomsten av detta ämne i mjölk.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga foderkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att

den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.
Artikel 4

Detta riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 74/63/EEG skall ändras enligt bilagan

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1996.

till detta direktiv.
Artikel 2

1.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv

(') EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31 .

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

I bilaga I B.l "Aflatoxin B ," skall texten Helfoder tul nötkreatur, far och getter (med undantag av mjölkkor,
kalvar och lamm)" i kolumn 2 och siffran 0,05 i kolumn 3 ersättas med följande:
Maximihalt i mg/kg
(ppm) i foder,

Ämnen, produkter

Foder

reducerat till en
vattenhalt
av 1 2 %

(1 )

(2)

(3)

"Helfoder till nötkreatur, får och getter

0,05

med undantag av

l

— mjölkkor

0,005

I

— kalvar och lamm

0,01 "
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS ADMINISTRATIVA KOMMISSION

FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE

BESLUT nr 160

av den 28 november 1995

om tillämpningsområdet för artikel 71.1 b ii i rådets förordning (EEG) nr 1408 /71
beträffande rätten till förmåner vid arbetslöshet för andra arbetstagare än gränsarbetare vilka under sin senaste anställning var bosatta inom en annan med
lemsstats territorium än den behöriga statens

(96/ 172/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS ADMINISTRATIVA KOMMISSION FÖR SOCIAL TRYGG

HET FÖR MIGRERANDE ARBETARE HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 81 a i rådet förordning (EEG) nr 1408/71 enligt vilken den har
till uppgift att handha samtliga frågor om tolkning av bestämmelserna i förordningar
(EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72,
efter begäran om avgörande av vilka anställda som avses i artikel 71.1 b ii i förordning
(EEG) nr 1408/71 , och
med beaktande av följande :

De kategorier av anställda som uttryckligen nämns i beslut nr 131 av den 3 december
1985 bör utökas med åtföljande ändring av beslutet.
I artikel 71 i ovannämnda förordning finns särskilda regler för beviljande och utbetalning
av förmåner vid arbetslöshet till arbetslösa personer som under sin senaste anställning varit
bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten.

Den avgörande faktorn för att artikel 71 skall kunna tillämpas fullt ut är att den berörda
personen under sin senaste anställning var bosatt i en annan medlemsstat än den vars lag
stiftning han omfattades av och som inte med nödvändighet innebär den där han var an
ställd.

Enligt definitionen i artikel 1 h i förordning (EEG) nr 1408/71 avses med uttrycket bosätt
ning stadigvarande bosättning medan vistelse defineras som tillfällig vistelse i punkt i i
samma artikel .

De anställda som avses i artikel 14.1 och 14b.l i förordning (EEG) nr 1408/71 antas, om
inte annat visas, vara bosatta i den behöriga staten.

Nr L 49/31

Nr L 49/32

( SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Av bestämmelserna i artikel 1 b och 1 c i (EEG) nr 1408/71 framgår att gränsarbetare och
säsongsarbetare är bosatta i ett annat land än det land där de är anställda, vilket, i kraft av
artikel 13.2 a i förordningen är den behöriga staten och det råder följaktligen inget tvivel
om att dessa anställda omfattas av artikel 71 i förordningen.
De kategorier av anställda som avses i artiklarna 13.2 c, 14.2 a, 14.2 b och 14.3 samt 16.2 i
förordning (EEG) nr 1408/71 , samt de personer för vilka en sådan överensskommelse som
avses i artikel 17 i förordningen är tillämplig, kan i vissa fall vara bosatta i en annan med
lemsstat än den som har bestämts som behörig enligt någon av dessa artiklar.
För de kategorier av anställda som avses i de ovannämnda artiklarna 13.2 c, 14.2 a, 14.2 b
och 14.3 samt 16.2 samt för de personer för vilka en överenskommelse enligt ovannämnda
artikel 17 är tillämplig måste det i varje enskilt fall undersökas i vilken stat de är bosatta,
och för de anställda som avses i artikel 14.2 a och 14.2 b måste en sådan undersökning gö
ras redan vad gäller deras försäkringstillhörighet.

Enligt artikel 71.1 a ii och 7.1 b ii övergår ansvaret för betalningen av förmåner från den
behöriga staten till det land där den berörda personen är bosatt om han anmäler sig till ar
betsförmedlingen i det landet.

Även om detta kan godtas ifråga om gränsarbetare, säsongsarbetare och vissa andra katego
rier som också behåller starka band till sitt ursprungsland, skulle det inte kunna godtas att
en alltför vid tolkning av begreppet bosättning skulle utvidga tillämpningsområdet för ar
tikel 71 i förordning (EEG) nr 1408/71 till att gälla alla migrerande arbetare som har rela
tivt stadigvarande arbete i en medlemsstat och som har lämnat kvar sina familjer i
ursprungslandet.
Detta beslut har fattats i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 80.3 i förordning
(EEG) nr 1408/71 .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 . Förutom för säsongsarbetare skall artikel 71.1 b ii i förordning (EEG) nr 1408/71 sär
skilt gälla följande kategorier av anställda:
a) Sådana anställda som avses i artikel 13.2 c i förordningen,
b) sådana anställda för internationella transporter som avses i artikel 14.2 a i förord
ningen,

c) andra anställda än anställda för internationella transporter som normalt utövar sitt
yrke i flera medlemsstater enligt vad som anges i artikel 14.2 b,
d) sådana anställda i företag vilkas verksamhet sträcker sig över en gemensam gräns en
ligt vad som anges i artikel 14.3,
e) anställda vid diplomatiska beskickningar och konsulat och privattjänare hos tjänste
män vid sådana beskickningar och konsulat, enligt vad som anges i artikel 1 6.2 i för
ordningen, och
f) anställda för vilka en sådan överenskommelse som avses i artikel 17 i förordningen,
om de under sin senaste anställning varit bosatta i en annan medlemsstat än den behö
riga staten .
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2. Anställda som avses i punkt 1 och som under sin senaste anställning omfattades av lag
stiftningen i en annan medlemsstat än den där de varit anställda, skall ha rätt till för
måner enligt bestämmelserna i lagstiftningen i den medlemsstat där de är bosatta, som
om de tidigare har omfattas av denna lagstiftning.
3 . Anställda som avses i artikel 14.1 och 14b.l skall, om inte annat visas, förutsättas vara

bosatta i den behöriga staten.
4. Detta beslut som ersätter beslut nr 131 av den 3 december 1985 träder i kraft den första

dagen i den månad som följer efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemen
skapernas officiella tidning.
Carlos GARCIA DE CORTÄZAR Y NEBREDA

Ordförande
i Administrativa kommissionen
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RÄTTELSER

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3060/95 av den 22 december 1995 om arrangemang
för import av vissa textilprodukter med ursprung i Taiwan

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 av den 30 december 1995)
Pa sidan 59, formuläret, ruta 9 skall uttrycken "non-restrained textile category" och "catégorie textile
non limitée" strykas.

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 3061/95 av den 22 december 1995 om ändring av för
ordning (EG) nr 992/95 om öppnande och förvaltning av gemenskapens tullkvoter för vissa
jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Norge

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 av den 30 december 1995)
På sidan 3, bilaga I, skall kolumnen längst till höger ändras, så att texten till löpnummer 09.0711 får
följande utseende:
Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som

"09.0711

framställts av fiskrom:
ex 1604 13 90

— — — Andra produkter:
— — — — Sardineller, eller skarpsill förutom råa fileer enbart pane
rade, även förstekta i olja, djupfrysta
— — — — Andra:

1604 19 92

ex 1604 19 93
1604 19 94

— — — — — Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroce
phalus)
— — — — — Gråsej (Pollachius virens) förutom rökt gråsej
— — — — — Kummel (arter av släkterna Merluccius och Urophy

5,8
400

(a)

cis)
1604 19 95

— — — — — Alaska pollock (Theragra cbalcogramma) och lyr
torsk (Pollachius pollachius)

1604 19 98

— — — — — Annan

ex 1604 20 90

— — — Annan fisk än sill och rökt grasej :
— — — — Annan än makrill

— — — — Makrill (Scomber australasicus)

10"
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Rättelse till beslut 96/ 138/EKSG fattat av företrädarna för medlemsstaternas regeringar
församlade i rådet av den 29 januari 1996 om vissa bestämmelser tillämpliga på Kazakstan
vad gäller handeln med vissa stålprodukter som omfattas av EKSG-fördragen

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 32 av den 10 februari 1996)
På sidan 28 , i rubriken, skall det

i stället för

"EKSG-fördragen"

vara:

"EKSG-fördraget"

På sidan 29, bilaga I, skall under rubriken "SA 3. Andra valsade platta produkter"
— KN-nummer 7208 53 90 införas efter KN-nummer 7208 40 90,
— KN-nummer 7211 23 51 införas efter KN-nummer 7211 23 10, och

under rubriken "SB 3. Andra långa produkter"
— KN-nummer 7214 99 50 införas efter KN-nummer 7214 99 39 .
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