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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 399/96
av den 4 mars 1996

om förlängning av det tillfälliga upphävandet av de slutgiltiga antidumpnings
tullarna för import av vissa sorters elektroniska mikrokretsar av DRAM -typ
(dynamiska direktminnen) med ursprung i Japan och i Sydkorea
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

till gemenskapen av samma
ursprung i Sydkorea.

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

(3)

nio månader eftersom marknadssituationen tillfäl

ligt förändrats i en sådan omfattning att skadevål
lande dumpning inte längre förekom och att åtgär
derna följaktligen kunde upphävas under perioden i
fråga.
(4)

med beaktande av följande:

(1 )

Genom rådets förordning (EEG) nr 2112/90 (2)
infördes en slutgiltig antidumpningstull på import
till gemenskapen av vissa slag av elektroniska
mikrokretsar av DRAM-typ (dynamiska direktmin
nen) med ursprung i Japan och som omfattas av

Genom kommissionens beslut 95/ 197/EG av den 8

juni 1995 (4) upphävdes tillfälligt den slutgiltiga
antidumpningstullen för DRAM-kretsar med
ursprung i Japan och Sydkorea under en period av

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3283/94 av
den 22 december 1994 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen
skapen ('), särskilt artikel 14.4 i denna,
med beaktande av det förslag som lagts fram av kommis
sionen efter samråd med Rådgivande kommittén, och

produkter med

Den 15 juli 1995 inledde kommissionen en
översyn (*) av antidumpningsåtgärderna avseende
DRAM-kretsar med ursprung i Japan och Sydko
rea, i enlighet med artikel 11.3 och 11.7 i förord
ningen (EG) nr 3283/94, i syfte att undersöka
behovet av fortsatta antidumpningstullar. Denna
översyn har ännu inte avslutats.

Genom rådets förordning (EEG) nr 61 1 /93 (3)
infördes en slutgiltig antidumpningstull på import

På grundval av tillgänglig information om mark
nadssituationen, särskilt de berörda exportörernas
försäljningsrapporter, har kommissionen undersökt
om villkoren för att förlänga det tillfälliga upphä
vandet av antidumpningstullarna är uppfyllda.
Särskilt genom de statistiska uppgifter och de
försäljningsuppgifter som kommissionen inhämtat
från gemenskapsproducenterna och alla kända
japanska och koreanska exportörer visas att DRAM
marknaden i gemenskapen nu vid slutet av den
inledande perioden av det tillfälliga upphävandet av
åtgärderna fortfarande är stabil, och att efterfrågan
är större än utbudet. Försäljningspriserna är höga
och gemenskapsindustrins ekonomiska prestation
är fortfarande god. Det konstaterades att de mark
nadsvillkor som beskrivs i punkt 3 i kommissio

(') EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 1 . Förordningen senast ändrad

nadsprognoser att döma kommer marknadssitua

— KN-nummer

8542 11 12,

8542 11 14,

5842 11 16, 8542 11 18 för färdiga DRAM-kret
sar,

— ex 8542 11 01 för DRAM-plattor
ex 8542 11 05 för DRAM-chips och

(wafers),

— ex 8473 30 10 eller ex 8548 00 00 för DRAM
moduler.

(2)

(5)

nens beslut 95/ 197/EG fortfarande råder. Av mark

genom rådets förordning (EG) nr 1251 /95 (EGT nr L 122,
2.6.1995, s. 1 ).

tionen att bestå åtminstone under 1996 och första
delen av 1997.

(2) EGT nr L 193, 25.7.1990, s. 1 . Förordningen senast ändrad ge
nom förordning (EEG) nr 2967/92 (EGT nr L 299, 15.10.1992,
s. 4).

O EGT nr L 66, 18.3.1993, s. 1 .

(4) EGT nr L 126, 9.6.1995, s . 58.

(4 EGT nr C 181 , 15.7.1995, s. 13.
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(6)

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Med hänsyn till att DRAM-marknaden varit perio
diskt växlande under tidigare år beaktas att den
nuvarande marknadssituationen kan följas av en
nedgång. Detta skulle kunna leda till att skadevål
lande dumpning återkommer och detta skulle på
nytt föranleda tillämpningen av antidumpningsåt

gärder. Detta beaktande tycks stödjas av det faktum
att flera betydande ytterligare produktionsanlägg
ningar nyligen etablerats världen över, särskilt i
Japan och Sydkorea och att ytterligare anläggningar
dessutom kommer att etableras inom en

marknaden

hur

enskilda

marknadsaktörer

sionen föreslå att rådet återinför ovannämnda anti

dumpningstullar utan dröjsmål.

( 11 )

För detta ändamål kvarstår skyldigheten att lämna
rapporter om försäljning och priser enligt åtagan
dena för att kommissionen skall ha möjlighet att
bevaka DRAM-marknaden . Kommissionen anser

emellertid att under den period som antidump
ningstullarna är tillfälligt upphävda bör dispens ges
från skyldigheten att följa bestämmelserna om
minimipriser. Därför kommer kommissionens

nära

Med hänsyn till ovanstående är lämpligt att
förlänga det tillfälliga upphävandet av åtgärderna i
fråga utöver den inledande perioden av nio
månader med en ytterligare period av ett år, och
det får anses vara osannolikt att en sådan förläng
ning kommer att leda till att skadevållande dump
ning av DRAM-kretsar på gemenskapens marknad

samt

agerar. Skulle en situation återkomma, som innebär
skada för gemenskapsindustrin, kommer kommis

framtid. Det är rimligt att anta att denna ökning av
produktionskapaciteten i världen kan förvärra en
eventuell nedgång av marknaden i framtiden.
(7)
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kvartalsvisa prisberäkningar som meddelas dessa
företag att upphöra under denna period.

( 12)

Samråd ägde rum med Rådgivande kommittén
beträffande det tillfälliga upphävandet av anti
dumpningsåtgärderna och den anförde inga
invändningar.

återkommer.

(8)

I enlighet med artikel 14.4 i förordning (EG) nr
3283/94 har kommissionen följaktligen meddelat

klaganden sin avsikt att föreslå rådet att förlänga
det tillfälliga upphävandet av antidumpningstullen
med en period av ett år och har berett denne
tillfälle att yttra sig. Klaganden har inte framfört
några invändningar i detta hänseende.
(9)

Sammanfattningsvis kan kraven för att förlänga det
tillfälliga upphävandet av tullarna i fråga, i enlighet
med artikel 14.4 i förordningen (EG) nr 3283/94,
nu anses vara uppfyllda och följaktligen bör det
tillfälliga upphävandet förlängas med en period av
ett år.

( 10)

Kommissionen kommer även i fortsättningen,
liksom under den första perioden av tillfälligt
upphävande, att nära följa utvecklingen på DRAM

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Det tillfälliga upphävandet av slutgiltiga antidumpnings
tullar för import av vissa sorters elektroniska mikrokretsar
av DRAM-typ (dynamiska direktminnen) med ursprung i
Japan och Korea, som införs genom rådets förordningar
(EEG) nr 2112/90 och (EEG) nr 611 /93, skall förlängas
med en period av ett år.
Artikel 2

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 mars 1996.

Pa rådets vägnar
P. BARATTA

Ordförande
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Nr L 55/3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 400/96
av den 5 mars 1996

om fastställande för februari manad 1996 av den särskilda jordbruksomräknings
kursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring
av socker

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
marknaderna för socker ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 1 101 /95 (2),
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemen
samma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG)
nr 1713/93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestäm
melser för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna
på sockerområdet (*), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 2926/94 (6), särskilt artikel 1.3 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1713/93 föreskrivs att
det belopp som enligt artikel 8 i förordning (EEG)
nr 1785/81 skall utgå som ersättning för lagringskost
nader skall omräknas till nationell valuta med hjälp av en
särskild jordbruksomräkningskurs, vilken skall vara lika
med den tidsproportionellt beräknade genomsnittliga

jordbruksomräkningskurs som gällt under lagringsmåna
den. Denna särskilda jordbruksomräkningskurs måste
fastställas varje månad för föregående månad.
Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att den

särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som
skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av
socker måste fastställas för februari månad 1996 i de olika

nationella valutorna i enlighet med bilagan till denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Den

särskilda

jordbruksomräkningskurs

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 1996.
Den skall tillämpas från och med den 1 februari 1996.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

(4) EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .

i5) EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 94.

fö EGT nr L 307, 1.12.1994, s. 56.

skall

sätt som anges i bilagan .

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

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s . 4.
(2) EGT nr L 110, 17.5.1995, s. 1 .

som

användas för de olika nationella valutorna för omräkning
av det belopp som skall utgå som ersättning för de
lagringskostnader som avses i artikel 8 i förordning (EEG)
nr 1785/81 skall fastställas för februari månad 1996 på det

Nr L 55/4
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 5 mars 1996 om fastställande för februari manad
1996 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som
ersättning för kostnaderna för lagring av socker
Särskilda jordbruksomräkningskurser
1 ecu =

39,5239
7,49997

1,90616
311,761
165,198
6,61023
0,829498
2 096,38
2,14021

13,4084
198,202

belgiska och luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
spanska pesetas
franska franc

irländska pund
italienska lire

nederländska gulden
österrikiska schilling
portugisiska escudos

5,88000

finska mark

8,93762

svenska kronor

0,856563

pund sterling
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Nr L 55/ 5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 401/96
av den 5 mars 1996

om ändring av förordning (EG) nr 2659/94 avseende bestämmelser för beviljande
av stöd till privat lagring av ostarna Grana padano, Parmigiano reggiano och
Provolone

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
2931 /95 (2), särskilt artiklarna 9.3 och 28 i denna, och
med beaktande av följande:
I artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG)
nr 2659/94 (3) ändrad genom förordning (EG) nr 907/
95 (4), föreskrivs stödsummorna för privat lagring av
ostarna Grana padano, Parmigiano reggiano och Provo
lone. Dessa summor bör ändras med hänsyn till kost
nadsutvecklingen för lagring.

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

I artikel 6 i förordning (EG) nr 2659/94 skall punkt 1
ersättas med följande :

"1 . Summan för stöd till privat lagring av ost fast
ställs enligt följande:
a) 100 ecu per ton för fasta kostnader,
c) 0,35 ecu per ton och kontrakterad lagringsdag för
lagringskostnader,
c) en summa för finansiella kostnader, uttryckt i ecu
per ton och kontrakterad lagringsdag, faställd enligt
följande:
— 1,32 för osten Grana padano,
— 1,58 för osten Parmigiano reggiano,
— 0,78 för osten Provolone ."
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas på lagringskontrakt som ingåtts från
och med dagen för ikraftträdandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.
2) EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 10.
(3) EGT nr L 284, 1.11.1994, s. 26.

b) EGT nr L 93, 26.4.1995, s. 14.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 402/96
av den 5 mars 1996

om föreskrifter för beviljande av stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(EG) nr 315/96 Q, fastställs den omräkningskurs som skall
tillämpas i samband med stödåtgärder för privat lagring av
mjölkprodukter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Kontinuiteten i lagringen i fråga bör säkerställas.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
2931 /95 (2), särskilt artikel 93 och artikel 28 i denna, och

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Artikel 1

I rådets förordning (EEG) nr 508 /71 (3) fastställs att stöd
för privat lagring får beviljas för viss lagringsbeständig ost
om det råder en allvarlig obalans på marknaden som kan
avhjälpas eller minskas genom säsongslagring.

Stöd skall beviljas för privat lagring av 21 600 ton
Emmentaler- och Gruyéreost som producerats inom
gemenskapen och som uppfyller kraven i artiklarna 2 och
3 i denna förordning.

Säsongen för produktion av Emmentaler- och Gruyéreost
sammanfaller inte med säsongen för konsumtion av dessa
ostar. Följaktligen är det lämpligt att ha tillgång till ett
lager med den kvantitet som utgör skillnaden mellan
produktionen under sommarmånaderna och pro

Artikel 2

duktionen under vintermånaderna.

1.

Interventionsorganen skall endast ingå lagrings

kontrakt om

a) det parti ost som kontraktet gäller består av minst fem
ton ,

När det gäller tillämpningsföreskrifterna för denna åtgärd,
bör den högsta kvantitet som kan omfattas av åtgärden
samt kontrakttidens längd fastställas med hänsyn till de
faktiska marknadsbehoven och till möjligheterna att lagra
osten i fråga. Dessutom är det nödvändigt att precisera
innehållet i lagringskontraktet för att säkerställa identifie
ring av osten och kontroll av de lager som uppbär stöd.
Stödets storlek bör fastställas med hänsyn till lagringskost
nader och till den förväntade utvecklingen av marknads
priserna.

b) osten innehar märkning som inte kan avlägsnas med
en tydlig angivelse av det företag där osten producerats,
i förekommande fall med nummer på företaget, samt
ostens tillverkningsdag och -månad,

c) osten är framställd minst tio dagar före den dag som i
kontraktet anges som dagen för inlagring,
d) osten har genomgått kvalitetskontroller som visar att
den efter lagring med största sannolikhet kan klassifi
ceras

som

— Premier choix" i Frankrike,

Vad gäller kontroller har det visat sig att kontrollbestäm
melserna bör specificeras, särskilt vad gäller de handlingar
som skall framläggas och kontroller på plats. Dessa krav
gör det nödvändigt att fastställa att medlemsstaterna får
kräva att kontrollkostnaderna helt eller delvis skall betalas
av kontrahenten .

— Markenkäse eller "Klasse fein" i Tyskland,
— "Special Grade" i Irland,
— "I luokka" i Finland,

— 1 . Giiteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse" i
Österrike,

I artikel 1.1 i kommissionens förordning (EEG) nr
1756/93 av den 30 juni 1993 om avgörande faktorer för
den jordbruksomräkningskurs som tillämpas för mjölk
och mjölkprodukter (4), senast ändrad genom förordning
C ) EGT nr L 148 , 28.6.1968 , s. 13 .
(2) EGT nr L 307, 20.12.1995, s . 10 .
(3) EGT nr L 58, 11.3.1971 , s. 1 .
4 EGT nr L 161 , 2.7.1993, s. 48 .

— Västerbotten" i Sverige,

e) lagerhallaren skall ansvara för följande:

— Att under hela lagringsperioden förvara ostarna i
lokaler med temperatur som inte överstiger den
som anges i punkt 2.
O EGT nr L 44, 22.2.1996, s . 12.

rsvn
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— Att inte ändra sammansättningen pa det kontrakte
rade partiet under kontraktstiden utan tillstånd från
interventionsorganet. Om kravet på den längsta
kvantitet som fastställs för varje parti uppfylls kan
interventionsorganet godkänna en ändring när det
gäller uttag från lager eller ersättning av sådan ost
som inte kan fortsätta lagras på grung av kvalitets
försämring.

Vid uttag från lager av vissa kvantiteter
i) anses kontraktet inte ha ändrats om de nämnda
kvantiteterna ersätts med interventionsorganets
godkännande,
ii) anses kontraktet redan från början ha ingåtts för
den kvantitet som bibehålls, om de nämnda

kvantiteterna inte ersätts med nya.

De kontrollkostnader som ändringen medför skall
betalas av lagerhållaren.

— Att föra lagerbokföring och att varje vecka under
rätta interventionsorganet om de kvantiteter ost
som inlagrats under den gångna veckan och om
eventuella förväntade uttag från lagret.

2. Temperaturen i lokalerna skall vara högst + 6 °C
för Emmentaler och högst + 10 °C för Gruyére.
Medlemsstaterna kan tillåta en temperatur på högst
+ 1 0 0 C för Emmentaler om den kontrakterade osten har

Nr L 55/7

c) 0,75 ecu per ton och dag av kontrakterad
lagringsperiod för finansiella kostnader.

2. Stöd skall inte beviljas för kontrakterad lagring som
understiger 90 dagar. Stödet får inte överstiga ett belopp
som motsvarar en kontrakterad lagringsperiod på 180
dagar.
Trots

artikel

2.1

e

andra

strecksatsen

får

partiet ur lagret sedan den period om 90 dagar som anges
i första stycket har löpt ut och den period för uttag från
lager som anges i artikel 3.2 har börjat. Den minsta kvan
titet som får tas ut ur lager skall vara 500 kilo. Medlems
staterna kan dock öka kvantiteten till 2 ton .

Den dag då det kontrakterade partiet ost börjar tas ut ur
lager skall inte räknas in i den kontrakterade lagringspe
rioden .

Artikel 5

1.

Medlemsstaterna skall säkerställa att de villkor som

ger rätt till stödutbetalning följs.

2. Kontrahenten skall ställa alla handlingar med
följande upplysningar om de privat lagrade produkterna
till förfogande för de nationella myndigheter som ansvarar

lagrats i förväg.

för kontrollen av att bestämmelserna efterlevs :

3.

a) Ägareförhållandet vid tidpunkten för inlagring.

Lagringskontrakt skall ingås

a) skriftligen med angivelse av dag då den kontrakterade
lagringsperioden börjar. Denna dag får inte infalla tidi
gare än dagen efter den dag då inlagringen av det parti
som kontraktet avser är slutförd,

b) efter avslutad inlagring av det parti ost som kontraktet
avser och senast 40 dagar efter den dag då den
kontrakterade lagringsperioden börjar.

Artikel 3

1.

Stöd skall endast beviljas för ost som inlagras under

lagringsperioden . Den börjar den 1 april 1996 och slutar
senast den 30 september samma år.

2.

Den ost som lagras får endast tas ur lagret under

perioden för uttag från lagret. Den börjar den 1 oktober
1996 och slutar den 31 mars året därpå.

Artikel 4

dock

lagerhållaren helt eller delvis ta ut det kontrakterade

b) Ostens ursprung och framställningsdag.
c) Inlagringsdatum .
d) Befintligt lager.
e) Datum för uttag från lager.

3 . Kontrahenten eller i förekommande fall lagerhål
laren skall föra lagerbokföring som skall vara tillgänglig i
lagerlokalen och som skall innehålla följande :
a) Identifiering, genom kontraktsnummer,
produkter som finns i privata lager.

på

de

b) Datum för inlagring och uttag från lager.
c) Antal ostar och ostarnas vikt, angivet per parti.
d) Produkternas placering i lagret.
4.
De lagrade produkterna skall vara lätta att identifiera
enligt aktuella kontrakt.

Ett särskilt märke skall sättas på de ostar som kontraktet
avser.

1.

Stödbeloppet skall fastställas enligt följande:

a) 100 ecu per ton för fasta kostnader.
b) 0,35 ecu per ton och dag av kontrakterad lagringspe
riod för lagringskostnader.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.1 e
skall de behöriga organen utföra kontroller vid inlagring,
särskilt för aft säkerställa att de lagrade produkterna är
berättigade till stöd och för att förhindra att produkter
byts ut under den kontrakterade lagringsperioden .

Nr L 55/8
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för

a) en oanmäld kontroll för att säkerställa att produkterna
finns i lager. Provurvalet skall vara representativt och
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8 . Om oriktigheter rörande 5 % eller mer av de
kontrollerade produkterna konstaterats skall kontrollen
utvidgas till att omfatta ett större provurval som fastställs
av det behöriga organet.

skall motsvara minst 10 % av den totala kvantitet som

Medlemsstaterna

omfattas av kontraktet för stöd för privat lagring.
Kontrollen skall omfatta, utöver granskning av den
bokföring som avses i punkt 3, fysisk kontroll av

sådana fall inom fyra veckor.

varornas vikt och art och deras identifikation . Denna

skall

fysiska kontroll skall omfatta minst 5 % av den kvan

7. För de kontroller som utförs i enlighet med punk
terna 5 och 6 skall en rapport med följande information
utarbetas:

— Datum för kontrollen

— Kontrollens varaktighet

— Det genomförda kontrollarbetet.
Kontrollrapporten skall vara undertecknad av den ansva
rige tjänstemannen och kontrasignerad av kontrahenten
eller i förekommande fall av lagerhållaren .

kommissionen

om

9.
Medlemsstaterna får kräva att kostnaderna för
kontroller helt eller delvis skall betalas av kontrahenten .

Artikel 6

titet som omfattas av en oanmäld kontroll .

b) en kontroll för att säkerställa att produkterna finns i
lagret vid slutet av den kontrakterade lagringperioden.

underrätta

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen senast

tisdag varje vecka om

a) de kvantiteter ost för vilka lagringskontrakt har ingåtts
under den gångna veckan,
b) eventuella kvantiteter för vilka tillstånd beviljats i
enlighet med artikel 2.1 e andra strecksatsen .
Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dag efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas offi
ciella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 403/96
av den 5 mars 1 996

om fastställande för första halvåret 1996 av extra förvaltningsbestämmelser för
importen av vissa levande nötkreatur
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2137/95 (4), och i
kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för nötköttssektorn och om

upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (*), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2856/95 (6). Dessutom
bör det föreskrivas att licenserna skall utfärdas efter en

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av
den 22 december 1995 om införande av vissa konces

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter och om autonom anpassning under en över
gångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs
i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som
ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhand
lingarna under Uruguayrundan ('), särskilt artikel 8 i

betänketid och, eventuellt, med tillämpning av en
enhetlig procentsats för nedsättning.

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

denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
med beaktande av följande:
Artikel 1

I förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs för första halvåret
1996 öppnande av en tullkvot på 89 000 levande
nötkreatur med en vikt på högst 80 kilo och med
ursprung i tredje land, som åtnjuter en nedsättning av
tulltaxan med 80 % .

I denna förordning fastställs förvaltningsbestämmelser för
första halvåret 1996 för import till gemenskapen av
levande nötkreatur med en vikt av högst 80 kilo som

omfattas av KN-nummer 0102 90 05 och med ursprung i
något av de länder som avses i bilaga I, utöver bestämmel

I kommissionens förordning (EG) nr 3018/95 av den 20

serna i förordning (EG) nr 3018/95.

december 1995 om fastställande för första halvåret 1996

av förvaltningsbestämmelser för importen av vissa levande
nötkreatur (2) fastställs vissa bestämmelser för import av

Artikel 2

62 '250 djur med en vikt av högst 80 kilo. Genom tillämp
ning av förordning (EG) nr 3066/95 har denna mängd

ökats till 26 750 djur för första halvåret 1996. Det är

därför lämpligt att utfärda förvaltningsbestämmelser för
dessa djur och därvidlag följa den importordning som
redan fastställts i förordning (EG) nr 3018/95. För att
bättre beakta den traditionella handeln inom ramen för de

särskilda importordningarna för kalvar med en vikt av
högst 80 kilo bör emellertid något ändrade kriterier antas
vad gäller de s.k. traditionella referenskvantiteterna.
Systemet bör administreras med hjälp av importlicenser. I
detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i
synnerhet om inlämnande av ansökningar och om de
uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licen
serna, i förekommande fall utan hinder av vissa bestäm

melser i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av
den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsfö
reskrifter för systemet med import- och exportlicenser
(') EGT nr L 328, 30.12.1 995, s. 31 .
O EGT nr L 314, 28.12.1995, s. 58.

1 . I enlighet med bestämmelserna i denna förordning
får importlicenser utfärdas för högst 26 750 djur som
omfattas av KN-nummer 0102 90 05.

2. För dessa djur skall värdetullen och de särskilda tull
belopp som fastställs i Gemensamma tulltaxan sänkas
med 80 % .

3 . Den kvantitet som avses i punkt 1 skall delas i två
delar enligt följande:

a) Den första delen på 70%, dvs. 18 725 djur, skall
fördelas mellan

— importörer i gemenskapen i dess sammansättning
den 31 december 1994 som kan bevisa att de under
(3) EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .

b) EGT nr L 214, 8.9.1995, s. 21 .

O EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.
(") EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 10.
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Artikel 4

åren 1993, 1994 eller 1995 har importerat djur som
omfattas av KN-nummer 0102 90 05 inom ramen

för de förordningar som förtecknas i bilaga II,
och

1 . Importlicensansökningar får endast lämnas i den
medlemsstat där sökanden är registrerad på det sätt som
avses i artikel 2.3 .

— importörer i de nya medlemsstaterna som kan
bevisa att de till den medlemsstat där de är registre
rade

2. För tillämpningen av artikel 2.3 a skall importörer
senast den 12 mars 1996 lämna importansökningarna till
de behöriga myndigheterna, tillsammans med det bevis

under 1993 och 1994 har importerat djur som

som avses i artikel 2.6 .

omfattas av ovannämnda KN-nummer från länder

som för dem var att betrakta som tredje land den
31 december 1994,

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall
medlemsstaterna senast den 25 mars 1996 till kommis

och

under 1995 har importerat djur inom ramen för de
förordningar som avses i punkt b i bilaga II.

sionen vidarebefordra listan över de importörer som
uppfyller villkoren för antagande, med särskilt angivande
av deras namn och adresser samt det antal bidragsberätti
gande djur som importerats under vart och ett av referens
åren .

b) Den andra delen på 30 % , dvs. 8 025 djur, skall
fördelas mellan importörer som kan bevisa att de
under 1995 har exporterat eller importerat minst 100

3 . För tillämpningen av artikel 2.3 b får importörer
lämna in importansökan till och med den 12 mars 1996,

levande

tillsammans med det bevis som avses i artikel 2.6.

nötkreatur som

omfattas av KN-nummer

0102 90 utom dem som nämns i a.

Endast en ansökan per sökande får lämnas in. Om en och

Importörerna skall vara registrerade för mervärdeskatt i en
medlemsstat.

4. De 1 8 725 djuren skall fördelas proportionellt
mellan de importörer som är berättigade att delta i förhål
lande till deras import av djur enligt artikel 3 a under
1993, 1994 eller 1995, för vilken bevis har framlagts enligt
punkt 6.
5. De 8 025 djuren skall fördelas proportionellt till de
sökta kvantiteterna mellan de importörer som är berätti
gade att delta.

samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall inte

någon av ansökningarna från den personen tas i beak
tande. Ansökningarna får inte gälla en kvantitet som är
större än den disponibla kvantiteten.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall
medlemsstaterna senast den 25 mars 1996 till kommis
sionen vidarebefordra en lista över de sökande och vilka
kvantiteter de ansökt om.

4.

med utformning enligt förlagorna i bilagorna III och IV i
de fall då ansökningar har lämnats in .

6. Som bevis för import och export gäller endast tull
dokument om övergång till fri omsättning eller exportdo
kument som klarerats av tullmyndigheterna.

Artikel 5

1.

Medlemsstaterna får godta bestyrkta kopior av dessa doku
ment om den sökande till myndighetens tillfredsställelse
kan visa att det varit omöjligt för honom att skaffa fram
originaldokumenten .

Alla anmälningar, även anmälningar om att inga

ansökningar har lämnats in, skall sändas via telex eller fax,

Kommissionen skall besluta om i vilken utsträck

ning ansökningar kan antas.

2. Om de kvantiteter för vilka ansökningar enligt
artikel 4.3 har lämnats in överstiger de disponibla kvanti
teterna, skall kommissionen minska kvantiteterna i ansök

ningarna med en enhetlig procentsats.
Artikel 3

1 . Importörer som den 1 januari 1996 inte längre
utövade någon verksamhet inom nötköttssektorn beaktas
inte vid fördelningen i enlighet med artikel 2.3 a.

Om denna minskning resulterar i en kvantitet på mindre
än 100 djur per ansökan skall partier på 100 djur fördelas
mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning.
Om den återstående kvantiteten är mindre än 100 djur,
skall en enda licens utfärdas för den kvantiteten .

Artikel 6

2. Ett företag som uppstått genom en sammanslagning
av företag som vart och ett enligt artikel 2.4 var berättigat
att delta, skall ha samma rättigheter som de ursprungliga
företagen.

1 . För import av den kvantitet som fördelats i enlighet
med artikel 5 skall det krävas att en importlicens uppvi
sas .
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De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela

2.
Licensansökningar far lämnas in endast i den
medlemsstat där importansökan lämnades in .

gemenskapen.

3. Licenserna skall utfärdas på importörernas begäran
från och med den dag som det beslut som avses i artikel

7. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte
tillämpas.

5.1 träder i kraft.

Det antal djur för vilka licensen utfärdas skall uttryckas i
enheter som avrundas uppåt respektive nedåt.
4. Licensansökningar och licenser skall innehålla
följande uppgifter:
a) I fält 8 de länder som anges i bilaga I; för licensen
krävs import från ett eller flera av de länder som anges.
b) I fält 16 undernummer 0102 90 05.
c) I fält 20 någon av följande noteringar:
Reglamento (CE) n° 403/96
Forordning (EF) nr. 403/96
Verordnung (EG) Nr. 403/96
Kavoviajióg (EK) apvS. 403/96
Regulation (EC) No 403/96
Règlement (CE) n° 403/96
Regolamento (CE) n. 403/96
Verordening (EG) nr. 403/96
Regolamento (CE) n ? 403/96
Asetus (EY) N:o 403/96
Förordning (EG) nr 403/96.
5. Importlicenserna skall upphöra att gälla senast den
30 juni 1996.

Artikel 7

Senast tre veckor efter den djurimport som avses i denna

förordning skall importören informera den behöriga
myndighet som har utfärdat importlicensen om antalet
importerade djur och deras ursprung. Myndigheten skall
vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen i början
av varje månad.
Artikel 8

Den säkerhet som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr
1445/95 skall ställas vid utfärdandet av licensen .
Artikel 9

Bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3719/88 och
(EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat följer av
bestämmelserna i den här förordningen.
Artikel 10

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

Pa kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Förteckning över tredje länder
— Ungern
— Polen

— Tjeckien
— Slovakien
— Rumänien

— Bulgarien
— Litauen
— Lettland

— Estland

BILAGA II

Förordningar som avses i artikel 23
Kommissionens förordningar

a) (EEG) nr 3619/92 (EGT nr L 367, 16.12.1992, s. 17)
(EG) nr 3409/93 (EGT nr L 310, 14.12.1993, s. 22)
b) (EG) nr 3076/94 (EGT nr L 325, 17.12.1994, s. 8)
(EG) nr 1566/95 (EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 24)
(EG) nr 2491 /95 (EGT nr L 256, 26.10.1995, s. 36).
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BILAGA III

Telefax: + 32 2 296 60 27 / + 32229536 13

Tillämpning av artikel 23 a i förordning (EG) nr 403/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTLICENS

Datum:

Period:

Medlemsstat:

Löpnummer

Sökande (namn och adress)

Importerade kvantitet
(antal djur)
1993

Totalt

Medlemsstat: Telefax:
Telefon :

1994

1995

Totalt under

de tre åren
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BILAGA IV

Telefax: + 32 2 296 60 27 / + 32 2 295 36 1 3

Tillämpning av artikel 23 b i förordning (EG) nr 403/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTLICENS

Datum :

Period:

Medlemsstat:

Sökande (namn och adress)

Löpnummer
i

Totalt

Medlemsstat: Telefax :
Telefon :

Kvantitet (antal djur)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 404/96
av den 5 mars 1996

om inledande av en anbudsinfordran för bidrag eller avgifter för export av vete
till Algeriet och Marocko
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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
ning (EG) nr 1 863/95 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 95/96 (4), särskilt artikel

Artikel 1

1 . En anbudsinfordran för exportbidrag eller exportav
gift enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1501 /95 skall
inledas .

2.

Anbudsinfordran gäller vete som skall expoteras till

Algeriet och Marocko.

3.

Anbudsinfordran är öppen till och med den 28 mars

1996. Under den tiden skall veckovisa anbudsinfordringar
äga rum, vars kvantiteter och inlämningsdatum anges i
tillkännagivandet om anbudsinfordran.

4 i denna, och
Artikel 2

med beaktande av följande:
Den aktuella situationen på världsmarknaden för vete har
försvårat försörjningen av marknaderna i Algeriet och
Marocko. Dessa länder utgör traditionella marknader för
Europeiska gemenskapen. För att med säkerhet kunna
garantera en del av deras försörjning är det lämpligt att i
enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1501 /95
inleda en särskild anbudsinfordran för bidrag eller avgifter
för export av vete till dessa länder.

I förordning (EG) nr 1501 /95 fastställs tillämpningsföre
skrifter för anbudsförfarandet vad gäller bestämmande av
exportbidraget/exportavgiften. Ett av åtagandena inom
ramen för anbudsinfordran är förpliktelsen att lämna in
en ansökan om exportlicens. En säkerhet för anbudsgiv
ningen på 12 ecu/ton som ställs vid inlämnandet av
anbudet kan garantera att denna förpliktelse uppfylls.

Det är nödvändigt att fastställa en särskild giltighetstid för

Ett anbud är inte giltigt om det inte gäller minst 1 000
ton .

Artikel 3

Den säkerhet som avses i artikel 5.3 a i förordning (EG)
nr 1501 /95 skall vara 12 ecu/ton .

Artikel 4

1 . Da giltighetstiden för de exportlicenser som utfärdas
i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1501 /95
fastställs skall dessa licenser, trots artikel 21.1 i kommis

sionens förordning (EEG) nr 3719/88 (*), anses vara utfär
dade den dag anbudet lämnats in.

de licenser som utfärdas inom ramen för denna anbudsin

2.

fordran. Denna giltighetstid bör överensstämma med
behoven i Algeriet och Marocko under innevarande
odlingssäsong. Exportlicenserna skall vara giltiga endast
till och med den 30 juni 1996.

1521 /94 (<•) skall de exportlicenser som utfärdas inom
ramen för det aktuella anbudsförfarandet gälla från och
med dagen för deras utfärdande i enlighet med punkt 1 ;
till och med den 30 juni 1996.

Trots artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr

För att ett anbudsförfarande som gäller export skall utfalla
väl är det nödvändigt att fastställa en minsta kvantitet

Artikel 5

samt tidsfristen och formen för överlämnande av de

ingiven anbuden till de behöriga myndigheterna.

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden bestämt.

1 . Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i
artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 besluta

— att fastställa ett högsta exportbidrag med hänsyn
särskilt till kriterierna i artikel 1 i förordning (EG) nr
1501 /95, eller

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

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s . 21 .
179, 29.7.1995, s. 1 .
147, 30.6.1 995, s. 7.
18, 24.1.1996, s. 10.

(*) EGT nr L 331 , 2.12.1988, s. 1 .
(6) EGT nr L 162, 30.6.1994, s. 47.
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— att fastställa en lägsta exportavgift med hänsyn särskilt
till kriterierna i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501 /95,
eller

— att inte fullfölja anbudsinfordran.

2. När ett högsta exportbidrag har fastställts skall
kontrakt tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud

ligger på samma nivå som det högsta exportbidraget eller
på en lägre nivå.
3. När en lägsta exportavgift har fastställts skall
kontrakt tilldelas den eller de anbudsgivare vars anbud

ligger på samma nivå som den lägsta exportavgiften eller
på en högre nivå.

6. 3 . 96

timme efter utgången av tidsfristen för det veckovisa
inlämnandet av anbuden, så som den anges i tillkännagi
velsen om anbudsinfordran . De skall överlämnas enligt
tabellen i bilaga I och via de telex- och telefaxnummer
som anges i bilaga II.
Om inga anbud lämnats skall medlemsstaterna underrätta
kommissionen om detta inom den tid som anges i föregå
ende stycke.
Artikel 7

De klockslag som fastställts för inlämnande av anbud är
belgisk tid.
Artikel 8

Artikel 6

De ingivna anbuden skall genom medlemsstaternas
förmedling nå kommissionen senast en och en halv

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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Nr L 55/ 17

BILAGA I

Veckovis anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av vete till Algeriet och
Marocko

(Förordning (EG) nr 404/96)

(Sista datum för inlämnande av anbud (datum/tid))

1

2

Anbudsgivarens

Kvantitet
i ton

nummer

3

A

B

Exportavgiftens

Exportbidragets
belopp i ecu/ton

belopp i ecu/ton

1

2

3

etc.

BILAGA II

Endast följande telex- och telefaxnummer i Bryssel (GD VI (C/ 1 )) far användas:
— Telex:

— 22037 AGREC B,

— 22070 AGREC B (grekiska bokstäver).
— Telefax:

— 295 25 15,
— 296 49 56.

Nr L 55/ 18
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 405/96
av den 5 mars 1996

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingangspriset
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,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

med beaktande av följande:
Artikel 2

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

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.

Ì2) EGT nr L 307, 20.12.1 995, 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 5 mars 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 15

0709 10 10

0709 90 73

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

(ecu/100 kg)
KN-nr

0805 30 20

I

Schablonvärde

vid import

052

43,7

060

80,2

204

88,8

064

59,6

220

74,0

052

72,7

066

41,7

388

67,5

068

62,3

400

204

73,0

512

68,0
54,8
66,5
100,8

208

44,0

520

212

83,1

524

624

140,8

528

56,4

999

69,8

600

73,5

052

125,6

624

88,6

999

73,8

053

156,2

060

61,0

066

53,8

068

142,4

204

144,3

624

148,7

999

118,9

0808 10 51 , 0808 10 53,
0808 10 59

052

64,0

064

78,6

388

105,8

400

85,1

404

62,0

508

68,4

220

337,7

512

109,3

999

337,7

524

124,7
107,0

052

134,9

528

204

77,5

624

86,5

412

54,2

728

107,3

624

241,6

800

78,0

999

127,1

804

21,0

999

84,4

039

90,0

0805 10 01 , 0805 10 05,
0805 10 09

Kod

för tredje land (')

052

37,1

204

41,2

052

86,3

208

58,0

064

72,5

0808 20 31

212

50,4

388

85,1

220

60,8

400

100,6
60,2

388

40,5

512

400

40,0

528

64,4

436

41,6

624

79,0

448

26,7

728

115,4

600

64,2

800

55,8

624

50,4

804

112,9

999

46,4

999

83,8

(l) 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 FORORDNING (EG) nr 406/96
av den 5 mars 1996

om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

KOMMISSION

HAR

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

genom förordning (EG) nr 2916/95 (2), särskilt artikel 8.3,
och

med beaktande av följande:

Exportbidragen för fjäderfäkött fastställdes i kommissio
nens förordning (EG) nr 273/96 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 389/96 (4).

Tillämpningen av de kriterier som avses i artikel 8 i
förordning (EEG) nr 2777/75 på den information som

kommissionen har tillgänglig i dagsläget innebär att de
exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som förtecknas i artikel
1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75, exporterade i naturligt
tillstånd, som fastställs i bilagan till den ändrade förord
ningen (EG) nr 273196 skall ändras i enlighet med
bilagan till den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 5 mars 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

I1) EGT nr L 305, 19.12.1 995, s. 49.

(3) EGT nr L 36, 14.2.1996, s. 18.

H EGT nr L 53, 2.3.1996, s. 13.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 5 mars 1996 om ändring av exportbidragen för
fjäderfäkött

Produktnummer

Bidragets
bestämmelseland (')

Bidragsbelopp (2)

Produktnummer

Bidragets
bestämmelseland (')

ecu/ 1 00 st

0105 11 11 000

01

1,40

0105 11 19 000

01

1,40

0105 11 91 000

01

1,40

0105 11 99 000

01

0207 12 10 900

0207 12 90 190

ecu/ 1 00 kg
0207 25 10 000

04

8,00

0207 25 90 000

04

8,00

0207 14 20 900

05

4,50

0207 14 60 900

05

4,50

0207 14 70 190

05

4,50

0207 14 70 290

05

4,50

0207 27 10 990

04

12,00

1,40

ecu/ 1 00 kg

Bidragsbelopp (2)

02

30,00

03

8,00

02

33,00

0207 27 60 000

04

6,50

03

8,00

0207 27 70 000

04

6,50

(') Bestämmelseländerna är följande:
01 Alla bestämmelseländer utom USA.

02 Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Förenade arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Iran, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien,
Ryssland, Uzbekistan och Tadjzikistan.
03 Alla bestämmelseländer utom USA, Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien, Tjeckien samt bestämmelseländerna under 02.
04 Alla bestämmelseländer utom USA, Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien och Tjeckien.
05 Alla bestämmelseländer utom USA, Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien,
Kazachstan, Kirgisistan, Moldavien, Ryssland, Tadjzikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Litauen, Estland och Lettland.
(2) Exportbidraget för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) får endast beviljas om villkoren i den ändrade förordningen (EEG) nr 990/93 och
förordning (EG) nr 2815/95 är uppfyllda.

Obs: Produktnumren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87.

Nr L 55/22
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/8 /EG
av den 26 februari 1996

om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminskning
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

användas vid framställning av dessa produkter fastställas i

ANTAGIT DETTA DIREKTIV

ett särdirektiv av kommissionen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Bestämmelserna om användning av tillsatsämnen vid
framställningen av dessa produkter skall fastställas i rele
vanta rådsdirektiv.

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 enlighet med artikel 7 i direktiv 89/398/EEG är de
produkter som omfattas av det här direktivet underkastade

i detta, och

de

med beaktande av följande:

De gemenskapsåtgärder som avses i detta direktiv går inte
utöver vad som är nödvändigt för att de mål som redan

allmänna

bestämmelserna

i

rådets

direktiv

79/ 112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presenta
tion och reklam i fråga om livsmedel (2), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 93/ 102/EG (3). Det här
direktivet innehåller, i förekommande fall, tillägg till och
undantag från dessa allmänna bestämmelser.

fastställts i direktiv 89/398/EEG skall kunna uppnås.

De produkter som omfattas av detta direktiv är av varie
rande slag och i allmänhet görs åtskillnad mellan sådana
som skall ersätta hela dagsransonen och sådana som skall

På grund av sin beskaffenhet och sitt ändamål kräver de
produkter som omfattas av detta direktiv en märkning
avseende energivärdet och de viktigaste ingående närings
ämnena .

ersätta en del av dagsransonen .

Dessa produkters sammansättning måste vara sådan att
den tillgodoser eller utgör en väsentlig del av det dagliga
näringsbehovet hos de personer som produkterna är

Samråd har skett med Vetenskapliga livsmedelskom
mittén i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG om
de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse för männi
skors hälsa.

avsedda för.

Ett antal produkter har nyligen framtagits för att användas
som ersättning för mellanmål och för att tillföra vissa
mängder av utvalda viktiga makro- och mikronäringsäm
nen; dessa produkters grundläggande sammansättning

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén .

kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Dessutom måste de produkter som omfattas av detta
direktiv vara energibegränsade.
Artikel 1

Energiinnehållet i några av de produkter som skall ersätta
hela dagsransonen är mycket lågt; särskilda regler för
dessa produkter med mycket lågt energiinnehåll kommer
att fastställas vid en senare tidpunkt.

Detta direktiv bygger på den nuvarande kunskapen om

dessa produkter; eventuella ändringar föranledda av veten
skapliga och tekniska framsteg kommer att beslutas i
enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 89/398/
EEG .

I enlighet med artikel 4.2 i direktiv 89/398/EEG skall de
bestämmelser som rör berikningsmedel som skall

1.

I detta direktiv, som är ett särdirektiv enligt artikel 4

i direktiv 89/398/EEG, fastställs kraven för sammansätt

ning och märkning av livsmedel som används för
särskilda näringsändamål i energibegränsade dieter för
viktminskning och som presenteras som sådana.

2. Livsmedel för användning i energibegränsade dieter
för viktminskning är livsmedel med en särskild samman
sättning som, när de används i enlighet med tillverkarens
anvisningar, ersätter hela dagsransonen eller delar av den .

De kan indelas i två kategorier:
(2) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1 .

(') EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

3 EGT nr L 291 , 29.11.1993, s. 14.
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a) Produkter som presenteras som ersättning för hela
dagsransonen .

b) Produkter som presenteras som ersättning för en eller
flera måltider inom ramen för dagsransonen .
Artikel 2

Medlemsstaterna skall säkerställa att de produkter som
avses i artikel 1 får marknadsföras inom gemenskapen
endast om de överensstämmer med bestämmelserna i
detta direktiv.
Artikel 3

De livsmedel som omfattas av detta direktiv skall uppfylla
kriterierna för sammansättning i bilaga I.

f) För produkter som nämns i artikel 1.2 a
i) en
lig
ii) en
tre

uppgift om att produkten innehåller en tillräck
dagsmängd av alla viktiga näringsämnen ,
uppgift att produkten inte bör nyttjas längre än
veckor utan att läkare tillfrågas.

g) För produkter som nämns i artikel 1 .2 b en uppgift om
att produkten är lämpad för sitt ändamål endast som
ett led i en energibegränsad diet och att andra livs
medel bör ingå i denna diet.

3 . Märkning, reklam och presentation av de berörda
produkterna får inte ha någon anvisning om hur snabb
eller hur stor viktminskningen kan bli vid nyttjande av
dem eller om nedsatt hungerkänsla eller ökad mätt
nadskänsla.

Artikel 6

Artikel 4

De enskilda beståndsdelar som tillsammans utgör de

produkter som avses i artikel 1.2 a skall vid försäljning
ingå i en och samma förpackning.
Artikel 5

Nr L 55/23

Medlemsstaterna skall senast den 30 september 1997 sätta

i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga
för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.

Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på
sådant sätt att

1.

Följande produktbeteckningar skall användas:

a) För produkter som omfattas av artikel 1.2 a:
"Komplett kostersättning för viktkontroll".
b) För produkter som omfattas av artikel 1.2 b:
"Måltidsersättning för viktkontroll".
2. Märkningen av de berörda produkterna skall utöver
de uppgifter som avses i artikel 3 i direktiv 79/ 112/EEG
innehålla följande obligatoriska upplysningar:

a) Energivärdet uttryckt i kj och kcal, samt numerisk
angivelse av innehållet av protein, kolhydrater och fett
per angiven kvantitet av den konsumtionsfärdiga
produkten .

b) Numerisk angivelse av genomsnittsmängden för varje
mineral och vitamin som omfattas av de obligatoriska

kraven i punkt 5 i bilaga I per angiven kvantitet av den
konsumtionsfärdiga produkten . För de produkter som
nämns i artikel 1.2 b skall dessutom uppgifter om de
vitaminer och mineraler som anges i punkt 5 i tabellen
i bilaga I uttryckas i procent av de värden som anges i

bilagan till rådets direktiv 90/496/EEG (').

— handel med produkter som uppfyller kraven i detta
direktiv tillåts senast den 1 oktober 1997,

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

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
skifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv bestämma.
Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

c) Vid behov, anvisningar om lämplig tillredning och en
upplysning om vikten av att följa dessa anvisningar.
d) Om nyttjandet av en produkt enligt tillverkarens anvis
ningar innebär en daglig konsumtion av mer än 20 g
polyoler skall de anges att livsmedlet kan verka laxe
rande .

e) En anmärkning om vikten av att upprätthålla ett
tillräckligt dagligt vätskeintag.

(>) EGT nr L 276, 6.10.1990, s. 40.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1996.

Pa kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

DE VIKTIGASTE BESTÅNDSDELARNA I LIVSMEDEL AVSEDDA FÖR ENERGIBE
GRÄNSADE DIETER

Specifikationerna avser produkter som är färdiga att användas och som marknadsförs som sådana eller
som färdigställs enligt tillverkarens anvisningar.

1.

Energi

1.1 Energiinnehållet i de produkter som avses i artikel 1.2 a far inte understiga 3 360 kJ (800 kcal)
och inte överstiga 5 040 kJ (1 200 kcal) per total dagsranson.
1 .2 Energiinnehållet i de produkter som avses i artikel 1 .2 b får inte understiga 840 kJ (200 kcal) och
inte överstiga 1 680 kJ (400 kcal) per måltid.

2.

Protein

2.1 Proteininnehallet i de produkter som avses i artikel 1.2 a och 1.2 b skall utgöra minst 25 % och
högst 50 % av produktens totala energiinnehåll. Proteininnehållet i de produkter som avses i ar
tikel 1.2 a får under inga omständigheter överstiga 125 g.
2.2 Ovannämnda bestämmelser om proteiner avser ett protein vars kemiska index motsvarar det in
dex som anges för FAO/WHO:s referensprotein (1985) i bilaga II. Om det kemiska indexet är
lägre än 100 % av referensproteinet bör proteinets miniminivå höjas i motsvarande grad. Under

alla omständigheter skall proteinets kemiska index motsvara minst 80 % av referensproteinets.
2.3 Med det "kemiska indexet" avses det lägsta förhållandet mellan mängden av varje essentiell
aminosyra som ingår i testproteinet och mängden av de motsvarande aminosyrorna i referens
proteinet.

2.4 Under alla omständigheter är tillsats av aminosyror tillåten endast för att förbättra proteinernas
näringsvärde, och endast i den utsträckning som krävs för detta ändamål.

3.

Fett

3.1 Den energimängd som utvinns ur fett skall inte överstiga 30 % av produktens totala energiinne
håll.

3.2 Linolsyramängden (i form av glycerider) i de produkter som avses i artikel 1 .2 a skall vara minst
4,5 g.
3.3 Linolsyramängden (i form av glycerider) i de produkter som avses i artikel 1 .2 b skall vara lägst
1 g

4.

Kostfiber

Kostfibermängden i de produkter som avses i artikel 1.2 a skall vara lägst 10 g och högst 30 g
per dagsranson.

5.

Vitaminer och mineraler

5.1 De produkter som avses i artikel 1.2 a skall såsom ersättning för hela dagsransonen innehålla
minst:

100 % av de mängder vitaminer och mineraler som anges i tabellen.
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5.2 De produkter som avses i artikel 1.2 b skall innehålla minst 30 % av de mängder vitaminer och
mineraler som anges i tabellen per måltid. Kaliuminnehållet i dessa produkter skall dock uppgå
till minst 500 mg per måltid.
TABELL

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin C

Tiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin B6
Folat
Vitamin Bl 2
Biotin

Pantotensyra
Kalcium

Fosfor
Kalium

Järn
Zink

Koppar
Jod
Selen
Natrium

Magnesium
Mangan

(Hg RE)
(μ«)
(mg-TE)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg-NE)
(mg)
(Hg)
(Hg)
(Hg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(mg)
(Hg)
(Hg)
(mg)
(mg)
(mg)

700

5
10
45

1,1

1,6
18

1,5
200

1,4
15
3
700

550
3 100

16

9,5
1,1
130
55
575
150
1
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BILAGA II

ÖVERSIKT ÖVER AMINOSYRABEHOV ( )
g/ 1 00 g protein

Cystin + metionin

1,7

Histidin

1,6

Isoleucin

1,3

Leucin

1,9

Lysin

1,6

Fenylalanin + tyrosin

1,9

Treonin

0,9

Tryptofan

0,5

Valin

1,3

(') Världshälsoorganisationen. Energy and protein requirements. Report of a Joint
FAO/WHO/UNU Meeting. Geneva: World Health Organisation, 1985. (WHO
Technical Report Series; 724).
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 februari 1 996

om fastställande av djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt
fjäderfäkött från Schweiz
(Text av betydelse för EES)

(96/ 1 81 /EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

avvaktan pa sadant avtal och som en övergångsåtgärd är
det lämpligt att uppmärksamma att Schweiz tillämpar
kontrollåtgärder mot sjukdomen Newcastle som är minst
likvärdiga med de som fastställs i rådets direktiv 92/66/
EEG (% senast ändrat genom Anslutningsakten för Öster
rike, Finland och Sverige.

med beaktande av rådets direktiv 91 /494/EEG av den 26

juni 1991 om djurhälsovillkor för handel med färskt kött
av fjäderfä inom gemenskapen och import av sådant kött
från tredje land ('), senast ändrad genom direktiv 93/ 121 /

Pa grundval av detta är det lämpligt att tillåta import av
färskt fjäderfäkött från Schweiz. Djurhälsovillkor och vete
rinärintyg måste därför fastställas.

EG (2), särskilt artiklarna 10.1 b, 1 1 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att begränsa omfattningen av detta
beslut till de sorter av fjäderfä som omfattas av rådets

I kommissionens beslut 94/8 5/EG (3), senast ändrat

genom beslut 96/2/EG (4), upprättades en lista över de
tredje länder, inklusive Schweiz, från vilka import av
färskt fjäderfäkött är tillåten .
Schweiz är inte längre fri fran sjukdomen Newcastle.

direktiv 71 / 1 18/EEG (% i sin ändrade lydelse genom
direktiv 92/ 116/EEG (7), och om nödvändigt fastställa
djurhälsovillkor och veterinärintyg för andra sorter av
fjäderfä i ett separat beslut.

Detta beslut gäller utan att det påverkar åtgärder som
vidtagits för fjäderfäkött som importeras för andra
ändamål än livsmedel .

Inom ramen för diskussioner som syftar till att sluta ett
veterinäravtal mellan gemenskapen och Schweiz har
åtgärder mot vissa djursjukdomar och särskilt sjukdomen
Newcastle varit föremål för ingående undersökningar. I
(') EGT nr L 268 , 24.9.1991 , s. 35.
(2) EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 39.
(3) EGT nr L 44, 17.2.1994, s . 31 .
4 EGT nr L 1 , 3.1.1996, s . 6.

Det åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.
O EGT nr L 260, 5.9.1992, s. 1 .
(6) EGT nr L 55, 8.3.1971 , s. 23 .
O EGT nr L 62, 15.3.1993, s . 1 .
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Artikel 1

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1996.

Medlemsstater skall tillåta import av färskt fjäderfäkött
från Schweiz, under förutsättning att kraven i det i bilagan

angivna djurhälsointyget är uppfyllda och att ett sådant
intyg, vederbörligen ifyllt och undertecknat, medföljer
varusändningen.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

HALSOINTYG FÖR FÄRSKT FJÄDERFÄKÖTT FÖR ANVÄNDNING SOM LIVSMEDEL (')
Kommentar till importören: Detta intyg avser endast veterinära ändamål och originalet skall medfölja
varusändningen till dess att den anländer till gränskontrollstationen.
1.

Avsändare (fullständigt namn och adress ):

2.

HÄLSOINTYG
nr

ORIGINAL

2.1 Nr på tillämpligt hygienintyg :
3.1 Ursprungsland:

3.2 Ursprungsregion (2 ):
4.

Mottagare (fullständigt namn och adress):

5.

BEHÖRIG MYNDIGHET:

Lastningsplats:

6.

LOKAL BEHÖRIG MYNDIGHET:

9.1 Transportmedel (3) :

7.

Adress till anläggning/anläggningar:

9.2 Nr på plombering (4):

7.1 Slakthus :

8.

10.1 Bestämmelseland ( medlemsstat):

7.2 Styckningsanläggning (5):

10.2 Bestämmelseort:

7.3 Kyl- eller fryshus (5):

12 .

Fjäderfäsorter:

11 .

Anläggningens/anläggningarnas tillståndsnummer:

11.1 Slakthus:

13 .

Typ av styckningar:

11.2 Styckningsanläggning (5):
14 .

Varusändningens identitetsmärkning :

11.3 Kyl- eller fryshus (5):
15 .

Anmärkning:

Ett separat intyg skall ifyllas för varje varusändning av färskt fjäderfäkött.

Kvantitet :

15.1 Nettovikt ( kg ):
15.2 Antal fraktgods:

(') Färskt fjäderfäkött avser varje del av tamhöns, kalkon, pärlhöns, gäss och ankor som kan användas som livsmedel och som inte genomgått någon behandling förutom kyl
eller frysbehandling för att bevara köttet i gott skick. Vakuumförpackat kött och kött som förpackats under luftkontrollerade förhållanden skall även åtföljas av ett intyg enligt
denna modell .

(2) Behöver endast Ifyllas om tillstånd att exportera till gemenskapen är begränsat till vissa områden i det berörda tredje landet.
(3) Ange transportmedel och registreringsnummer eller registreringsnamn , beroende på omständigheterna.
(') Ej obligatoriskt.
(5) Stryk om ej tillämpligt.
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16. Hälsoattest

Undertecknad officiell veterinär intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91 /494/EEG

1 ) att Schweiz, region
(') är fri från hönsinfluensa enligt definitionen
i den internationella smittskyddskoden enligt O.I.E. (Internationella byrån för bekämpning av epizootiska sjukdo
mar),

2) att det ovan beskrivna köttet kommer från fjäderfä,
a) uppfödda inom Schweiz territorium, region
sedan kläckning eller är importerade som dagsgamla småkycklingar, och

(')

b) kommer från anläggningar
— som inte har pålagts smittskyddsrestriktioner i samband med fjäderfäsjukdomar,
— runt vilka, inom en radie av tio kilometer, inga utbrott av hönsinfluensa eller sjukdomen Newcastle har skett
inom en period av minst 30 dagar, och

c) inte har slaktats i samband med något smittskyddsprogram för kontroll eller utrotning av fjäderfäsjukdomar, och
d) inte har vaccinerats mot sjukdomen Newcastle med ett levande vaccin inom en period av 30 dagar före slakten,
och

e) under transporten till slakthuset inte har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av hönsinfluensa eller sjukdo
men Newcastle .

3) att det ovan beskrivna köttet

a) kommer från slakthus som vid tidpunkten för slakten inte har pålagts restriktioner på grund av misstanke om el
ler verkligt utbrott av hönsinfluensa eller sjukdomen Newcastle och runt vilka, inom en radie av tio kilometer,
inga utbrott av hönsinfluensa eller sjukdomen Newcastle har skett under de senaste 30 dagarna, och

b) inte vid någon tidpunkt under slakt, styckning, lagring eller transport varit i kontakt med kött som inte uppfyller
kraven i direktiv 91 /494/EEG.

Utfärdat i

den

(Underskrift av officiell veterinär) (2)

Stämpel (2)

(Namn, behönghet och titel med tryckbokstäver)

(*) Behöver endast ifyllas om tillståndet att exportera till gemenskapen är begränsat till vissa regioner i det berörda tredje landet.
(2) Stämpel och underskrift skall vara i en avvikande färg till texten.

6. 3 . 96

I SV

I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 55/31

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 februari 1996

om särskilda djurhälsovillkor och veterinärintyg (ör import av vissa kategorier
färskt fjäderfäkött från Israel och vissa djurhälsorestriktioner efter sådan import
(Text av betydelse för EES)

(96/ 182/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91 /494/EEG av den 26

juni 1991 om djurhälsovillkor för handel inom gemen
skapen med och import från tredje land av färskt fjäderfä
kött ('), senast ändrat genom direktiv 93/ 121 /EG (2),

för bestämmelseorten genom ett Animomeddelande som
sänds i enlighet med kommissionens beslut 91 /398/
EEG (6).

Informationen från Israel visar att detta land kan erbjuda
garantier som är likvärdiga med avseende på annat fjäder
fäkött än gås- och anklever. Denna information har
bekräftats genom en kontroll på plats.

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från
Ständiga veterinärkommittén .

särskilt artiklarna 11.2 och 14.2 i detta, och

med beaktande av följande:
Genom kommissionens beslut 94/984/EG (3), senast
ändrat genom beslut 95/302/EG (4) fastställdes djurhälso
villkor och veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött
från tredje land.

I kommissionens beslut 95/346/EG (*) fastställdes
särskilda djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av
vissa kategorier färskt fjäderfäkött från Israel och vissa
djurhälsorestriktioner efter sådan import. Detta beslut var
tillämpligt till och med den 31 december 1995.

Ytterligare information har erhållits från Israel om att
detta land ännu inte kan uppfylla alla djurhälsokrav som
fastställs i de intyg som upprättats genom beslut 94/984/
EG för annat kött än gås- och anklever.
Det är möjligt att i varje enskilt fall ställa upp särskilda
djurhälsovillkor och modeller för intyg som skall
användas för import av färskt fjäderfäkött som inte
uppfyller de allmänna djurhälsokraven om det berörda
tredje landet erbjuder liknande garantier som är minst
likvärdiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Medlemsstaterna skall medge import från Israel av annat
flått och urbenat färskt fjäderfäkött än gås- och anklever
förutsatt att köttet uppfyller kraven i det motsvarande
djurhälsointyg som återfinns i bilaga I och att det åtföljs
av ett sådant intyg, ifyllt och undertecknat i vederbörlig
ordning.

Artikel 2

1 . Medlemsstaterna skall medge import från Israel av
annat färskt fjäderfäkött än gås- och anklever vilket är
destinerat till anläggningar som godkänts i enlighet med
rådets direktiv 71 / 1 18/EEG Q eller 77/99/EEG (8), förut
satt att köttet uppfyller kraven i det motsvarande djurhäl
sointyg som återfinns i bilaga II och att det åtföljs av ett

sådant intyg, ifyllt och undertecknat i vederbörlig
ordning.

I detta fall måste köttet på bestämmelseanläggningen
antingen
a) flås och urbenas, eller

Dessutom kan i vissa fall särskilda djurhälsorestriktioner
vara nödvändiga efter import. I dessa fall är det nödvän
digt att underrätta den officiella veterinär som är ansvarig
(') EGT nr L 268 , 24.9.1991 , s. 35.
(2) EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 39.
3 EGT nr L 378 , 31.12.1994, s. 11 .

(4) EGT nr L 185, 4.8.1995, s. 50 .
O EGT nr L 199, 24.8.1995, s. 64.

b) beredas till köttprodukter genom en av följande meto
der:

i) värmebehandling

i

en

hermetiskt

tillsluten

behållare till ett Fo-värde av tre eller mer,
(6) EGT nr L 221 , 9.8.1991 , s. 30 .
o EGT nr L 55, 8.3.1971 , s . 23 .
(8) EGT nr L 26, 31.1.1977, s . 85.

Nr L 55/32

[_SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

ii) värmebehandling så att en mittemperatur pa minst
70 0 C uppnås.
2. Kött som importeras i enlighet med punkt 1 måste
a) transporteras, i tillslutna fordon eller behållare, direkt
från gränskontrollstationen till den bestämmelsean
läggning som anges i intyget,
b) lagras och behandlas åtskilt från kött som inte skall
genomgå samma beredning genom flåning och urbe
ning, respektive bearbetning.
3 . Den anläggning som detta kött skall sändas till
måste uppfylla följande villkor:
a) Den måste vara registrerad hos de behöriga myndighe
terna för detta ändamål .

b) Den måste föra bok över ankommande och avgående

6 . 3 . 96

kommer att äga rum. I detta fall skall bestämmelserna i
artikel 2.5 i kommissionens beslut 92/ 183/EEG (2)
tillämpas i tillämpliga delar.
5. Den officiella veterinär som ansvarar för den anlägg
ning som anges i punkterna 3 eller 4 måste underrättas
genom ett Animomeddelande som sänds från gränskon
trollstationen eller, där så är tillämpligt, från den veteri
närenhet som ansvarar för den anläggning där köttet
lagrades i enlighet med punkt 4.
Artikel 3

Detta beslut skall tillämpas till och med den 30
september 1996.

kött som omfattas av denna artikel, såväl som över

biprodukter och, när så är tillämpligt, köttprodukter
som utvinns ur det.

c) Alla biprodukter, såsom t.ex. ben, måste beredas i en
godkänd anläggning i enlighet med rådets direktiv

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

90 /667/EEG (').

d) Skinn som avlägsnas från det importerade köttet måste
behandlas på ett sådant sätt att förstörelse av fågelvirus

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 1996.

garanteras .

Den beredning som gäller för detta kött måste utföras
under övervakning av den officiella veterinären.
4. Genom undantag från punkt 2 a får köttet lagras i
en annan godkänd anläggning än den där beredningen

0 ) EGT nr L 363, 27.12.1990, s . 51 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(2) EGT nr L 84, 31.3.1992, s . 33 .
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BILAGA I

HÄLSOINTYG FÖR FÄRSKT AVHUDAT OCH URBENAT FJADERFÄKÖTT AVSETT SOM
LIVSMEDEL (')

Anmärkning till importören: Detta intyg är endast avsett för veterinära syften och originalet skall åtfölja
sändningen till dess att den ankommer till gränskontrollstationen.
1.

Avsändare (fullständigt namn och adress ):

2.

HÄLSOINTYG
nr

ORIGINAL

2.1 Nr på relevant hygienintyg :

4.

Mottagare (fullständigt namn och adress ):

3.

Ursprungsland: ISRAEL

8.

Lastningsplats :

5.

Behörig myndighet:

9.1 Transportmedel (2):

6.

Behörig lokal myndighet:

7.

Anläggningens adress :

9.2 Plomberingens nummer (3):

10.1 Bestämmelsemedlemsstat:

7.1 Slakteri :
10.2 Slutdestination :

7.2 Styckningsanläggning :

7.3 Kyl- eller fryshus (4):

12 .

Fjäderfäarter:

11 .

Anläggningens godkännandenummer:

11.1 Slakteri :

11.2 Styckningsanläggning :
13 .

Typ av styckningsdelar:

11.3 Kyl - eller fryshus (4):

14 .

Identifieringsuppgifter för sändningen :

15 .

Kvantitet :

15.1 Nettovikt ( kg ):
Anmärkning:

15.2 Antal förpackningar:

Varje sändning av färskt fjäderfäkött skall åtföljas av ett separat intyg.
(') Med färskt fjäderfäkött avses alla delar från tamhöns, kalkoner, pärlhöns, gäss och ankor som är tjänliga som människoföda och som inte har genomgått någon annan

behandling än kylbehandling för att säkerställa hållbarheten. Även vakuumförpackat kött och kött som är förpackat i kontrollerat luftrum skall åtföljas av ett intyg som

överenstämmer med denna mall .

(2) Ange transportmedel och registreringsnummer eller registreringsnamn .
(3) Kan utelämnas .

(4) Stryk om ej tillämpligt.

Nr L 55/34
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16. Hälsointyg

Undertecknad officiell veterinär intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 91 /494/EEG följande:
1 ) Det kött som beskrivs ovan kommer från fjäderfä som
a) har hållits på Israels territorium sedan kläckningen eller har importerats som dagsgamla kycklingar,
b) kommer från jordbruksföretag
— som inte har omfattats av djurhälsorestriktioner i samband med en fjäderfäsjukdom,
— omkring vilka det, inom en radie på 10 km, inte har konstaterats några fall av hönspest eller Newcastlesjuka
de senaste 30 dagarna,

c) inte är slaktade som led i ett djurhälsoprogram för att bekämpa eller utrota fjäderfäsjukdomar,
d) under transport till slakteriet inte har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av hönspest eller Newcastlesjuka.
2) Det kött som beskrivs ovan kommer från slakterier som, vid tidpunkten för slakten, inte omfattas av restriktioner till
följd av ett misstänkt eller konstaterat fall av hönspest eller Newcastlesjuka och omkring vilka det, inom en radie på
tio km, inte har förekommit några fall av hönspest eller Newcastlesjuka de senaste 30 dagarna.
3) Hud och ben har avlägsnats under officiell övervakning i den styckningsanläggning som anges i punkt 7.2.

Utfärdat i

den

«

(Den officielle veterinärens namnteckning) (')

Stämpel (')
/

(Namnförtydligande, befattning och titel med tryckbokstäver)

(') Namnteckningen och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.

I SV
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BILAGA II

HÄLSOINTYG FÖR FÄRSKT FJÄDERFÄKÖTT AVSETT FÖR URBENING OCH/ELLER BEAR
BETNING (')
Anmärkning till importören:
— Detta intyg avser fjäderfäkött som omfattas av artikel 2 i kommissionens beslut 96/182/EG och särskilda
djurhälsorestriktioner skall tillämpas i fråga om detta kött efter import.
— Detta intyg är endast avsett för veterinära syften och originalet skall åtfölja sändningen till dess att den
ankommer till gränskontrollstationen.
1 . Avsändare (fullständigt namn och adress):

2.

HÄLSOINTYG
nr

ORIGINAL

2.1 Nr på relevant hygienintyg :

4.

Mottagare (fullständigt namn och adress):

3.

Ursprungsland : ISRAEL

8.

Lastningsplats :

5.

Behörig myndighet:

9.1 Transportmedel (2):

6.

Behörig lokal myndighet:

7.

Anläggningens adress:

9.2 Plomberingens nummer (3):

10.1 Bestämmelsemedlemsstat:

7.1 Slakteri :

10.2 Slutdestination (Stycknings- eller bearbetningsanlägging):

7.2 Styckningsanläggning (4):
7.3 Kyl- eller fryshus (4):

12 .

Fjäderfäarter:

11 .

Anläggningens godkännandenummer:

11.1 Slakteri :

11.2 Styckningsanläggning (4):
13 . Typ av styckningsdelar:
1 1 .3 Kyl- eller fryshus (4):

14 .

Identifieringsuppgifter för sändningen :

Anmärkning:

a) Varje sändning av färskt fjäderfäkött skall åtföljas av ett separat intyg.
b) Köttet skall transporteras direkt från gränskontrollstationen till den

15 .

Kvantitet:

15.1 Nettovikt (kg):
15.2 Antal förpackningar:

destination som anges i punkt 10.2
(1 ) Med färskt fjäderfäkött avses alla delar frän tamhöns, kalkoner, pärlhöns, gäss och ankor som är tjänliga som människoföda och som inte har genomgått någon annan
behandling än kylbehandling för att säkerställa hållbarheten. Även vakuumförpackat kött och kött som är förpackat i kontrollerat luftrum skall åtföljas av ett Intyg som
överenstämmer med denna mall .

(2) Ange transportmedel och registreringsnummer eller registreringsnamn.
(3) Kan utelämnas.
(4) Stryk om ej tillämpligt.
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16. Hälsomtyg

Undertecknad officiell veterinär intygar härmed i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 91 /494/EEG följande:
1 . Det kött som beskrivs ovan kommer från fjäderfä som
a) har hållits på Israels territorium sedan kläckningen eller har importerats som dagsgamla kycklingar,
b) kommer från jordbruksföretag:
— som inte har omfattats av djurhälsorestriktioner i samband med en fjäderfäsjukdom,
— omkring vilka det, inom en radie på 10 km, inte har konstaterats några fall av hönspest eller Newcastlesjuka
de senaste 30 dagarna,

c) inte är slaktade som led i ett djurhälsoprogram för att bekämpa eller utrota fjäderfäsjukdomar,
d) under transport till slakteriet inte har kommit i kontakt med fjäderfä som lider av hönspest eller Newcastlesjuka.
2. Det kött som beskrivs ovan kommer från slakterier som, vid tidpunkten för slakten, inte omfattas av restriktioner till
följd av ett misstänkt eller konstaterat fall av hönspest eller Newcastlesjuka och omkring vilka det, inom en radie på
tio km, inte har förekommit några fall av hönspest eller Newcastlesjuka de senaste 30 dagarna.

Utfärdat i

den

(Den officielle veterinärens namnteckning) (')
Stämpel (l)

(Namnförtydligande, befattning och titel med tryckbokstäver)

(l) Namnteckningen och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta texten.

