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(.Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 777196
av den 29 april 1996

om leveranser av spannmål som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

tramskarrande inom gemenskapen av varor som skall

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (4),
ändrad genom förordning (EEG) nr 790/91 (5). Det är
nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor och det
förfarande som skall följas för att bestämma de därav
följande kostnaderna.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3972/86 av
den 22 december 1986 om politiken för livsmedelsbistånd
och om dess administrering ('), senast ändrad genom

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

förordning (EEG) nr 1930/90 (2), särskilt artikel 6.1 c i
denna, och

Artikel 1

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1420/87 av den 21 maj 1987
om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr
3972/86 om politiken för livsmedelsbistånd och om dess
administrering (3) fastställs förteckningen över länder och
organisationer som är berättigade att ta emot livsmedelsbi
stånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedels
bistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare 26 998
ton spannmål.
Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i
kommissionens förordning (EEG) nr 2200/87 av den 8

juli 1987 om fastställande av allmänna bestämmelser för

Spannmål skall framskaffas inom gemenskapen som livs
medelsbistånd för leverans till de mottagare som är
förtecknade i bilagorna i enlighet med förordning (EEG)
nr 2200/87 och enligt de villkor som anges i bilagorna.
Leveranskontrakt skall tilldelas genom ett anbudsförfa
rande .

Den anbudsgivare vars anbud antas skall anses ha
kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna
och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i
hans anbud skall anses som oskrivna.

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 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 370, 30.12.1986, s. 1
0 EGT nr L 174, 7.7.1990, s. 6.
(3) EGT nr L 136, 26.5.1987, s. 1 .

[4) EGT nr L 204, 25.7.1987, s. 1 .

[4 EGT nr L 81 , 28.3.1991 , s. 108.
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BILAGA

PARTI A

1 . Aktion nr ('): 802/95
2. Program: 1995
3. Mottagare (2): WFP ( world Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma
[tel: -I- 39 6 57 971 ; telex: 626675 WFP I]
4. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

5. Bestämmelseort eller -land: Angola
6. Produkt som skall framskaffas: majs

7. Varornas egenskaper och kvalitet (3) Q: Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 [IIAl d]
8. Total kvantitet (ton): 4 392
9. Antal partier 1
10. Förpackning och märkning (8) ("): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 [ILA.2 c och II.A3]

— Bulk + säckar + säcknålar + det nödvändiga surrningsgarnet (2 m/säck) (9)
— Märkning på följande språk: portugisiska
11 . Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad

12. Leveransstadium: Fritt utskeppningshamnen — fob stuvat och trimmat (10)
13. Utskeppningshamn: —

14. Lossningshamn angiven av mottagaren: —
15. Lossningshamn: —

16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —
17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen: 3 — 23.6.1996
18. Sista dag för leverans: —
19. Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20. Sista dag för inlämnande av anbud: 14.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran:

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 28.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen: 17.6 — 7.7.1996
c) Sista dag för leverans: —
22. Anbudssäkerhetens storlek: 5 ecu/ton

23. Leveranssäkerhetens storlek: 10 % av anbudsbeloppet i ecu
24. Adress för inlämnande av anbud och anbudssäkerheter ('):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel

Obs! Nya numren! telex: 25670 AGREC B; fax: -f 32 2 296 70 03 / 296 70 04

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (*): Bidrag
som är tillämpligt den 30.4.1996 fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 555/96 (EGT nr L
80, 30.3.1996, s. 19)
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PARTI B

1 . Aktion nr ('): 801 /95
2. Program: 1995
3. Mottagare (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma

[tel: + 39 6 57 971 ; telex: 626675 WFP I]
4. Mottagarens representant: uppges av mottagaren

5. Bestämmelseort eller -land: Angola
b. Produkt som skall framskaffas: helt slipat ris (produktnummer: 1006 30 92 900 eller 1006 30 94 900
eller 1006 30 96 900 eller 1006 30 98 900)
7. Varornas egenskaper och kvalitet (3) (Q: Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 [II.A.I.1J

8 . Total kvantitet (ton): 337 (607 ton spannmal)
9. Antal partier: 1

10. Förpackning och märkning (6) (8) ("): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 [IIA 2 c och IIA3]
Märkning på följande språk: portugisiska
I containrar

11 . Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Leveransstadhim: Fritt utskeppningshamnen
13. Utskeppningshamn: —

14. Lossningshamn angiven av mottagaren: —
15. Lossningshamn: —

16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —
17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen: 3 — 23.6.1996
18 . Sista dag för leverans: —
19 . Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20. Sista dag för inlämnande av anbud: 14.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran:

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 28.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen: 17.6 — 7.7.1996

c) Sista dag för leverans: —
22. Anbudssäkerhetens storlek: 5 ecu/ton

23. Leveranssäkerhetens storlek: 10 % av anbudsbeloppet i ecu
24. Adress för inlämnande av anbud och anbudssäkerheter ('):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn . Mr T. Vestergaard
Båtiment Loi 130, bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

Obs . Nya numren : telex: 25670 AGREC B; telefax: + 32 2 296 70 03 / 296 70 04

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (4): Bidrag
som är tillämpligt den 30.4.1996, fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr 555/96 (EGT nr L
80, 30.3.1996, s. 19)
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PARTIERNA C, D och E

1 . Aktion nr ('): 855/95 (C); 856/95 (D); 857/95 (E)
2. Program : 1995

3. Mottagare (z): Mocambique
4. Mottagarens representant: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Setembro 1657, Maputo
Tel: + 258 1 42 81 57, telex: 6-240 / 6-244 / 6-551 , Contact: Mr Alfaika

5. Bestämmelseort eller -land (*): Mocambique
6. Produkt som skall framskaffas: helt slipat ris (produktnummer: 1006 30 92 900 eller 1006 30 94 900
eller 1006 30 96 900 eller 1006 30 98 900)

7. Varornas egenskaper och kvalitet (3) Q (l2): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 (IIA.1 f)
8. Total kvantitet (ton): 14 666 (21 999 ton spannmal)
9. Antal partier: 3 (parti C: 7 1 66 ton; parti D: 4 500 ton; parti E: 3 000 ton)
10. Förpackning och märkning ( ) f)(n ): Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s. 1 (II.A.2 c och ILA.3)

Märkning på följande språk: portugisiska
1 1 . Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad
12. Leveransstadium: Fritt lossningshamnen — lossat
13. Utskeppningshamn : —
14. Lossningshamn angiven av mottagaren: —

15. Lossningshamn: C: Maputo; D: Beira; E: Nacala
16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —

17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet av
ser leverans till utskeppningshamnen: 10 — 23.6.1996
18. Sista dag för leverans: 21.7.1996
19. Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20. Sista dag för inlämnande av anbud: 14.5.1996, kl. 12.00 (belgisk tid)
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran:

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 28.5.1996, kl. 12.00 (belgisk tid)
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet avser leve
rans till utskeppningshamnen: 24.6 — 7.7.1996
c) Sista dag för leverans: 4.8.1 996
22. Anbudssäkerhetens storlek: 5 ecu/ton

23. Leveranssäkerhetens storlek: 10 % av anbudsbeloppet i ecu
24. Adress för inlämnande av anbud och anbudssäkerheter ('):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46

Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Bryssel
Obs! Nya numren!
telex: 25670 AGREC B; fax: + 32 2 296 70 03 / 296 70 04

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (4): Bidrag
som är tillämpligt den 30.4.1996, fastställt genom kommissionens förordning (EG) nr S55/96 (EGT nr L
80, 30.3.1 996, s. 19)
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Fotnoter

(') Aktionens nummer skall anges i all korrespondens.

(2) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fast
ställa vilka fraktdokument som krävs.

(3) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ
som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har över
skridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna
cesium-134 och - 137 samt halten jod-131 .

(*) Kommissionens förordning (EEG) nr 2330/87 (EGT nr L 210, 1.8.1987, s. 56), senast ändrad genom för
ordning (EEG) nr 2226/89 (EGT nr L 214, 25.7.1989, s. 10), är tillämplig vad avser exportbidrag. Den dag
som avses i artikel 2 i den förordningen är den som avses i punkt 25 i denna bilaga.
Exportbidragsbeloppet skall räknas om till nationell valuta med användning av den jordbruksomräk
ningskurs som är tillämplig den dag då exportformaliteterna slutförs. Bestämmelserna i artiklarna 13 — 17
i kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 (EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2853/95 (EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 1 ), skall inte tillämpas på detta belopp.
(*) Kommissionens delegation som skall kontaktas av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt: Se EGT nr C
114, 29.4.1991 , s. 33.

(6) Med hänsyn till eventuell omlastning i andra säckar skall den anbudsgivare som tilldelats kontrakt levere
ra 2 % tomma extrasäckar av samma kvalitet som de säckar som innehåller varorna, med ett stort "R"

tillagt efter påskriften.
f) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följan
de dokument vid leveransen :

— Sundhetscertifikat.

(8) Trots punkt IIA.3 c i EGT nr C 114 skall påskriften lyda: "Europeiska gemenskapen".
(9) Säckar: 21 säckar/ton.
Säcknålar: 1 / 100 ton.

Surrningsgarn: 60 % polyester, 40 % bomull, 20/4, utan knutar, 5 000 m/kg, på rullar om 3 kg.
(10) Trots artiklarna 7.3 f och 13.2 i förordning (EEG) nr 2200/87 skall alla lastnings-, stuvnings-, hanterings
och trimningskostnader ingå i anbudspriset.
(") Se andra ändringen till EGT nr C 114, offentliggjord i EGT nr C 135, 26.5.1992, s. 20.

(I2) Brutet ris: minst 25 % — högst 30 %.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 778/96
av den 29 april 1996

om leveranser av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

nödvändigt att ange tidsfrister och leveransvillkor och det

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

förfarande som skall följas för att bestämma de därav
följande kostnaderna.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3972/86 av
den 22 december 1986 om politiken för livsmedelsbistånd
och om dess administrering ('), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 1930/90 (2), särskilt artikel 6.1 c i
denna, och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EEG) nr 1420/87 av den 21 maj 1987
om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr
3972/86 om politiken för livsmedelsbistånd och om dess
administrering (3) fastställs förteckningen över länder och
organisationer som är berättigade att ta emot livsmedelsbi
stånd och anges de allmänna kriterierna för transport av
livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livmedelsbi
stånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare 2 500
ton vegetabilisk olja.
Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna i
kommissionens förordning (EEG) nr 2200/87 av den 8

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Vegetabilisk olja skall framställas inom gemenskapen som
livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är
förtecknade i bilagan i enlighet med förordning (EEG) nr
2200/87 och de villkor som anges i bilagan. Leve
ranskontrakt skall tilldelas genom ett anbudsförfarande.

Leveransen skall gälla framskaffning av vegetabilisk olja
som är producerad inom gemenskapen. Transporten kan
ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad
enligt metoden för aktiv förädling.
Den anbudsgivare vars anbud antas skall anses ha
kännedom om och ha accepterat alla tillämpliga allmänna
och särskilda villkor. Alla andra villkor eller förbehåll i
hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2

juli 1987 om fastställande av allmänna bestämmelser för
framskaffande inom gemenskapen av varor som skall
levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (4),

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

ändrad genom förordning (EEG) nr 790/91 0. Det är

tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
TpAnmnt nu b.nrnmierinnpn

(')
(2)
(3)
(<)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

370,
174,
136,
204,

30.12.1986, s. 1 .
7.7.1990, s. 6.
26.5.1987, s. 1 .
25.7.1987, s. 1 .

n EGT nr L 81 , 28.3.1991 , s. 108 .
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BILAGA

PARTIERNA A och B

1 . Aktioner nr ('): 858/95 (A): 859/95 (B)
2. Program: 1995

3. Mottagare (2): Mozambique

4. Mottagarens representant: Commercial Bank of Mozambique, av. 25 de Setembro 1657, Maputo
Tel : + 258 1 42 81 57, telex: 6-240/6-244/6-511 , Contact: Mr Alfaika

5. Bestämmelseort eller -land (*): Mozambique

6. Produkt som skall framskaffas: Raffinerad rapsolja
7. Varornas egenskaper och kvalitet (3):
Se EGT nr C 114, 29.4.1991 , s . 1 [III Al a]

8 . Total kvantitet (ton netto): 2 500

9. Antal partier 2 (parti A: 1 500 ton; parti B: 1 000 ton)

10. Förpackning och märkning (6) f): Se EGT nr C 1 14, 29.4.1991 , s. 1 [IIIA.2.2, III.A.2.3 och III.A.3]
Flaskor om 1 liter av PET, utan tvärstycken av papp

Märkning på portugisiska

11 . Framskaffningsmetod: Framskaffning av raffinerad rapsolja som är producerad inom gemenskapen.
Transporten kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoder för aktiv föräd
ling
12. Leveransstadium : Fritt lossningshamnen — lossat

13. Utskeppningshamn: —
14. Lossningshamn angiven av mottagaren: —
15. Lossningshamn : A: Beira; B: Nacala

16. Lagrets adress och eventuell lossningshamn: —

17. Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet av
ser leverans till utskeppningshamnen: 17 — 30.6.19?6
18 . Sista dag för leverans: 28.7.1996
19. Förfarande för bestämmande av leveranskostnaderna: Anbudsinfordran

20. Sista dag för inlämnande av anbud: 14.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
21 . Vid en eventuell andra anbudsinfordran :

a) Sista dag för inlämnande av anbud: 28.5.1996 kl. 12.00 (belgisk tid)
b) Period under vilken varorna skall vara tillgängliga i utskeppningshamnen om kontraktet avser leve
rans till utskeppningshamnen: 1 — 14.7.1996
c) Sista dag för leverans: 11.8.1996
22. Anbudssäkerhetens storlek: 15 ecu/ton

23. Leveranssäkerhetens storlek: 10 % av anbudsbeloppet i ecu.
24. Adress för inlämnande av anbud och anbudssäkerheter ('):

Bureau de l'aide alimentaire, Attn . Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel

Obs. Nya numren: telex: 25670 AGREC B; fax: + 32 2 296 70 03 / 296 70 04

25. Exportbidrag som betalas ut på begäran av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt (4): —

Nr L 106/7
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Fotnoter.

(') Aktionens nummer skall anges i all korrespondens.

(2) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fast
ställa vilka fraktdokument som krävs .

(3) Den anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ
som visar att de tillämpliga normerna för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har över
skridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna ce
sium-134 och - 137 samt halten jod-131 .
(4) Artikel 7.3 punkt g i förordning (EEG) nr 2200/87 är inte tillämplig.
(*) Kommissionens delegation som skall kontaktas av den anbudsgivare som tilldelats kontrakt: Se EGT nr C
114, 29.4.1991 , s. 33.

(') Trots punkt IILA.3 c i EGT nr C 114 skall påskriften lyda: "Europeiska gemenskapen".
Q Placeras i 20-fotscontainrar. Containrarna skall kunna disponeras utan avgift i minst 15 dagar.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 77 9/96

av den 29 april 1996

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1785/81 i fråga om
informationslämnande inom sockersektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

anges de kvantiteter socker som antingen har denaturerats

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

i enlighet med någon av de processer som beskrivs i
bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 100/72
av den 14 januari 1972 om föreskrifter för denaturering av

med beaktande av Fördraget om upprättandet av euro

socker till foderändamål (^ senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 260/96 (8), eller som använts vid tillverkning
av de kemiska produkter som räknas upp i bilagan till
rådets förordning (EEG) nr 1010/86 av den 25 mars 1986
om allmänna bestämmelser om produktionsbidrag för
vissa sockerprodukter som används i den kemiska indu
strin (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1 101 /95,
samt de produkter som räknas upp i bilagan till kommis
sionens förordning (EEG) nr 1729/78 av den 24 juli 1978

peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av

den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1101 /95 (2), särskilt artikel 39 i denna, och

om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för
socker som används i den kemiska industrin (10), senast
med beaktande av följande:

ändrad genom förordning (EG) nr 260/96.

I artikel 39 i förordning (EEG) nr 1785/81 anges att
medlemsstaterna och kommissionen skall lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillämpningen av förord
ningen. Således fastställdes tillämpningsbestämmelser i
kommissionens förordning (EEG) nr 787/83 av den 29
mars 1983 om informationslämnande inom sockersek

torn (3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
3819/85 (4). Med tanke på den utveckling som sedan skett
av den gemensamma organisationen av marknaden för
socker och särskilt gemenskapens åtaganden till följd av
det jordbruksavtal som slöts efter Uruguayrundans multi
laterala förhandlingar, finns det anledning att se över
bestämmelserna i sin helhet och fastställa nya och att
upphäva förordning (EEG) nr 787/83 inför regleringsåret
1 996/97.

För att på ett korrekt sätt kunna bedöma situationen när
det gäller socker som köpts eller sålts med stöd av de
regler om interventionsåtgärder som fastställts i
förordning (EEG) nr 1785/81 måste relevant information
finnas, särskilt i fråga om de kvantiteter som hålls av
interventionsorganen, samt om fördelningen av dessa
kvantiteter på lager som godkänts i enlighet med artikel
1.2 i rådets förordning (EEG) nr 447/68 av den 9 april
1968 om allmänna bestämmelser för interventionsköp av

socker Q, senast ändrad genom förordning (EEG) nr
1359/77 (6). För att kunna följa tillämpningen av interven
tionssystemet är det också viktigt att regelbundet få infor

För att noggrant kunna följa utvecklingen av handeln
med tredje land behövs en nära och regelbunden övervak
ning med hänsyn till de intressekonflikter som kan
uppkomma beroende på å ena sidan gemenskapens
åtaganden inom ramen för ovan nämnda jordbruksavtal
och åtgärder som kan behöva vidtas i samband med detta,
särskilt i fråga om tillämpningen av artikel 23.4a i förord
ning (EEG) nr 1785/81 , och å andra sidan gemenskapens
åtaganden inom ramen för Internationella sockeravtalet.
Det finns anledning för kommissionen att från början ha
tillgång till relevant regelbunden information, inte bara
vad gäller import och export av sådana produkter som
omfattas av fastställda avgifter eller bidrag där licens
utfärdas i enlighet med kommissionens förordning (EG]
nr 1464/95 av den 27 juni 1995 om särskilda tillämp
ningsföreskrifter för systemet med import- och exportli
censer för socker (n), ändrad genom förordning (EG) ni
2136/95 (12), och när det gäller att iaktta de mera allmänna
bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) ni
3719/88 (13), senast ändrad genom kommissionens förord
ningar (EG) nr 2137/95 f4) och (EEG) nr 3665/87 (15),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1384/95 (16), utan
även om import och export av sådana produkter som

mation om de kvantiteter socker som blivit otjänliga för
konsumtion och de kvantiteter som har använts för att

tillverka vissa kemiska produkter, varvid också måste

O EGT nr L 12, 15.1.1972, s. 15.
(8) EGT nr L 34, 13.2.1996, s. 16.

O EGT nr L 94, 9.4.1986, s. 9.

(10) EGT nr L 201 , 25.7.1978, s. 26
(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 110, 17.5.1995, s. 1 .
(3) EGT nr L 88, 6.4.1983, s. 6.

C) EGT nr L 368, 31.12.1985, s. 25
O EGT nr L 91 , 12.4.1968, s. 5.

M EGT nr L 156, 25.6.1977, s. 7.

(") EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 14
(l2) EGT nr L 214, 8.9.1 995, s. 19

C 3)
H
(,5)
(1S)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

331 ,
214,
351 ,
134,

2.12.1988, s. 1 .
8.9.1995, s. 21 .
14.12.1987, s. 1
20.6.1995, s. 14
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exporterats utan bidrag, med eller utan utfärdad licens,

särskilt enligt bestämmelserna om aktiv förädling. Även

30 . 4. 96

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

importen av förmånssocker bör kunna följas för att ge
möjlighet till effektiv tillämpning av bestämmelserna i
kommissionens förordning (EEG) nr 2782/76 av den 17
november 1976 om fastställande av tillämpningsföres
krifter för import av förmånssocker ('), senast ändrad

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

genom förordning (EEG) nr 1714/88 (2).

KAPITEL I

För att det kvoteringssystem som fastställts i avdelning III

Intervention

i förordning (EEG) nr 1785/81 skall fungera effektivt, är
det nödvändigt att ha tillgång till all relevant information,
särskilt med hänsyn till gemenskapens åtaganden inom
ramen för nämnda jordbruksavtal. Detta berör tillämp

Artikel 1

ningen av rådets förordning (EEG) nr 206/68 av den 20
februari

1968

om

rambestämmelser

för

avtal

och

branschöverenskommelser rörande inköp av betor (3),

senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike,
Finland och Sverige, rådets förordning (EEG) nr 193/82 av
den 26 januari 1982 om allmänna bestämmelser för över
föring av kvoter inom sockersektorn (4), kommissionens
förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerpro
duktion utöver kvoten (5), senast ändrad genom förordning

(EG) nr 1 58/96 (6), samt kommissionens förordning (EEG)
nr 1443/82 av den 8 juni 1982 om tillämpningsföre
skrifter för kvotsystemet på sockerområdet f), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 392/94 (8). Ovanstå
ende gäller också för det system för kompensation för
lagringskostnader som fastställts i artikel 8 i förordning
(EEG) nr 1785/81 . Därvid berörs tillämpningen av rådets
förordning (EEG) nr 1358/77 av den 20 juni 1977 om
allmänna bestämmelser för kompensation för lagrings
kostnader för socker, samt om upphävande av förordning

(EEG) nr 750/68 (®), senast ändrad genom förordning
(EEG) nr 3042/78 (10), liksom kommissionens förordning
(EEG) nr 1998/78 av den 18 augusti 1978 om tillämp
ningsföreskrifter för kompensation för lagringskostnader
för socker (' '), senast ändrad genom förordning (EEG) nr
1758/93 (I2).

Vad gäller interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet
med artiklarna 9.1 och 11.1 i förordning (EEG) nr
1785/81 skall varje medlemsstat varje vecka, med
avseende på närmast föregående vecka, till kommissionen
anmäla

a) de kvantiteter vitsocker och råsocker, angivna i icke
omräknad vikt, som erbjudits men ännu inte tagits
över av interventionsorganet,

b) de kvantiteter vitsocker och råsocker, angivna i icke
omräknad vikt, som tagits över av interventionsorganet,
c) de kvantiteter vitsocker och råsocker, angivna i icke
omräknad vikt, som sålts av interventionsorganet.

Artikel 2

På begäran av kommissionen skall varje medlemsstat
överlämna en förteckning till kommissionen över de
kvantiteter vitsocker och råsocker, angivna i icke
omräknad vikt, som tagits över av interventionsorganet,
samt över fördelningen av dessa kvantiteter på godkända
lager.

Artikel 3

De personer som berörs skall försäkras om att information
som rör enskilda företag omfattas av tystnadsplikt.

Vad gäller interventionsatgärder som vidtagits i enlighet
med artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 1785/81 skall varje
medlemsstat till kommissionen anmäla följande:

(>) JiCiT nr L 318, 18.ll.1V / b, s. 1J.

1 . Varje vecka, med avseende på närmast föregående

(2) EGT nr L 152, 18.6.1988, s. 23.

vecka, anmäla de kvantiteter vitsocker och råsocker,

b) EGT nr L 21 , 29.1.1982, s. 3.
O EGT nr L 262, 16.9.1981 , s. 14.
H EGT nr L 24, 31.1.1996, s. 3.

angivna i icke omräknad vikt, för vilka en licens om
denatureringsbidrag har utfärdats.

3 EGT nr L 47, 23.2.1968, s. 1 .

O EGT nr L 158, 9.6.1982, s. 17.
(8) EGT nr L 53, 24.2.1994, s. 7.

O EGT nr L
(10) EGT nr L
") EGT nr L
,2) EGT nr L

156, 25.6.1977, s. 4.
361 , 23.12.1978, s. 8.
231 , 23.8.1978, s. 5.
161 , 2.7.1993, s. 58.

2. På begäran av kommissionen, med avseende på en
bestämd period, anmäla de kvantiteter vitsocker och

råsocker som har denaturerats och ange vilken av de
metoder som anges i bilagan till förordning (EEG) nr
100/72, som har använts.
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Artikel 4

Nr L 106/ 11

ning (fcfcU) nr 1785/81 , angivna var för sig enligt

följande:
Vad gäller interventionsatgärder som vidtagits i enlighet
med artikel 93 i förordning (EEG) nr 1785/81 skall varje
medlemsstat till kommissionen anmäla följande:

1 . Senast vid utgången av varje kalendermånad, med
avseende på närmast föregående kalendermånad,
anmäla de kvantiteter vitsocker, råsocker och sirap
uttryckt som vitsocker, samt de kvantiteter isoglukos

uttryckt som torrsubstans för vilka:

— vitsocker
KN-nr
1701 99 90,

1701 91 00,

1701 99 10,

— råsocker angivet i icke omräknad vikt KN-nr
1701 11 90 och 1701 12 90,

— sackarossirap uttryckt som vitsocker KN-nr
1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71 , 1702 90 99

och 2106 90 59,

a) en licens om produktionsbidrag har utfärdats,
b) ett produktionsbidrag har utbetalats.
2. Senast vid utgången av september månad varje år, med
avseende på närmast föregående regleringsår, anmäla
de kvantiteter vitsocker, råsocker och sirap uttryckt
som vitsocker, samt de kvantiteter isoglukos uttryckt
som torrsubstans, fördelade på de produkter som
räknas upp i bilagan till förordning (EEG) nr 1010/86,
för vilka

— isoglukos uttryckt som
1 702 40 1 0,
2106 90 30,

1 702 60 1 0,

torrsubstans KN-nr
1 702 90 30

och

— inulinsirap uttryckt som torrsubstans, socker/
isoglukos ekvivalent, KN-nr ex 1702 60 90,
b) de kvantiteter vitsocker KN-nr 1701 99 10 för vilka
licens har utfärdats med angivande av motsvarande
exportbidrag fastställda i enlighet med artikel 17.5
andra stycket b i förordning (EEG) nr 1785/81 ,

a) en licens om produktionsbidrag har utfärdats,
b) ett produktionsbidrag har utbetalats.
3. Senast vid utgången av september månad varje år, med
avseende på närmast föregående regleringsår, anmäla
de kvantiteter basprodukter som avses i punkt 2 ovan
vilka använts för framställning av sådana mellanpro
dukter som räknas upp i bilagan till förordning (EEG)
nr 1729/78 .

c) de kvantiteter C-vitsocker, C-råsocker, C-isoglukos,
C-inulinsirap, uttryckta som vitsocker, torrsubstans
respektive som socker/isoglukos ekvivalent, för vilka
exportlicens har utfärdats,
d) med angivande av exportbidrag fastställda i enlighet
med artikel 1 7.5 andra stycket a i förordning (EEG)
nr 1785/81 de kvantiteter vitsocker, råsocker och

sackarossirap uttryckt som vitsocker, samt de kvan
titeter isoglukos uttryckt som torrsubstans, för vilka
exportlicens har utfärdats för att exportera i form av
produkter enligt artikel 1.1 b i rådets förordning
(EEG) nr 426/86 (').
KAPITEL II

Handel

2. Senast i slutet av varje kalendermånad, med avseende
på närmast föregående kalendermånad, de kvantiteter
vitsocker enligt punkt 1 b som exporterats i enlighet
med artikel 8.4 och 8.5 i förordning (EEG) nr 3719/88 .

Artikel 5

Vad gäller export till tredje land skall varje medlemsstat

3. För varje kalendermånad och senast vid utgången av
den tredje månaden efter den kalendermånad som
anmälan avser:

till kommissionen anmäla följande:

1 . Varje vecka, med avseende på närmast föregående
vecka:

a) de kvantiteter — med angivande av exportbidrag för
varje kvantitet — socker och sirap uttryckt som
vitsocker, som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr
1464/95, vilka exporterats i obearbetat skick utan

a) de kvantiteter för vilka licens har utfärdats med
angivande av motsvarande exportbidrag fastställda i
enlighet med artikel 17.5 andra stycket a i förord

exportlicens,
(') EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1 .
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b) de kvantiteter socker ur kvoten som exporterats som
vitsocker eller som bearbetad produkt uttryckt som
vitsocker, för vilka exportlicens har utfärdats med

utfärdats i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr

anledning av livsmedelbistånd i gemenskapens eller
nationell regi inom ramen för internationella över

2. För varje kvartal, senast vid utgången av den andra ka

enskommelser eller andra kompletterande program
eller till följd av andra åtgärder inom gemenskapen
som avser kostnadsfri livsmedelstilldelning,

sig de kvantiteter socker som införts från tredje land

c) de kvantiteter socker och sackarossirap uttryckt som
vitsocker, samt isoglukos uttryckt som torrsubstans,
som exporterats obearbetat i enlighet med artikel 2a
andra stycket i förordning (EEG) nr 3665/87 med
angivande av motsvarande bidrag,

icke omräknad vikt, för vilka import- eller exportlicens
1464/95.

lendermånaden efter det kvartal anmälan avser, var för

och utförts i form av ersättningsprodukter inom ramen
för förfarandet för aktiv förädling enligt definition i ar
tikel 116 i förordning (EEG) nr 291 3/92 (3).

KAPITEL III

d) med angivande av exportbidrag fastställda i enlighet
med artikel 17.5 andra stycket a i förordning (EEG)
Formånsimport

nr 1785/81 de kvantiteter vitsocker, råsocker och

sackarossirap uttryckt som vitsocker, samt de kvan
titeter isoglukos uttryckt som torrsubstans, som ex

porterats i form av produkter enligt bilaga I i rådets
förordning (EEG) nr 804/68 ('), samt produkter en
ligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr
1222/94 (2),

Artikel 8

Vad gäller import av förmånssocker åligger följande varje
medlemsstat:

e) för export enligt 1 d och d i denna punkt de kvanti
teter som exporterats utan bidrag.
De uppgifter som avses i d och e ovan skall lämnas var
för sig till kommissionen i enlighet med de bestäm
melser som gäller för respektive bearbetad produkt.

1 . Att senast vid utgången av varje kalendermånad, med
avseende på närmast föregående kalendermånad, till

kommissionen anmäla de kvantiteter socker, angivet i
icke omräknad vikt, för vilka importlicenser har utfär
dats i enlighet med förordning (EEG) nr 2782/76, med
angivande av varje ursprungsland var för sig.
2. Att senast vid utgången av varje kalendermånad, med
avseende på närmast föregående kalendermånad, till

Artikel 6

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de:

kommissionen vidarebefordra

a) kopior av relevanta varucertifikat EUR.l ,

1 . Varje vecka, med avseende på närmast föregående
vecka, de kvantiteter vitsocker och råsocker angivna i
icke omräknad vikt, förutom, förmånssocker, sirap,
isoglukos och inulinsirap, för vilka importlicens har
utfärdats.

2. För varje kvartal, senast vid utgången av den tredje ka
lendermånaden efter det kvartal anmälan avser, de

kvantiteter socker, uttryckt som vitsocker, som

a) importerats från tredje land i form av bearbetade
produkter enligt 5.1 d och 5.3 d,
b) importerats från eller exporterats till en annan med
lemsstat

i

obearbetat

skick

eller

i

form

av

bearbetade produkter.

b) kopior av de dokument som avses i artikel 72 i för
ordning (EEG) nr 2782/76,
c) kopior, i förekommande fall, av den deklaration
som avses i artikel 1.3 andra stycket i förordning
(EEG) nr 2782/76.
De dokument som avses i a och b ovan skall förutom

de uppgifter som anges i artiklarna 6 och 7 i förord
ning (EEG) nr 2782/76 innehålla uppgift, med en nog
grannhet av sex decimaler, om graden av polarisering
av varje importerad kvantitet.
3. Att senast vid utgången av oktober månad varje år till
kommissionen överlämna en förteckning över intyg
och attester som utfärdats i enlighet med artiklarna 6

och 7 i förordning (EEG) nr 2782/76 och ange
Artikel 7

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de:

1 . Varje vecka, med avseende på närmast föregående
vecka, de kvantiteter vitsocker och råsocker angivna i
(') EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.
(2) EGT nr L 136, 31.5.1994, s. 5.

a) den totala kvantiteten vitsocker, angiven i ton,

b) den totala kvantiteten råsocker, angiven i ton i icke
omräknad vikt,

c) den totala kvantiteten råsocker, angiven i ton i icke
omräknad vikt, som är avsedd för direkt konsum
tion,
(3) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

Isv
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som importerats i enlighet med förordning (EEG) nr
2782/76 till medlemsstaten under den leveransperiod

som löper ut den 30 juni i frågavarande år.
Dessa uppgifter skall lämnas var för sig för varje

iNr jl iub/ 13

de kvantiteter C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap

som enligt artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2670/81 anses
vara avsatt på gemenskapens inre marknad.
Artikel 12

ursprungsland.

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de :
KAPITEL IV

Produktion och konsumtion

1 . Före den femtonde dagen varje månad, med avseende
på den närmast föregående kalendermånaden, anmäla
de totala kvantiteter B-socker och C-socker som i före

kommande fall har förts över enligt artikel 27 i förord
ning (EEG) nr 1785/81 .

Artikel 9

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de:

1 . Före den 1 mars varje år, med avseende på vart och ett
av de sockerproducerande företagen och de företag
som framställer inulinsirap, vilka är belägna på dess

2. Före den 1 mars varje år, med avseende på det löpande
regleringsåret och för vart och ett av de sockerproduce
rande företagen, anmäla de totala kvantiteter B-socker
och C-socker som förts över till påföljande reglerings
år.

territorium, anmäla den beräknade socker- och inulin

Emellertid:

sirapproduktionen under det löpande regleringsåret
fastställd i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EEG)

— vad gäller produktionen av betsocker i Spanien
skall datumet den 1 mars ersättas med den 1 5 april,

nr 1443/82. För de franska departementen Guadeloupe
och Martinique samt för Spanien skall när det gäller
rörsocker emellertid denna dag ersättas med den 1 juli.

2. Senast vid utgången av varje kalendermånad, med av
seende på närmast föregående kalendermånad, anmäla
produktionen av isoglukos, fastställd i enlighet med ar
tikel 3.2 och punkt 2a i förordning (EEG) nr 1443/82,
vid vart och ett av de isoglukosproducerande företagen
på dess territorium. De kvantiteter isoglukos som varje
månad producerats inom ramen för bestämmelserna
om aktiv förädling skall redovisas separat.
3. Före den 15 september varje år för vart och ett av de
sockerproducerande, isoglukosproducerande och inu
linsirapproducerande företagen på dess territorium, an
mäla den slutliga produktionen under det närmast fö
regående regleringsåret av socker, isoglukos och inulin
sirap, fastställd i enlighet med artikel 3.3 i förordning
(EEG) nr 1443/82.

— vad gäller produktionen av rörsocker i de franska
departementen Guadelupe och Martinique skall da
tumet den 1 mars ersättas med den 1 juli.
KAPITEL V

Kompensation för lagringskostnader
Artikel 13

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de :

1 . De godkännanden som avses i artikel 2.1 c och d i för
ordning (EEG) nr 1358/77 samt i förekommande fall
godkännanden som har dragits tillbaka med stöd av ar
tikel 1 i förordning (EEG) nr 1998/78 .

2. Före den femtonde dagen i varje månad, med avseende

på den näst senaste kalendermånaden och på det sätt
som framgår av exemplet i bilaga I anmäla

Artikel 10

Varje medlemsstat skall varje kalendermånad, med avseen
de på den närmast föregående kalendermånaden, och allt
efter vad som är lämpligt uttryckt som vitsocker, torrsub
stans eller som socker/isoglukos ekvivalent, anmäla
följande:
a) de kvantiteter socker, isoglukos och inulinsirap som av
satts på dess territorium för konsumtion,
b) de kvantiteter socker som har denaturerats,
c) de kvantiteter vitsocker och råsocker angivet i icke om
räknad vikt som har producerats inom de franska
utomeuropeiska departementen och avsatts för direkt
konsumtion på dess territorium.
Artikel 11

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.1 andra
stycket i förordningen (EEG) nr 2670/81 skall varje med
lemsstat före den 15 mars varje år, med avseende på när
mast föregående regleringsår, till kommissionen anmäla

a) de kvantiteter som avses i artikel 4.2 i förordning
(EEG) nr 1358/77,

b) de kvantiteter som har avsatts enligt artikel 12.1 i
förordning (EEG) nr 1998/78 .
KAPITEL VI

Försörjningsbalanser
Artikel 14

Varje medlemsstat skall till kommissionen anmäla följan
de :

1 . Före den 1 september varje år, med avseende på när
mast föregående regleringsår, och före den 1 januari
varje år, med avseende på närmast föregående produk
tionsår, uppgifter rörande försörjningsbalanserna för

socker, isoglukos och inulinsirap iför ifrågavarande pe
riod enligt exemplet i bilaga II.
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2. Före den 1 oktober efter varje regleringsår och med av

seende på det regleringsåret uppgifter rörande försörj
ningsbalansen för melass enligt exemplet i bilaga III.

3U . 4. 96

januari — mars eller april — juni, allt etter vad som ar
aktuellt,

c) närmast föregående produktionsår: referensperioden
från och med den 1 oktober ett kalenderår till och

KAPITEL VII

med den 30 september påföljande kalenderår.
Artikel 17

Internationella sockeravtalet

Kommissionen skall se till att den information som har

Artikel 15

Varje medlemsstat skall för varje kalendermånad och se
nast vid utgången av den tredje påföljande kalendermåna
den till kommissionen lämna de statistiska uppgifter som
rör gemenskapens åtaganden inom ramen för Internatio
nella sockeravtalet i enlighet med exemplen i bilagorna
IV och V.

överlämnats till den i enlighet med denna förordning blir
tillgänglig för medlemsstaterna.

Om informationen innehåller upplysningar som rör ett
enskilt företag, dess tekniska installationer eller arten och
omfattningen av dess produktion, eller upplysningar som
kunde göra det möjligt att rekonstruera sådana fakta, skall
emellertid informationen endast lämnas till de personer
som inom kommissionen är ansvariga för marknadsfrågor
i sockersektorn . Sådan information får inte lämnas ut till

KAPITEL VIII

Allmänna bestämmelser
Artikel 16

I denna förordning avses med

a) närmast föregående vecka: referensperioden från tors
dag till onsdag,

b) närmast föregående kvartal: den tre månader långa
referensperioden juli — september, oktober — december,

tredje man.
Artikel 18

Förordning (EEG) nr 787/83 skall upphöra att gälla.
[ alla gemenskapens rättsakter där hänvisning görs till den

upphävda förordningen skall hänvisningen betraktas som
en hänvisning till den här förordningen.
Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Ledamot. si ii komissionen
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BILAGA I

KOMPENSATION FÖR LAGRINGSKOSTNADER

[Exempel på formulär att fylla i enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 779/96]
Medlemsstat:

Referensmånad:
A. LAGER

[artikel 13.2 a]
(100 kg, uttryckt som vitsocker)
Ingående
lager

Utgående
lager

Genomsnitts

lager

1 . Vitsocker

2. Betråsocker
3 . Rörråsocker

4. Flytande socker

5. Sirap
Transitsocker
6 . Vitsocker

7. Betråsocker

8 . Rörsocker (*)
Summa

\

Fördelning
Sockertillverkare

Raffinaderier

Företag för malning, kristallisering etc.
Specialiserade handlare
(*) Från de utomeuropeiska departementen och sjötransiterat. I fråga om genomsnittligt lager skall endast tre fjärdedelar
av utgående lager anges (artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1998/78).

B. AVSÄTTNING (')
[artikel 13.2 b]

(') Om den jordbruksomräkningskurs som skall användas ändras under referensmånaden, skall kvantiteterna fördelas på de
perioder under vilka de olika kurserna gäller.

Summa

Summa

fritt lager
minimilager
interventionslager
spärrat lager (överfört till påföljande regleringsår).

Med bidrag
+ utan bidrag
= Summa

Med bidrag
4- utan bidrag
= Summa

I

= Summa

Med bidrag
+ utan bidrag

tidning

varav a)
b)
c)
d)

9. UTGÅENDE LAGER den 30

[5 - (6 + 7 + 9)]

8 . TOTAL KONSUMTION

7. EXPORTERAT TILL TREDJE LAND
a) obearbetat
b) bearbetade produkter
1 . Förordning (EEG) nr 426/86 (bearbetade frukt och grönsaker)
2. Förordning (EEG) nr 804/68 (sötade mejeriprodukter)
3. Förordning (EG) nr 1222/94 (produkter utöver bilaga II)

a) obearbetat
b) bearbetade produkter

socker/isogl)

Summa

(uttryckt som vitsocker)

officiella

6. EXPORTERAT TILL ANDRA MEDLEMSSTATER

I

Inulinsirap
(motsvarande

Europeiska gemenskapernas

5. SUMMA DISPONIBELT

a) obearbetat
b) bearbetade produkter

4. IMPORTERAT FRÄN ANDRA MEDLEMSSTATER

— övrigt
b) bearbetade produkter

— Kanarieöarna/Azorerna/Madeira

— ACP/Indien förmånssocker
— ACP/Indien särskilt förmånssocker

a) i form av

3. IMPORT FRÅN TREDJE LAND

Isoglukos
(torrprodukt)

(1 000 t)

I

a) disponibel [kvot A + B — 1 d)]
b) överfört till nästa regleringsår

2. PRODUKTION

fritt lager
minimilager
interventionslager
spärrat lager (överfört från föregående regleringsår)

Socker och sirap
(uttryckt som
vitsocker)

Regleringsår:

SV

varav a)
b)
c)
d)

Produktionsår:

I

1 . INGAENDE LAGER den 1

Medlemsstat:

[Exempel på formulär att fylla i enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 779/96]

BILAGA II
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BILAGA III

FÖRSÖRJNINGSBALANS FÖR MELASS
[Exempel på formulär att fylla i enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 779/96]
Medlemsstat:

Regleringsar:
(1 000 ton)

Föregående
regleringsår
(resultat)

1 . Ingående lager
2. Produktion (')

3. Import (tredje land + EG)
4. Disponibelt (1 + 2 + 3)
5. Export (tredje land + EG)
6. Konsumtion

7. Utnyttjat (5 + 6)

8 . Utgående lager (4 — 7)
Fördelning av konsumtionen:
—
—
—
—
—

Jäst
Destillering
Djurfoder
Sockerutvinning
Annan användning

Summa (se punkt 6)
(') Inklusive melass som ev. producerats av raffinaderierna.

Innevarande

regleringsår
(beräknat)
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BILAGA IV

MÅNADSBALANS (*) — ISA
[Exempel på formulär att fylla i enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 779/96]
Medlemsstat:

År :

Datum:

Ingående
lager

Produktion

Månad

Import

Export

Till tredje länder

Till tredje land

Rå

Vitt

Rå

Konsumtion

Vitt

Januari
Februari
Mars

April

l

Maj

l

Juni
Juli
Augusti

I
I
I

September
Oktober

November
December
Summa

(*) Kvantiteter angivna i ton — bruttovärde.

Utgående
lager

?b
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BILAGA V

HANDELSUTBYTE PER MÅNAD (•) — ISA
[Exempel på formulär att fylla i enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 779/96]
Datum :

Medlemsstat:

An

Import (2)

Månad:

Export (2)

Land

GTT-nr

Rå

GTT-nr

Rå

Land

Vitt

I

I
l

I
l

I
\
\

\

\

\

l

l

l

l
l
1

\
I

l
Summa

(') Kvantiteter angivna i ton —
R Stryk det som inte gäller.

bruttovärde.

Vitt

Nr L 106/20
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 780 /96
av den 29 april 1996
om fastställande av minimipriser vid import för vissa bärsorter som har sitt

ursprung i Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern under
(örsäljningskampanjen 1996/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

panjen 1996/97 bör fastställas med hänsyn till dessa vill

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

kor.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1988/93 av

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittéen för bearbe
tade produkter av frukt och grönsaker.

den 19 juli 1993 om systemet med lägsta importpriser för
vissa bärsorter med ursprung i Ungern, Polen, Tjeckien,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Slovakien, Rumänien och Bulgarien ('), särskilt artikel 3 i
denna, och

Artikel 1

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2140/93 av den 28

juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för systemet med
minimipriser vid import av vissa bärsorter som har sitt
ursprung i Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien,
Tjeckien och Ungern och om fastställande av de minimi
priser för import som är tillämpliga till och med den 30
april 1994 (2), fastställs villkoren för fastställande av mini
mipriser. Minimipriserna vid import för försäljningskam

[ bilagan till denna förordning anges minimipriserna vid
import för de produkter som anges i bilagan till förord
ning (EEG) nr 1988/93 och som har sitt ursprung i Bulga
rien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern
med avseende på försäljningskampanjen 1996/97.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Ledamot sin kommissionen

(») EGT nr L 182, 24.7.1993, s. 4.
(2) EGT nr L 191 , 31.7.1993, s. 98 .
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BILAGA

(ecu/WO kg netto)

Ursprungsland
Produktbeskrivning

KN-nummer

Polen

Ungern

Tjeckien

—

—

—

—

—

—

ex 0810 10

Jordgubbar och smultron, under tiden
1 maj — 31 juli för bearbetning

ex 0810 10

Jordgubbar och smultron, under tiden
1 augusti — 30 april för bearbetning

ex 0810 20 10

Hallon, för bearbetning

78,9

Slovakien

—

—

Rumänien

Bulgarien

64,2

64,2

64,2

64,2

78,9

78,9

78,9

78,9

78,9

ex 0810 30 10

Svarta vinbär, för bearbetning

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

38,5

ex 0810 30 30

Röda vinbär, för bearbetning

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

29,1

ex 0811 10 11

Jordgubbar och smultron, frysta, med
tillsats av socker eller annat sötnings

93,7

93,7

93,7

93,7

93,7

72,0

72,0

72,0

72,0

124,4

124,4

124,4

124,4

99,5

99,5

99,5

99,5

medel, med ett sockerinnehåll av mer

än 13 viktprocent: hela bär
ex 0811 10 11

Jordgubbar och smultron, frysta, med

72,0

tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett sockerinnehåll av mer

än 13 viktprocent: andra
ex 0811 10 19

Jordgubbar och smultron, frysta, med

93,7

tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett sockerinnehåll av mer

än 13 viktprocent: hela bär
ex 0811 10 19

Jordgubbar och smultron, frysta, med

72,0

tillsats av socker eller annat sötnings
medel, med ett sockerinnehåll av mer

än 13 viktprocent: andra
ex 0811 10 90

Jordgubbar och smultron, frysta, utan
tillsats av socker eller annat sötnings

——

medel: hela bär
ex 0811 10 90

Jordgubbar och smultron, frysta, utan
tillsats av socker eller annat sötnings
medel: andra

ex 0811 20 19

Hallon, frysta, med tillsats av socker el
ler annat sötningsmedel, med ett soc
kerinnehåll av mindre än 13 viktpro
cent hela bär

ex 0811 20 19

Hallon, frysta, med tillsats av socker el
ler annat sötningsmedel, med ett soc
kerinnehåll av mindre än 13 viktpro
cent: andra

ex 0811 20 31

Hallon, frysta, utan tillsats av socker el
ler annat sötningsmedel: hela bär

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

124,4

ex 0811 20 31

Hallon, frysta, utan tillsats av socker el
ler annat sötningsmedel: andra

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

ex 0811 20 39

Svarta vinbär, frysta, utan tillsats av soc
ker eller annat sötningsmedel: utan
stjälk

62,8

62,8

62,8

62,8

62,8

ex 0811 20 39

Svarta vinbär, frysta, utan tillsats av soc
ker eller annat sötningsmedel: andra

44,8

44,8

44,8

44,8

44,8

ex 0811 20 51

Röda vinbär, frysta, utan tillsats av soc
ker eller annat sötningsmedel: utan
stjälk

48,8

48,8

48,8

48,8

ex 0811 20 51

Röda vinbär, frysta, utan tillsats av soc
ker eller annat sötningsmedel: andra

36,9

36,9

36,9

36,9

—

—

—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 781/96
av den 29 april 1996
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2417/95 (2) särskilt artikel 13 i denna, och

under KN-nummer 0202, visst kött eller vissa slaktbipro
dukter förtecknade i bilagan under KN-nummer 0206
och andra beredningar eller konserver av kött eller slakt
biprodukter förtecknade i bilagan under KN-nummer
1 602 50 10 .

Med hänsyn till den stora variationen av produkter som
omfattas

av

KN-numren

0201 20 90 700

och

3202 20 90 100 vilka används i exportbidragssyfte, bör
exportbidrag endast beviljas för styckningsdelar vars vikt
iv ben inte överskrider en tredjedel av den totala vikten .

med beaktande av följande :
Beträffande nötkött, med eller utan ben, saltat eller torkat,
existerar det ett traditionellt handelsflöde till Schweiz. För

I artikel 13 i förordning (EEG) nr 805/68 fastställs att
skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de
produkter som förtecknas i artikel 1 i samma förordning
och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan
täckas av ett exportbidrag.

att denna handel skall kunna fortsätta bör exportbidraget

fastställas så att det täcker skillnaden mellan priserna på
den schweiziska marknaden och exportpriserna i
medlemsstaterna. Det finns möjlighet att exportera sådant
kött liksom saltat, rökt och torkat kött till vissa länder i

Afrika, Främre Orienten och Mellersta östern. Denna

möjlighet bör beaktas och ett exportbidrag fastställas i
I förordning (EEG) nr 32/82 (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 3169/87 (4), förordning (EEG)
nr 1964/82 (5), ändrad genom förordning (EEG)
nr 3169/87, och förordning (EEG) nr 2388/84 (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 3169/87 (7), fastställs
villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag på vissa
ätyckningsdelar av nötkött och vissa konserverade
nötköttsprodukter.

'förhållande till detta

Beträffande vissa andra styckningsdelar och konserver av
kött eller slaktbiprodukter förtecknade i bilagan under
KN-numren 1602 50 31 till 1602 50 80 kan gemen
skapens andel i internationell handel bibehållas genom
beviljande av ett exportbidrag motsvarande det som för
närvarande beviljas exportörerna.

Tillämpningen av dessa regler och villkor på den förvän
tade situationen på marknaden för nötkött medför att
bidragen bör vara de som anges nedan.

Beträffande andra nötköttsprodukter behöver ett export
bidrag inte fastställas eftersom gemenskapens andel i
internationell handel är obetydlig.

Med hänsyn till den nuvarande situationen på gemen

skapens marknad och möjligheterna till avyttring särskilt i
vissa tredje länder bör exportbidrag beviljas för dels
nötkreatur med en levande vikt om mer än 220 kg och
mindre än 300 kg avsedda för slakt, dels vuxna nötkreatur
med en levande vikt om minst 300 kg.

[ kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (8), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 31 0/96 (9), upprättas
:xportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter. Av
hänsyn till tydligheten bör destinationerna preciseras i en
särskild bilaga.

Exportbidrag bör beviljas till vissa destinationer av visst
färskt eller kylt kött som förtecknas i bilagan och omfattas
iv KN-nummer 0201 , visst fryst kött förtecknat i bilagan

■') EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.
2)
3)
♦)
5)
<)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

248, 14.10.1995, s. 39.
4, 8.1.1982, s. 11 .
301 , 24.10.1987, s. 21 .
212, 21.7.1982, s. 48.
221 , 18.8.1984, s. 28.

n EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 16.

syfte att underlätta tullklareringen vid export för mark
nadsaktörerna bör exportbidragen för alla frysta styck
lingsdelar bringas i överensstämmelse med exportbid
agen för färska eller kylda styckningsdelar med undantag
nr /4**lor -frön

vuxna

nötkreatur av

8) EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 .
*\ EGT nr L 46. 23.2.1 996. s . 1 .
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Det har visat sig att det i vissa fall ofta är svart att fastställa

kött, annat än kokt, som omfattas av KN-nummer 1602

de relevanta kvantiteterna nötkött och annat kött i bearbe

50 har det visat sig att det finns möjlighet att från export
bidragsnomenklaturen stryka ett flertal produkter som

tade eller konserverade köttprodukter som omfattas av
KN-nummer 1602 50. Rena nötköttsprodukter bör därför
särskiljas och ett nytt nummer införas för blandningar av
kött eller slaktbiprodukter. Kontrollerna av produkter som
inte består av köttblandningar eller slaktbiprodukter bör
därför intensifieras på så sätt att exportbidrag för dessa
produkter endast beviljas om de tillverkas i enlighet med
den ordning som fastställs i artikel 4 i rådets förordning
(EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetal
ning av exportbidrag för jordbruksprodukter ('), ändrad
genom förordning (EEG) nr 2026/83 (2).

omfattas av KN-nummer 1602 50 31 och ändra förteck

ningen över produkter som omfattas av KN-nummer
1602 50 80 .

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Exportbidrag för hondjur bör variera i förhållande till
djurens ålder för att undvika oegentligheter vid export av
vissa renrasiga avelsdjur.

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (3), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (4), förbjuds handel mellan
gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och Montenegro).
Detta förbud omfattar inte vissa förhållanden som utför

ligt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma förordning
och i rådets förordning (EG) nr 462/96 (*). Detta faktum
bör beaktas när exportbidragen fastställs.
Trots uppdelningen av Kombinerade nomenklaturen i
underavdelningar för sådant bearbetat och konserverat

Artikel 1

1 . Förteckningen över de produkter för vilka export
bidrag i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG)
nr 805/68 beviljas och storleken av dessa bidrag fastställs
i bilaga I.

2. Destinationerna är preciserade i bilaga II till denna
förordning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

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

Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

62, 7.3.1980, s.
199, 22.7.1983,
102, 28.4.1993,
138, 21.6.1995,

5.
s. 12.
s. 14.
s. 1 .

H EGT nr L 65, 15.3.1996, s. 1 .
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BILAGA I

till kommissionens förordning av den 29 april 1996 om fastställande av exportbidrag för
nötkött

(ecu/100 kg)
Bestämmelseland

Produktnummer

(ecu/100 kg)

Bidrag 0 f)

Bestämmelseland

Produktnummer

— Levande vikt —

0102 10 10 120
l

0102 10 10 130

01

82,00

02

54,50

03
04

Bidrag Q f)
— Nettovikt —

0201 20 20 120
l

37,50

19,00

0201 20 30 110 (')

02

114,00

03

79,50

04

39,50

02

112,50

0102 10 30 1 20

01

82,00

010210 30 130

02

54,50

03

77,00

03

04

38,00

04

37,50
19,00

02

83,00

010210 90 120

01

82,00

0102 90 41 100

02

73,00

0102 90 51 000

02

54,50
37,50
19,00

03
04

0102 90 59 000

02

54,50

03

37,50
19,00

04

02

0102 90 61 000

03
04
02

0102 90 69 000

03

04
02

0102 90 71 000

03
04
I

0102 90 79 000

0201 20 50 140

73,00
48,00
24,00
0201 20 90 700

196,50

03

131,00

04

65,00

02

145,00

03

100,00

04

50,00

02

112,50

03

77,00

04

38,00

02

83,00

03

58,50

04

29,00

04

29,00

0201 30 00 050 (4)

05

100,50

0201 30 00 100 (2)

02

274,00

112,50
77,00

03

187,50

04

94,00

04

38,00

06

240,50

02

83,00

08

145,50

03

58,50

09

133,50

04

29,00

03

112,50

02

155,00

04

56,50

03

104,00

06

130,50

07

81,00

02

115,00

39,50

03

75,50

155,00
104,00
52,50

04

37,50

06

92,50

07

81,00

73,00
48,00
24,00
— Nettovikt —

02

04

52,50

02

114,00

03

79,50

04

0201 20 20 1 10 (')

0201 20 50 130 (')

02

58,50

03

0201 10 00 140

0201 20 50 120

29,00

83,00

L

0201 10 00 130 (')

0201 20 50 110 (')

58,50

04

02

04

0201 10 00 120

54,50
37,50
19,00

l

03

03

02
03

0201 10 00 1 10 (')

54,50
37,50
19,00

0201 20 30 120

02
03
04

0201 30 00 150 (6)

0201 30 00 190 (6)
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(ecu/100 kg)
Bestämmelseland

Produktnummer

l
0202 10 00 100

0202 10 00 900

0202 20 10 000

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

(ecu/100 kg)

Bidrag O 0

Bestämmelseland

Produktnummer

— Nettovikt —

— Nettovikt —

02

83,00

02

132,50

03

58,50

03

04

29,00

04

1 06,00 (8)
1 06,00 (8)

02

1 14,00

03

79,50

03

04

39,50

04

02

114,00

03

79,50

04

39,50

02

83,00

03

58,50

03

04

29,00

04

62,50 (8)
50,00 (8)
50,00 (8)

02

145,00

02

62,50

03

100,00

03

50,00

04

50,00

04

50,00

02

83,00

1602 50 10 120

1602 50 10 140

02

1602 50 10 160

02

03
04

1602 50 10 170

02

1602 50 10 190

l
1602 50 10 240

58,50

03

04

29,00

04

02

83,00

03

58,50

03

04

29,00

04

0202 30 90 100 (4)

05

100,50

0202 30 90 400 (6)

08

145,50

03

09

133,50

04

03

112,50

04

56,50

06

1602 50 10 260

94,00 (8)
75,50 (8)
75,50 (8)

02

1602 50 10 280

130,50

1 1 7,00 (8)
94,00 (8)
94,00 (8)

02

03

0202 20 90 100

Bidrag O f)

,

02

1602 50 31 125

01

129,50 (5)

1602 50 31 135

01

75,50 (8)

01

37,00

\

07

81,00

1602 50 31 195

02

115,00

1602 50 31 325

01

11 6,00 0

03

75,50

1602 50 31 335

01

67,50 (8)

04

37,50

1602 50 31 395

01

37,00

06

92,50

07

81,00

0202 30 90 900

07

81,00

0206 10 95 000

02

115,00

03

0202 30 90 500 (6)

0206 29 91 000

1602 50 39 125

01

129,50 0

01

75,50 (8)

1602 50 39 195

01

37,00

75,50

1602 50 39 325

01

116,00 (5)

04

37,50

1602 50 39 335

01

67,50 f)

06

92,50

1602 50 39 395

01

37,00

02

115,00

1602 50 39 425

01

85,50 0

03

75,50

01

04

37,50

50,00 f)

06

92,50

1602 50 39 495

01

37,00

02

l

\

1602 50 39 135

\

1602 50 39 435

l

l

96,00

1602 50 39 505

01

37,00

04

57,00

1602 50 39 525

01

85,50 0

0210 20 90 300

02

119,00

1602 50 39 535

01

50,00 (8)

0210 20 90 500 (3)

02

119,00

1602 50 39 595

01

37,00

0210 20 90 100
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(ecu/1 00 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

I

Bidrag O C)

(ecu/1 00 kg)
Produktnummer

Bestämmelseland

— Nettovikt —

01

37,00

16,50

1602 50 80 505

01

37,00

19,00

1602 50 80 515

01

16,50

1602 50 80 535

01

50,00 (8)

1602 50 80 595

01

37,00

01

37,00

01

37,00

1602 50 39 625

01
01

— Nettovikt —

1602 50 80 495

1602 50 39 615

1602 50 39 705

Bidrag O f)

1602 50 39 805

01

1602 50 39 905

01

1602 50 80 135

01

75,50 (8)

1602 50 80 615

1602 50 80 195

01

37,00

1602 50 80 625

01

16,50

01

19,00

—

—

1602 50 80 335

01

67,50 (8)

1602 50 80 705

1602 50 80 395

01

37,00

1602 50 80 805

01

01

50,00 (8)

1602 50 80 905

01

1602 50 80 435

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

—

—

För tillämpning av undernummer erfordras att det certifikat som anges i bilagan till den ändrade förordningen (EEG) nr 32/82 framläggs.
För tillämpning av undernummer erfordras att villkoret i den ändrade förordningen (EEG) nr 1964/82 är uppfyllt.
Exportbidraget för nötkött i saltlake beviljas för nettovikten, efter det att vikten på saltlaken dragits av.
I enlighet med föreskrifterna i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2973/79 (EGT nr L 336, 29.12.1979, s. 44).

O EGT nr L 221 , 19.8.1984, s. 28 .

(6) Innehållet av magert nötkött utan fett fastställs i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT nr L 210,
1.8.1986, s. 39).

O I artikel 13.10 i den ändrade förordningen (EEG) nr 805/68 fastställs att exportbidrag inte skall beviljas för produkter som importeras från tredje land och
åter exporteras till tredje land.

(8) Exportbidraget beviljas endast för produkter som framställts i enlighet med förfarandet i artikel 4 i rådets ändrade förordning (EEG) nr 565/80 .
f) 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 462/96 är uppfyllda.

OBS.' De beskrivningar som svarar mot produktnumren och fotnoterna är fastställda i den ändrade förordningen (EEG) nr 3846/87.
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BILAGA II

Zon 01 : alla tredjeländer
Zon 02: zon 08 — 09
Zon 03

022

Ceuta och Mehlla

024

Island

373

Zon 05

400

USA

Zon 06

028

Norge

041

Färöarna

043

Andorra

044

Gibraltar

045

Vatikanstaten

053

Estland

054

Lettland

055

Litauen

060

Polen

061

Tjeckien

062

Slovakien

809
822

Nya Kaledonien
Franska Polynesien
Zon 07

404

Canada

Zone 08

Mauritius

375

Komorerna

377

Mayotte

378

Zambia

386

Malawi

388

Sydafrika

395

Lesotho

604

Libanon

608

Syrien

612

Irak

616

Iran

624

Israel

625
628

Gaza och Jeriko
Jordanien

632

Saudiarabien

636

Kuwait

064 Ungern

046

Malta

640

Bahrein

0 66

Rumänien

052

Turkiet

644

Qatar

068

Bulgarien

072

Ukraina

647

Förenade Arabemiraten

070

Albanien

073

Vitryssland

649

Oman

074

Moldavien

091

Slovenien

653

Yemen

720

Kina

092

075 Ryssland
076 Georgien

Kroatien

093 Bosnien-Herzegovina
094 Serbien och Montenegro
096 Före detta jugoslaviska republiken

077

Armenien

078 Azerbajdzjan

Zon 09

079
080
081

Kazakstan
Turkmenistan
Uzbekistan

228

Mauretanien

Campione d'Italia, Helgoland

082

Tadziikistan

232

Mali

406

Grönland

083 Kirgisistan

236

Burkina Faso

600

Cypern

204

240

Niger

662

Pakistan

208 Algeriet

244

Tchad

669

Sri Lan ka

Makedonien

109 Kommunerna

Livigno

och

676 Myanmar (Burma)
680
690

Thailand
Vietnam

Marocko

21 2

Tunisien

247

21 6
220

Libyen
Egypten

248

Kap Verde
Senegal

252

Gambia

224

Sudan

257

Guinea-Bissau

324

Rwanda

260

Guinea

264

Sierra Leone

268

Liberia

700

Indonesien

328

Burundi

708

Philippinerna

329

St.

724

Nordkorea

740
950

Hongkong
Proviantering och bunkring
(destinationer som avses i artikel
34 i kommissionens förordning
(EEG) nr 3665/87 med ändringar)

Helena

330 Angola
334 Etiopien
336

Eritrea

338

Djibouti

342

Somalia

350

Uganda

352

Tanzania

355 Seychellerna
357
Schweis

tillhörande

områden

Zon 04

039

och

366

områden
Brittiska

och

tillhörande

272

Elfenbenskusten

276

Ghana

280

Togo

284

Benin

288

Nigeria

302

Kamerun

306
311

Centralafrikanska republiken
Ekvatorialguinea
São Tomé och Principe

310

314

Gabon

Oceanen

318

Kongo

Mocambique

322

Zaire

områden

i

Indiska

OBS: Länderna definieras i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 782/96
av den 29 april 1996

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

rundan kntenerna 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 33 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:

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 30 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Tednrnnt au hnmtnicsinnen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 307, 20.12.1 995, s. 21 .
f3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(4) EGT nr L 22, 31.1.1 995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 april 1996 om fastställande av schablonvärden vid

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

0702 00 20

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

Schablonvärde

vid import

97,0

052

130,6

80,2

204

064

59,6

220

066

88,8
74,0
91,4
79,1
54,8

0805 30 20

41,7

388

068

62,3

400

204

95,0

512

208

44,0

520

66,5

212

97,5

524

100,8

624

119,2

528

74,9

77,4

600

97,0
156,2
61,0
53,8

624

69,7
91,7
83,8

052

060
066

068

69,1

204

144,3

624

87,1

999

95,5

0709 10 10

220

0709 90 75

204

999

0808 10 61 , 0808 10 63,
0808 10 69

052

64,0

064
284

78,6
75,5

388

73,9

400

72,5

404

65,4

138,9

416

72,7

999

138,9

508

94,9

052

72,5

512

77,5

524

68,4
83,2

412

54,2

528

73,3

624

151,9

624

999

89,0

728

052

65,7

804

204

40,3

208

58,0

212

71,8

052

86,5
107,3
78,0
82,5
78,4
104,1
138,2

220

53,3

064

388

40,5

388

400

39,9

400

436

41,6

512

63,6

448

38,9

528

78,2

0805 10 11 , 0805 10 15,
0805 10 19

Kod

för tredje land (')

060

053

I

KN-nr

052

999

0707 00 15

(ecu/100 kg)

800

999

0808 20 37

039

72,5
66,8
79,6

528

53,6

624

79,0

600

51,4

728

115,4

624

47,9

800

55,8

625

36,7

804

127,8

999

49,2

999

89,2

(') 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 783/96
av den 29 april 1996
om fastställande av exportbidrag för olivolja
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

ställas genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka
bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelse
länder, kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

I artikel 3.3 andra strecksatsen i förordning
nr 136/66/EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan
variera beroende på bestämmelseland, om världsmark
nadsläget eller de särskilda krav som vissa marknader
ställer nödvändiggör detta.

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), sär
skilt artikel 3.3 i denna, och

med beaktande av följande:
I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om
priserna inom gemenskapen är högre än priserna på
världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser täckas
av ett bidrag när olivolja exporteras till tredje land.

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en gång
i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras under
mellantiden

rillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det nuva
rande marknadsläget för olivolja och särskilt vad beträffar

priser på olivolja inom gemenskapen och på marknaderna
i tredje land har till följd att bidraget bör utgöra det som
mges i bilagan härtill.

Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande av

exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens
förordning (EEG) nr 61 6/72 f), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2962/77 (4).

I artikel 3 tredje stycket i förordning nr 136/66/EEG
föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.

[ enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG
måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn till
Jen rådande situationen och utvecklingstendensen för
priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens
marknad samt till priserna på olivolja på världsmarkna
den. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de mest
gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas, kan
länsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande vege
:abiliska oljorna på världsmarknaden och till den skillnad
»om noteras mellan det priset och priset på olivolja under
:n representativ period. Bidragsbeloppet får inte överstiga
»killnaden mellan priset på olivolja inom gemenskapen
>ch priset på världsmarknaden, justerat om så krävs, med
länsyn till exportkostnader för produkter på världsmark
laden .

De representativa marknadskurser som anges i artikel 1 i
rådets förordning (EEG) nr 381 3/92 (% senast ändrad
»enom förordning (EG) nr 1 50/95 (% används för att
omräkna belopp uttryckta i tredje länders valutor och som
»rund för att bestämma jordbruksomräkningskurserna i
medlemsstaternas valutor. Närmare bestämmelser om

:illämpning och fastställande av dessa omräkningskurser
:astställs genom kommissionens förordning (EEG)
ir 1068/93 (7), senast ändrad genom förordning (EG)
ir 2853/95 (8).

[ rådets förordning (EEG) nr 990/93 (9), ändrad genom
örordning (EG) nr 1380/95 (10), förbjuds handel mellan
gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och Montenegro).
Detta förbud omfattar inte vissa förhållanden som utför

igt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma förordning
>ch i rådets förordning (EG) nr 2815/95 (u). Detta faktum
)ör beaktas när exoortbidragen fastställs.

förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat
ig inom den tid som ordföranden har bestämt.

! enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning
ir 136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fast

') EGT nr 172, 305.1966, s. 3025/66.
2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.
3) EGT nr L 78, 31.3.1972, s. 1 .

0 EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
s) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
0 EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.
B) EGT nr L 299, 12.12.1 995, s. 1 .
») EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14.
10) EGT nr L 138, 21.6.1995, s. 1 .

4) EGT nr L 348, 30.12.1977, s. 53.

") EGT nr L 297. 9.12.1995. s . 1 .
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i förordning nr 136/66/EEG skall
vara de som anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 april 1996 om fastställande av exportbidrag för
olivolja
(ecu/100 kg)
Produktkod

Bidragsbelopp (') (2)

1509 10 90 100

41,00

1509 10 90 900

0,00

1509 90 00 100

49,50

1509 90 00 900

0,00

1510 00 90 100

9,00

1510 00 90 900

0,00

(') För de bestämmelseorter som anges i artikel 34 i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3665/87 (EGT nr
L 366, 24.12.1987, s. IX såväl som för export till tredje land.
(2) Exportbidrag 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.

Anm Produktkoderna och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr
3846/87.

Nr L 106/32

| SV 1

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

30 . 4. 96

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 784/96
av den 29 april 1996

om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den elfte
anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom
förordning (EG) nr 2544/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och
Sverige och genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), sär
skilt artikel 3 i denna, och

förväntade utvecklingen pa marknaden för olivolja inom
gemenskapen och på världsmarknaden och på grundval
av mottagna anbud. Kontrakt tilldelas varje anbudsgivare
som lämnar in ett anbud som motsvarar det högsta
exportbidraget eller ett lägre belopp.
I syfte att tillämpa ovan nämnda bestämmelser, bör de
högsta exportbidragen fastställas till de nivåer som anges i
bilagan.
Förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat
sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2544/95 (3)
utfärdas en stående anbudsinfordran i syfte att bestämma

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

exportbidragen för olivolja.
I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (*), förbjuds handel mellan
gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och Montenegro).
Detta förbud omfattar inte vissa förhållanden som utför

ligt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma förordning
och i rådets förordning (EG) nr 462/96 (®). Detta faktum
bör beaktas när exportbidragen fastställs.
I artikel 6 i förordning (EG) nr 2544/95 föreskrivs att de
högsta beloppen för exportbidrag skall fastställas med
hänsyn särskilt till den rådande situationen och den

Artikel 1

Exportbidragen för olivolja för den elfte anbudsinfordran

enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom
förordning (EG) nr 2544/95 fastställs i bilagan på
grundval av de anbud som lämnas in senast den 23 april
1996.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 april 1996.

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

Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

J.pdamnt av knmmixsinnen

(■)
(2)
O
(4)
(s)
(6)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr
nr

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 349, 31.12.1994, s. 105.
L 260, 31.10.1995, s. 38.
L 102, 28.4.1993, s. 14.
L 138, 21.6.1995, s. 1 .
L 65, 15.3.1996, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 april 1996 om fastställande av de högsta
exportbidragen för olivolja för den elfte anbudsinfordran enligt den stående
anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2544/9S
(ecu/100 kg)
Produktkod

Bidragsbelopp (')

1509 10 90 100

44,80

1509 10 90 900
1509 90 00 100
1509 90 00 900
1510 00 90 100
1510 00 90 900

—

53,15
—

11,40
—

(') 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 462/96 är uppfyllda.
Anm.: Produktkoder och fotnoter definieras i kommissionens ändrade

förordning (EEG) nr 3846/87.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/96
av den 29 april 1996

om avvisande av ansökningar om exportlicens för produkter fallande under
KN-nummer 1101 00 15

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

karaktär. Det har därför beslutats att alla ansökningar om
exportlicenser för produkter framställda den 25, 26 och 29
april 1996 skall avvisas.

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),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1162/95 av den 23 maj 1995 om särskilda tillämpningsfö
reskrifter för systemet med import- och exportlicenser för
spannmål och ris (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 285/96 (4), särskilt artikel 7.3 i denna, och

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1162/95
skall ansökningar om exportlicenser om förutfastställelse
av exportbidrag för produkter hörande under KN
nummer 1101 00 15 framställda den 25, 26 och 29 april

Artikel 1

1996 avvisas.

med beaktande av följande:
Artikel 2

Mängden ansökningar om förutfastställelse av export
bidrag för av vanligt vete är substansiell och av spekulativ

Denna förordning träder i kraft den 30 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Tj>d/imnt /iu btnmmi t tinnen

(■) EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 179, 29.7.1995, s. 1 .
(3) EGT nr L 117, 24.5.1995, s. 2.
(4) EGT nr L 37, 15.2.1996, s. 18.
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Nr L 106/35

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 786/96
av den 29 april 1996

om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 101 /95 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföre
skrifter för import av produkter inom sockersektorn med

undantag av melass f), ändrad genom förordning (EG)
nr 2528/95 (4), särskilt andra stycket i artikel 1 .2 och
artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG)

nr 1568/95 0, senast ändrad genom förordning (EG)
nr 725/96 (%
I enlighet med de regler och villkor för fastställande som

anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp som
nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här förord
ningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning
(EG) nr 1423/95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 april 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 april 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
(3)
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

177,
110,
141 ,
258,

1.7.1981 , s. 4.
17.5.1995, s. 1 .
24.6.1995, s. 16.
28.10.1995, s. 50.

t5) EGT nr L 150, 1.7.1995, s. 36.
f6) EGT nr L 100, 23.4.1996, s. 12.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 april 1996 om ändring av de representativa priser och de

tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 99

(ecu)
KN-nummer

Representativt pris per
100 kg nettovikt
av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt

av produkten i fråga

1701 11 10 (*)

21,49

5,56

1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 0

21,49
21,49
21,49
30,75
30,75

10,90
5,37
10,38
9,86

(') Fastställande
10.4.1968, s.
(2) Fastställande
21.4.1972, s.
P) Fastställande

30,75
0,31

5,34
5,34
0,34

för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 431 /68 (EGT nr L 89,
3), såsom den ändrats.
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 793/72 (EGT nr L 94,
1 ).
per 1 % sackarosinnehåll.
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 april 1996

om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 95/527/EG om ekonomiskt bidrag
från gemenskapen till vissa av medlemsstaternas kostnader för genomförande av
övervaknings - och kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken
(96/286/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 95/527/EG av den 8

december 1995 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen
till vissa av medlemsstaternas kostnader för genomförande
av övervaknings- och kontrollsystemet för den gemen
samma fiskeripolitiken ('), särskilt artikel 2.3 andra stycket
i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.

De bidragsberättigande utgifterna för utbildning av

nationell kontrollpersonal skall omfatta alla faktiska
utgifter för anordnande av kurser och seminarier i utbild

ningssyfte som varar minst en dag samt för utbyte av
nationella tjänstemän .

2. Dessa utbildningsåtgärder får pågå under högst två år
och skall syfta till att förbättra kvaliteten och
effektiviteten av kontrollen av fisket och därtill knuten
verksamhet och skall stimulera till ett intensivt och

med beaktande av följande:

Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för faststäl
landet av bidragsberättigande utgifter för utbildning av
nationella tjänstemän som utför kontroller i samband
med den gemensamma fiskeripolitiken.

permanent samarbete på alla nivåer i de berörda myndig
heterna i syfte att främja en bättre samverkan inom ramen
för den gemensamma fiskeripolitiken .

Artikel 2
1.

Utbildning i form av anordnande av kurser och semina
rier eller genom utbyte av nationella tjänstemän är ett
lämpligt sätt att tillvarata medlemsstaternas mänskliga
resurser och då särskilt målinriktad yrkesutbildning som

främjar en mer effektiv förvaltning av den gemensamma
fiskeripolitiken.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med

yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och
vattenbruk.

(') EGT nr L 301 , 14.12.1995, s. 30.

Seminarierna och kurserna skall särskilt omfatta

följande:

— Metoder för fiskeövervakning.
— Gemenskapens lagstiftning om den gemensamma
fiskeripolitiken, särskilt kontroll.
— Användning av modern teknik.
— Medlemsstaternas genomförande av kontrollsystemet
för den gemensamma fiskeripolitiken.
— Förbättring av de nationella tjänstemännens
kunskaper om kontrollens betydelse och inverkan på
fiskerisektorn i syfte att förbättra relationerna med
representanterna för fiskerinäringen.

Nr L 106/38

2.
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Utgifter för anordnande av kurser och seminarier får

bl .a. omfatta hyra av lokal, inköp eller hyra av undervis
ningsmaterial samt lön till lärare som inte är anställda på
en nationell myndighet eller en gemenskapsmyndighet

samt utgifter för resor och uppehälle för de nationella
tjänstemän som deltar i kurserna och seminarierna samt

2.

30 . 4. 96

Utgifter för uppehälle omfattar utgifter för logi,

måltider och lokala resor.

3. Utgifter för resor och uppehälle skall fastställas
enligt nationella bestämmelser för reseersättningar.

för lärarna.

Artikel 5
Artikel 3

1 . Utbyte av nationella tjänstemän mellan nationella
myndigheter skall göras i form av gemensam praktik
tjänstgöring eller tjänsteresor under en eller flera veckor
för att genom bättre kunskap om andra medlemsstaters
nationella förfaranden utveckla samordningen av kontroll
verksamheten mellan de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna.

2. Utgifter i samband med utbyte enligt punkt 1 skall
bl .a. omfatta utgifter för resor och uppehälle för de natio
nella tjänstemän som ingår i utbytet mellan nationella
myndigheter.

1.

De utgifter som avses i artikel 2.2 skall fastställas

enligt tabellen i bilaga I.

2. De utgifter som avses i artikel 3.2 skall fastställas
enligt tabellen i bilaga II.
Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 1996.

Artikel 4

1.

Utgifter för resor omfattar de nationella tjänstemän

nens och lärarnas resa tur och retur mellan bostadsorten

och bestämmelseorten med allmänna transportmedel.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
Tfidn/mnt
/1.1) bnmmiccinvten
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BILAGA /

ÅRSREDOVISNING

AV

UTGIFTERNA

FÖR

ANORDNANDE

AV

KURSER

OCH

SEMINARIER

MEDLEMSSTAT

ÅR 19 ..
NETTOBELOPP UTAN MOMS

1.

Utgifter för anordnande av kurser och seminarier

1.1 Beskrivning (ange inköp eller hyra)
Enhets

Destination — Användning

Typ av utrustning

pris

Valuta

Kvantitet

l

Utgift

Valuta

Totalt

1 .2 Bidrag från gemenskapen
(totala utgifter) x
% =
2.

Utgifter för nationella tjänstemäns och lärares resor och uppehälle

2.1 Beskrivning
Typ av åtgärd
och benämning

Åtgärdens

målsättning

Antal

Datum
från
till

Ort

del

Utgifter

Valuta

tagare

\

Totalt

2.2 Bidrag från gemenskapen
(totala utgifter) x
3.

% =

Medlemsstaten intygar genom sin stämpel att utgifterna är i överensstämmelse med natio
nella ersättningsbestämmelser. (Ange den ansvariges namn, befattning, adress och telefon-, telex
eller faxnummer).
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BILAGA II

ÅRSREDOVISNING AV UTGIFTER FÖR RESOR OCH UPPEHÄLLE FÖR DE NATIONELLA

TJÄNSTEMÄN SOM DELTAR I PERSONALUTBYTET MELLAN NATIONELLA MYNDIG
HETER

MEDLEMSSTAT

ÅR 19 ..
NETTOBELOPP UTAN MOMS

1.

Nationella tjänstemäns utgifter för resor och uppehälle

1 .1 Beskrivning
Typ av åtgärd
och benämning

Datum
från
till

Åtgärdens
målsättning

\

Ort

Antal

deltagare

Utgifter

Valuta

Totalt

1.2 Bidrag från gemenskapen
(totala utgifter) x
% =
2.

Medlemsstaten intygar genom sin stämpel att utgifterna är i överensstämmelse med natio
nella ersättningsbestämmelser. (Ange den ansvariges namn, befattning, adress och telefon-, telex
eller faxnummer).

