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I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1309/96
av den 5 juli 1996

om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under flagg från Spanien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

registrerade i Spanien uppnått den kvot som de tilldelats
för 1996. Spanien förbjöd fiske av detta bestånd från och
med den 18 juni 1996. Det är därför lämpligt att bibehålla
detta datum .

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av
den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem
för den gemensamma fiskepolitiken ('), ändrad genom
förordning (EG) nr 2870/95 (2), särskilt artikel 21.3 i

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

denna, och

Fångster av torsk i farvattnen i ICES-avdelningarna Vllb,
c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-zon)
som gjorts av fartyg under flagg från Spanien eller som är

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EG) nr 3074/95 av den 22 december
1995 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper
av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder under
1996 och av vissa villkor för fångsten (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1088/96 (4), föreskrivs kvoterna
för torsk för 1996 .

För att säkerställa att bestämmelserna följs vad gäller de
kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som
omfattas av kvoter, måste kommissionen fastställa datum

för när fartyg under flagg från en viss medlemsstat skall
anses ha förbrukat den tilldelade kvoten.

Enligt de uppgifter som kommissionen mottagit har de
fångster av torsk i farvattnen i ICES-avdelningarna Vllb,
c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-zon)
som gjorts av fartyg under flagg från Spanien eller som är

Artikel 1

registrerade i Spanien skall anses ha förbrukat den kvot
som tilldelats Spanien för 1996.

Fiske efter torsk i farvattnen i ICES-avdelningarna Vllb, c,
d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-zon) som
görs av fartyg under flagg från Spanien eller som är regi
strerade i Spanien skall vara förbjudet, liksom bevarande
ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som
infångats av dessa fartyg efter dagen för denna förordnings
ikraftträdande .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 18 juni 1996.

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

På kommissionens vägnar
Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 261 , 20.10.1993, s. 1 .
(2) EGT nr L 301 , 14.12.1995, s. 1 .
(3) EGT nr L 330, 30.12.1995, s. 1 .

b) EGT nr L 144, 18.6.1996, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1310/96
av den 8 juli 1996
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma
tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

peiska gemenskapen,

I kommissionens förordning (EG) nr 667/96 0 fastställs
gemenskapens producentpriser på nejlikor och rosor med
avseende på tillämpningen av importförfarandena.
I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2917/93 f), fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av
den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för

tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor
med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 539/96 (2),
särskilt artikel 5.2 b i denna, och

De representativa marknädskurser som avses i artikel 1 i
rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (8), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1 50/95 (9), används för att
räkna om belopp uttryckta i tredje lands valutor och som
grundval för att fastställa jordbruksomräkningskurserna i
medlemsstaternas valutor.

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för att
tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor, småblom
miga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på kvist) inom
gränserna för de tullkvoter som årligen öppnas för import
till gemenskapen av färska snittblommor.
Genom rådets förordning (EG) nr 1981 /94 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1099/96 (4), öppnas och
föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens
tullkvoter för färska snittblommor och blomknoppar med

ursprung i Cypern, Jordanien, Marocko respektive Israel.
I artikel 2 i förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs å ena
sidan att för en given produkt med ett givet ursprung är
förmånstullen endast tillämplig om priset på den impor
terade produkten är minst lika med 85 % av gemenska

pens producentpris. Å andra sidan upphävs förmånstullen,

Närmare

bestämmelser

för

tillämpningen och fastställandet av dessa omräknings
kurser fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 (I0), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2853/95 (u).

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88
konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i

förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av förmåns
tullarna är uppfyllda i fråga om storblommiga rosor med
ursprung i Israel. Gemensamma tulltaxans tullsats bör
därför återinföras.

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
november 1995 till 31 oktober 1996. Som en följd därav
gäller upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den

perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

utom i vissa undantagsfall, och Gemensamma tulltaxans
tullsats införs för en given produkt med ett givet ursprung

Artikel 1

om

a) under två marknadsdagar i följd priserna på den impor
terade produkten är lägre än 85 % av gemenskapens
producentpris i fråga om minst 30 % av de kvantiteter
för vilka priser finns tillgängliga på de representativa
importmarknaderna, eller om

b) under en period på fem till sju marknadsdagar i följd
priserna på den importerade produkten ligger omväx

Med avseende på import av storblommiga rosor (KN
nummer ex 0603 10 11 och ex 0603 10 51 ) med ursprung
i Israel skall de förmånstullar som fastställs i förordning
(EG) nr 1981 /94 upphävas och Gemensamma tulltaxans
tullsats återinföras.

Artikel 2

lande över eller under 85 % av gemenskapens produ

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1996.

centpris i fråga om minst 30 % av de kvantiteter för
vilka priser finns tillgängliga på de representativa

Den skall tillämpas senast till och med den 31 oktober

marknaderna och om, under tre dagar av den perioden,

priserna på den importerade produkten har legat under
den nivån .

(') EGT nr L 382, 31.12.1987, s. 22.

I1) EGT nr L 79, 29.3.1996, s. 6.

0 EGT nr L 199, 2.8.1994, s. 1 .

M EGT nr L 146, 20.6.1996, s. 8.

1996.

O EGT nr L 92, 13.4.1996, s. 11 .
(6) EGT nr L 72, 18.3.1988, s. 16.
O EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 33.
H EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
O EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
(10) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.
") EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 1 .
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1311/96
av den 8 juli 1996

om ändring av bilagorna I, II, III och IV i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om
inrättandet av ett gemenskaps förfarande för att fastställa gränsvärden för högsta
tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med anima
liskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

njure. I den internationella handeln avlägsnas dock ofta
lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden för

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

högsta tillåtna restmängder skall därför alltid fastställas
även för muskel- eller fettvävnader.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av

den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfa
rande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1 1 47/96 (2), särskilt
artikel 5, 6, 7 och 8 i denna, och

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för

äggläggande fåglar, djur för mjölkproduktion eller
honungsbin, måste gränsvärden för högsta tillåtna rest

mängder även fastställas för ägg, mjölk eller honung.
Difloxacin skall införas i bilaga I till förordning (EEG) nr
2377/90 .

Dimetylftalat, dietylftalat, etyllaktat, heptaminol, mentol,
floroglucinol och trimetylfloroglucinol skall införas i
bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90.

med beaktande av följande:

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt fast
ställas för samtliga farmakologiskt verksamma substanser
som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska
läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproduce
rande djur.

Gränsvärden för högsta tillåtna restmängder bör fastställas

För att möjliggöra slutförandet av vetenskapliga undersök
ningar skall karprofen och penetamat (för får och svin)
införas i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 .
För att möjliggöra slutförandet av vetenskapliga studier
skall giltighetstiden för de provisoriska gränsvärden som
tidigare angivits i bilaga III till förordning (EEG) nr
2377/90 förlängas för tiabendazol.

först efter det att Kommittén för veterinärmedicinska

läkemedel har granskat all relevant information beträf
fande säkerheten med restmängder av ämnet i fråga för
den som konsumerar livsmedel med animaliskt ursprung

samt restmängdernas påverkan på den industriella bear
betningen av livsmedel .

Det förefaller som att gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder inte kan fastställas för colchicin därför att rester
vid vilken nivå de än förekommer i livsmedel av anima

liskt ursprung utgör en hälsorisk för konsumenten;
colchicin skall därför införas i bilaga IV till förordning
(EEG) nr 2377/90.

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillatna rest

mängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange de

djurarter i vilka restmängder kan förekomma, vilka
mängder som kan förekomma i var och en av de relevanta
vävnaderna från det behandlade djuret (målvävnad) samt

En tidsfrist på 60 dagar skall tillåtas innan denna förord
ning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra de
nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i denna
förordning av tillstånden att på marknaden släppa ut de

vid

berörda veterinärmedicinska läkemedlen, vilka beviljats
enligt rådets direktiv 8 1 /851 /EEG (3), senast ändrat genom
direktiv 93/40/EEG (4).

För kontroll av resthalter skall enligt tillämplig gemen

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärme

vilket slag av restmängd som är relevant
övervakningen av restmängder (restmarkör).

skapslagstiftning gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder vanligtvis fastställas för målvävnaderna lever eller
(') EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1 .
0 EGT nr L 151 , 26.6.1996, s. 26.

dicinska läkemedel .

(3) EGT nr L 317, 6.11.1981 , s. 1 .
(<) EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 31 .
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Nr L 170/5
Artikel 2

Artikel 1

Bilaga I, II, III och IV till förordning (EEG) nr 2377/90
skall ändras i enlighet med bilagan till den här förord
ningen.

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

Antibiotika

1 .2

Farmakologiskt

Farmakologiskt

Alla livsmedelsproducerande djurslag
Alla livsmedelsproducerande djurslag
Alla livsmedelsproducerande djurslag

Alla livsmedelsproducerande djurslag
Alla livsmedelsproducerande djurslag

Alla livsmedelsproducerande djurslag
Alla livsmedelsproducerande djurslag"

2.45 Dietylftalat

2.46 Etyllaktat

2.47 Heptaminol

2.48 Mentol

2.49 Floroglucinol

2.50 Trimetylfloroglucinol

Djurarter

Muskel

50 μg/kg
Hud och fett"

Njure

150 μg/kg

200 μg/kg

Lever

200 μg/kg

Målvävnader

Andra bestämmelser

Andra bestämmelser

officiella

"2.44 Dimetylftalat

verksamma substanser

Kyckling, kalkon

MRL

Europeiska gemenskapernas

2. Organiska kemiska ämnen

Difloxacin

Djurarter

I

B. I bilaga II skall följande ändring göras:

" 1.2.3.3 Difloxacin

Restmarkör

SV

verksamma substanser

I

1 .2.3 Quinoloner

Medel mot infektioner

1.

A. I bilaga I skall följande ändring göras:

BILAGA

Nr L 170/6

tidning
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Antibiotika

Penicilliner

1 .2

1 .2.9

Benzimidazoler och pro-benzimidazoler

2.1.1

Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Farmkologiskt
Restmarkör

Hästar

Nötkreatur

Djurarter

Nötkreatur, får, get

Djurarter

"7. Colchicin".

Lever, njure
1 000 μg/ kg

100 μg/kg

Fett

Muskel

Muskel, fett

500 μδ^δ

50 μg/kg

Lever, njure

Målvävnader

Muskel, lever, njure, fett,
mjölk

1 000 μg/kg

MRL

100 μg/kg

Målvävnader

Muskel , lever, njure, fett

50 μg/kg

MRL

Mjölk

4 μg/kg

januari 1998 "

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1

Andra bestämmelser

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1
januari 1998"

Andra bestämmelser

Europeiska gemenskapernas officiella tidnine

D. Bilaga IV ändras på följande sätt:
Lista över farmakologiskt aktiva substanser för vilka MRL kan inte fastställas.

"5.1.1.2 Karprofen

verksamma substanser

Karprofen

Antiinflammatoriska medel

5.1

5.1 .1 Arylpropionsyra-derivat

Restmarkör

5-hydroxytiabendazol

och

5.

"2.1.1.5 Tiabendazol

verksamma substanser

Summan av tiabendazol

Medel mot endoparasiter

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1

Muskel, lever, njure , fett

50 μg/kg
januari 1998"

Andra bestämmelser

Målvävnader

MRL

I

Farmakologiskt

Antiparasitmedel

2.1

Svin

Får

Djurarter

SV

2.

Bensylpenicillin

Restmarkör

I

" 1.2.9.1 Penetamat

verksamma substanser

Farmalogiskt

Medel mot infektioner

1.

C. I bilaga III skall följande ändring göras:
9 . 7 . 96
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1312/96
av den 8 juli 1996
om ändring av bilaga III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av
ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

skall därför alltid fastställas även för muskel - eller fettväv

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

nader.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av
den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfa
rande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 131 1 /96 (2), särskilt
artikel 7 och 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt fast
ställas för samtliga farmakologiskt verksamma substanser
som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska
läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproduce
rande djur.

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för

äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder även fastställas
för ägg, mjölk eller honung.
För att möjliggöra slutförandet av vetenskapliga undersök
ningar skall klenbuterolhydroklorid införas i bilaga III till
förordning (EEG) nr 2377/90 .

I rådets direktiv 96/22/EG f) om förbud av användande av
vissa ämnen med hormonal eller tyrostatisk verkan och av
beta-agonister i kreatursuppfödning förbjuds användandet
av clenbuterol på alla livsmedelsproducerande djurarter,
med undantag för vissa särskilda terapeutiska använd
ningar på hästar och kor.
En tidsfrist på 60 dagar skall tillåtas innan denna förord
ning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra de
nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i denna
förordning av tillstånden att släppa ut de berörda veteri
närmedicinska läkemedlen på marknaden, vilka beviljats
enligt rådets direktiv 81 /851 / EEG (4), senast ändrat genom
direktiv 93 /40 / EEG

Gränsvärden för högsta tillåtna restmängder skall fast
ställas först efter det att Kommittén för veterinärmedi

cinska läkemedel har granskat all relevant information
beträffande säkerheten med restmängder av ämnet i fråga
för den

som

konsumerar livsmedel

med

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärme
dicinska läkemedel .

animaliskt

ursprung samt restmängdernas påverkan på den industri
ella bearbetningen av livsmedel.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna rest
mängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel
med animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange de

Artikel 1

djurarter i vilka restmängder kan förekomma, vilka
mängder som kan förekomma i var och en av de relevanta
vävnaderna från det behandlade djuret (målvävnad) samt
vilket slag av restmängd som är relevant vid
övervakningen av restmängder (restmarkör).

Bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i
enlighet med bilagan till den här förordningen .

Artikel 2

För kontroll av resthalter skall enligt tillämplig gemen

skapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för
målvävnaderna lever eller njure. I den internationella

handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slakt
kroppen, och gränsvärden för högsta tillåtna restmängder
(') EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1 .
(2) Se sida 4 i denna tidning.

Denna förordning träder i kraft den sextionde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
(3) EGT nr L 125, 23.5.1996, s . 3 .
(4) EGT nr L 317, 6.11.1981 , s . 1 .
5 EGT nr L 214, 24.8.1993, s . 31
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

Nr L 170/9

Farmakologiskt

"3.2.2.1 Klenbuterol-hydroklorid

Klenbuterol

Lever, njure

Muskel

Mjölk
Lever, njure

Muskel

0,1 μg/kg

0,05 μg/kg
0,5 μg/kg

0,1 μg/kg

Målvävnader

0,5 μg/kg

MRL

Indikationer: Tokolys och behandling av
andningssjukdomar"

2000

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1 juli

kor

Indikationer: Endast för tokolys hos födande

2000

Provisoriska MRL upphör att gälla den 1 juli

Andra bestämmelser

I

Hästar

Nötkreatur

Djurarter

SV

verksamma substanser

Restmarkör

Medel verkande pa autonoma nervsystemet

3.2

1

3.2.2 p 2-sympatomimetiska agens

Medel verkande på CNS

3.

I bilaga III skall följande ändring göras:

BILAGA

Nr L 170/ 10
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Nr L 170 / 11

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1313/96
av den 8 juli 1996

om ändring av förordning (EEG) nr 2245/90 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91 och
0714 90 11 med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

(AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

import av de produkter som avses i bilaga A till förord
ning (EEG) nr 1766/92 och de produkter som avses i
artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr 1418 /76 med
ursprung i AVS-staterna vara de som avses i bilagan till
den här förordningen .

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av
den 22 december 1994 om de anpassningar och över
gångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att
genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), ändrad
genom förordning (EG) nr 1193/96 (2), särskilt artikel 3.1 i

anges i bilagan till den här förordningen och som
tillämpas vid import av nedan angivna produkter med
ursprung i AVS-staterna minskas enligt följande :

denna, och

— Med 2,19 ecu per 1 000 kg för produkter med

med beaktande av följande :
I kommissionens förordning (EEG) nr 2245/90 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 871 /96 (4), fastställdes
övergångsåtgärder till och med den 30 juni 1996 för att
underlätta övergången till den ordning som tillämpas för
import av ersättningsprodukter för spannmål och bearbe
tade produkter baserade på spannmål och ris, i enlighet
med nämnda förordning (EEG) nr 2245/90, i syfte att
genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för
de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan .

Tidsperioden för vidtagandet av övergångsbestämmelserna
förlängdes till och med den 30 juni 1997 genom förord
ning (EG) nr 1193/96 om förlängning av tidsperioden för
vidtagandet av de övergångsbestämmelser som är nödvän
diga för jordbrukssektorn för genomförandet av de avtal
som slöts inom ramen för de multilaterala handelsför

handlingarna i Uruguayrundan. I avvaktan på att rådet
antar en definitiv åtgärd är det lämpligt att förlänga ovan
nämnda åtgärder till och med den 30 juni 1997.

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

2.

Trots punkt 1 skall de reducerade tullar som

KN-nummer 0714 10 99 och ex 0714 90 19, med

undantag för arrowrot,

— Med 4,38 ecu per 1 000 kg för produkter med
KN-nummer 0714 10 10 och ex 1106 20, med

undantag för mjöl och pulver av arrowrot,

— Med 50 % för produkter med KN-nummer
1108 14 00 och ex 1108 19 90 , med undantag för
stärkelse av arrowrot .

3 . Trots punkt 1 skall de tullar som tillämpas för
import av nedanstående produkter med ursprung i
AVS-staterna inte tas ut för följande produkter:
— Sötpotatis med KN-nummer 0714 20 10,
— Produkter med KN-nummer 0714 10 91 ,
— Arrowrot med KN-nummer 0714 90 11

Förordning (EEG) nr 2245/90 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 1 skall ersättas med följande:
"Artikel 1

1 . Vid tillämpning av artikel 14.1 i rådets förordning
(EEG) nr 715/90f) skall de tullar som tillämpas för

1106 20 ,
— Stärkelse av
1108 1990 .

arrowrot

med

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

349,
161 ,
203,
118,

31.12.1994, s. 105.
29.6.1996, s. 1 .
1.8.1990, s. 47.
15.5.1996, s. 3.

KN-nummer

ex

Artikel la

skall fastställa bestämmelserna för

importordningen för:
— Produkter

med

KN-nummer

0714 10 91

och

0714 90 11 med ursprung i AVS-staterna i gemen
skapen (avdelning I),
— Produkter

med

KN-nummer

071490 11

med

ursprung i AVS-staterna och ULT-staterna, i de
Franska utomeuropeiska departementen (avdelning
II).

(')
(2)
O
O

ex

— Mjöl och pulver av arrowrot med KN-nummer ex

Artiklarna 2 — 8
Artikel 1

och

0714 90 19 ,

Q EGT nr L 84, 30.3.1990, s . 85."

Nr L 170/ 12
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2. I artikel 2.2 och artikel 4.3 skall importtullar bytas ut
mot "tullar fastställda enligt Gemensamma tulltaxan",
varje gång de förekommer.

3 . Den text som förekommer i bilagan till den här
förordningen skall läggas till i bilagan.

9 . 7. 96

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996 till och
med den 30 juni 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

9 . 7. 96

I SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 170/ 13

BILAGA

KN-nr

Varuslag

(1 )

(2)

0714

Tillämpad
tull

(3)

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter,
stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller
torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm :

0714 10

— Maniokrot (kassava):

0714 10 10

— — Pelletar av mjöl

12,6 ecu/ 1 00 kg netto

— — Andra slag:
0714 10 91

— — — Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt
av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skiva
de

0714 10 99

— — — Andra

0714 90

— Andra slag:

13 ecu/ 100 kg netto

12,6 ecu/ 1 00 kg netto

— — Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar med hög halt av
stärkelse :
0714 90 11

— — — Av sådana slag som används som livsmedel, i förpackningar med en nettovikt
av högst 28 kg, antingen färska och hela eller utan skal och frysta, även skiva
de

0714 90 19

— — — Andra

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg

13 ecu/ 100 kg netto
12,6 ecu/ 100 kg netto

C ):
1102 20

— Av majs :

1102 20 10

— — Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

231,2 ecu/ton

1102 20 90

— — Annat

131 ecu/ton

1102 30 00

— Av ris

185.6 ecu/ton

1102 90

— Annat:

1102 90 10

— — Av korn

227.7 ecu/ton

1102 90 30

— — Av havre

218,9 ecu/ton

1102 90 90

— — Annat

131 ecu/ton

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål ('):
— Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 12 00

— — Av havre

1103 13

— — Av majs :

1103 13 10

— — — Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

231,2 ecu/ton

1103 13 90

— — — Annat

131 ecu/ton

1103 14 00

— — Av ris

185.6 ecu/ton

218,9 ecu/ton

1103 19

— — Av annan spannmål:

1103 19 10

— — — Av råg

227.7 ecu/ton

1103 19 30

— — — Av korn

227.7 ecu/ton

— — — Av annan spannmål

131 ecu/ton

1103 19 90

— Pelletar:
1103 21 00

— — Av vete

1103 29

— — Av annan spannmål:

1103 29 10

— — — Av råg

233.8 ecu/ton

227,7 ecu/ton

Nr L 170/ 14
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KN-nr

Varuslag

O)

2)
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Tillämpad
tull
3

1103 29 20

— — — Av korn

1103 29 30

— — — Av havre

21 8,9 ecu/ton

1103 29 40

— — — Av majs

231,2 ecu/ton

1103 29 50

— — — Av ris

185,6 ecu/ton

1103 29 90

_ — — Av annan spannmål

131 ecu/ton

227,7 ecu/ ton

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärl
gryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål,
hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda ('):

1104 11

— — Korn :

1104 11 10

— — — Valsat

129,3 ecu/ton kg/netos

110411 9 (

— — — Bearbetat till flingor

253,2 ecu/ton

1104 12

— — Havre :

1104 12 K

— — — Valsad

124 ecu/ton

1104 12 9 (

— — — Bearbetad till flingor

243,5 ecu/ton

1104 19

— — Annan spannmål:

1104 19 1C

— — — Vete

233,8 ecu/ton

1104 19 3C

Råg

227.7 ecu/ton

1104 19 5C

— — — Majs

231,2 ecu/ton

— Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

— — — Annan :
1104 1991

— — — — Risflingor

314.8 ecu/ton

1104 19 9S

— — — — Annan

231,2 ecu/ton

— Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller
gröpad):
1104 21

— — Korn :

1104 21 10

— — — Skalat

203,2 ecu/ton

1104 21 30

— — — Skalat och klippt eller gröpat

203.2 ecu/ton

1104 21 50

— — — Bearbetat till pärlgryn

317,4 ecu/ton

1104 21 90

— — — Inte vidare bearbetat än gröpat

129.3 ecu/ton

1104 21 99

— — — Annat

129,3 ecu/ ton

1104 22

— — Havre :

1104 22 20

— — — Skalad

219 ecu/ton

1104 22 30

— — — Skalad och klippt eller gröpad

219 ecu/ton

1104 22 50

— — — Bearbetad till pärlgryn

195,3 ecu/ton

1104 22 90

— — — Inte vidare bearbetad än gröpad:

124 ecu/ton

1104 22 92

— — — — Skurin

124 ecu/ton

1104 22 99

— — — — Annan

124 ecu/ton

1104 23

— — Majs:

1104 23 10

— — — Skalad, även klippt eller gröpad

205,8 ecu/ton

Bearbetad till pärlgryn

205,8 ecu/ton

1104 23 30

— — — Inte vidare bearbetad än gröpad

131 ecu/ton

1104 23 99

— — — Annan

131 ecu/ton

1104 29

— — Annan spannmål:

1104 23 90

— — — Skalad, även klippt eller gröpad:
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Nr L 170/15

KN-nr

Varuslag

Tillämpad

(i )

(2)

P)

1104 29 11

— — — — Vete

Råg

1104 29 15
1104 29 19

— — — — Annan spannmål

tull

173,3 ecu/ton
173,3 ecu/ton
173,3 ecu/ton

— — — Bearbetad till pärlgryn :
1104 29 31

Vete

208,5 ecu/ ton

1104 29 35

Råg

208,5 ecu/ton

1104 29 39

— — — — Annan spannmål

208,5 ecu/ton

— — — Inte vidare bearbetad än gröpad:
Vete

1104 29 51

Råg

1104 29 55
1104 29 59

™" ~ "" — Annan spannmal

132,8 ecu/ton
129,3 ecu/ton
131 ecu/ton

— — — Annan spannmål:
1104 29 81

Vete

132,8 ecu/ton

1104 29 85

Råg

129,3 ecu/ton

1104 29 89

_ — — — Annan spannmål

131 ecu/ton

1104 30

— Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

1104 30 10

— — Av vete

96,5 ecu/ton

1104 30 90

— — Av annan spannmål

95,7 ecu/ton

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av rötter, stam
eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kap. 8:

1106 20

— Av sago eller av rötter, stam - eller rotknölar enligt nr 0714:

1106 20 10

— — Denaturerai (2)

126,6 ecu/ ton

1106 20 90

— — Andra slag

204 ecu/ton

1108

Stärkelse; inulin :
— Stärkelse :

1108 11 00

— — Vetestärkelse

283,2 ecu/ton

1108 12 00

— — Majsstärkelse

204 ecu/ton

1108 13 00

— — Potatisstärkelse

204 ecu/ton

1108 14 00

— — Maniokstärkelse (kassavastärkelse)

204 ecu/ton

1108 19

— — Annan stärkelse:

1108 19 10

— — — Risstärkelse

260,2 ecu/ ton

1108 19 90

— — — Annan

204 ecu/ton

1109 00 00

Vetegluten, även torkad

485 ecu/ton

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; si
rap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord
honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
— Druvsocker (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druv
socker, inte innehållande fruktsocker (fruktos) eller innehållande mindre än 20 vikt
procent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 30

— — Annat:

— — — Andra:
1702 30 51

1702 30 59

— I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat
— — — — Annat

25,1 ecu/ 100 kg netto
19,5 ecu/ 100 kg netto

Nr L 170/16
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KN-nr

Varuslag

(1)

(2)
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Tillämpad
tull

(3)

1702 30 91

_ — — — j form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererai

25,1 ecu/ 100 kg netto

1702 30 99

— — — — Annat

19,5 ecu/ 1 00 kg netto

1702 40

— Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20
viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

1702 40 90

— — Annat

1 702 90

— Andra slag, inbegripet invertsocker:

1702 90 50

— — Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin

19,5 ecu/ 1 00 kg netto
19,5 ecu/ 1 00 kg netto

— — Sockerkulör:
— — — Annat:
1702 90 75

— — — — I form av pulver, även agglomererai

26,4 ecu/ 100 kg netto

1702 90 79

— — — — Annat

18.4 ecu/ 1 00 kg netto

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

— Andra slag:

— — Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:
— — — Andra:
2106 90 55

— — — — Av druvsocker eller maltodextrin

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, mal
ning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter:

2302 10

— Av majs:

2302 10 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

2302 10 90

— — Andra

2302 20

— Av ris :

2302 20 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

2302 20 90

— — Andra

2302 30

— Av vete:

2302 30 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att högst 10 viktpro
cent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10

viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av
den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent
2302 30 90

— — Andra

2302 40

— Av annan spannmål:

2302 40 10

— — Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att högst 10 viktpro
cent passerar genom en sikt med en maskvidd av 0,2 mm eller, om mer än 10

19.5 ecu/ 1 00 kg netto

52,6 ecu/ton
115,1 ecu/ton

52,6 ecu/ton
115,1 ecu/ton

52,6 ecu/ton (')
115,1 ecu/ton (')

viktprocent av varan passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av
den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent
2302 40 90

— — Andra

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och an
nat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller

52,6 ecu/ton (')
115,1 ecu/ton (')

brännerier, även i form av pelletar:
2303 10

— Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder:

2303 10 11

— — Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat
majsstöpvatten):

— — — Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

221 ecu/ton
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Nr L 170/ 17

KN-nr

Varuslag

Tillämpad

(1 )

(2)

(3)

2309
ex 2309 10

tull

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:
— Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:
— — Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51 — 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

— — — Innehållande stärkelse, druvsocker, sirap eller andra lösningar av druvsocker
eller maltodextrin :

— — — — Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkel
se :

2309 10 11

2309 10 13
2309 10 31

2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
ex 2309 90

— — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 vikt
procent mjölkprodukter
_____ Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

— — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 vikt
procent mjölkprodukter
— — — — — Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
— — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 vikt
procent mjölkprodukter
— — — — — Innehållande minst 1 0 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter
— Andra slag:

undantaget
673,7 ecu/ton

undantaget
717,7 ecu/ton

129,02 ecu/ton
782,9 ecu/ton

— — Andra:

— — — Innehållande stärkelse, druvsocker, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av
druvsocker eller maltodextrin enligt nr 1702 30 51 — 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:
— — — — Innehållande stärkelse, druvsocker, sirap eller andra lösningar av druv
socker eller maltodextrin :

— — — — — Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stär
kelse :
2309 90 31

2309 90 33

______ inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10
viktprocent mjölkprodukter
— — — — — — Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkproduk
ter

2309 90 41

2309 90 43

— — — — — — Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10
viktprocent mjölkprodukter
— — — — — — Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkproduk
ter

2309 90 51

2309 90 53

______ jnte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10
viktprocent mjölkprodukter

20,8 ecu/ton

673,7 ecu/ton
64,8 ecu/ton
717,7 ecu/ton
129 ecu/ton

— — — — — — Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkproduk
ter

782,9 ecu/ton

(') Vid avgörandet av om produkter skall klassificeras enligt KN-nr 1102, 1103 och 1104 å ena sidan eller enligt KN-nr 2302 10-2302 40 å andra sidan gäl
ler att produkter enligt KN-nr 1102, 1103 och 1104 skall uppfylla samdiga följande villkor
De skall ha en stärkelsehalt (bestämd med Ewers modifierade polarimetriska metod) som överstiger 45 viktprocent av torrsubstansen.

— Den skall ha en askhalt beräknad på torrsubstansen (efter avdrag för eventuellt tillsatta mineralämnen) som inte överstiger 1,6 viktprocent för ris, 2,5

viktprocent för vete och råg, 3 viktprocent för korn, 4 viktprocent för bovete, 5 viktprocent för havre och 2 viktprocent för övriga spannmålsslag.
Groddar av spannmål, även malda, klassificeras alltid enligt KN-nr 1101 00 00 och 1102.

(2) För tillämpning av detta undernummer fordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/96
av den 8 juli 1996

om ändring av förordning (EG) nr 441 /96 om fastställande av vissa tillämpnings
föreskrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras från Polen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

skall den tillämpliga importtullsatsen i procent av tull
för mest gynnad nation vara 20 % ."
2. I artikel 3 skall punkt c ersättas med följande:
"c) I fält 24, en av följande påteckningar:

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 ('), ändrad genom förord
ning (EG) nr 1194/96 (2), särskilt artikel 8 i denna, och
med beaktande av följande:
Genom förordning (EG) nr 1194/96 har giltigheten av
förordning (EG) nr 3066/95 förlängts till och med den 31
december 1996. Följaktligen är det lämpligt att anpassa
kommissionens förordning (EG) nr 441 /96 av den 11
mars 1996 om fastställande av vissa tillämpningsföre
skrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras
från Polen, och om ändring av förordning (EEG) nr
1995/92 (3).

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

— Derecho de aduana en el Arancel Aduanero

Común reducido en un 80 % en aplicación del
Reglamento (CE) n° 3066/95

— Told nedsat med 80 % FTT, jf. forordning (EF)
nr. 3066/95

— Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 3066/95
— Καθοριζόμενη, στο κοινό δασμολόγιο
εισφορά μειωμένη κατά 80 % κατ' εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3066/95
— Customs duty fixed by the Common Customs
Tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation
(EC) No 3066/95
— Droit de douane fixe au tarif douanier commun

réduit de 80 % en application du règlement
(CE) n0 3066/95
— Riduzione del dazio dell 80 % a norma del

regolamento (CE) n . 3066/95

— Het in het gemeenschappelijk douanetarief
vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 %
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
— Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado
na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do
Regulamento (CE) n? 3066/95
— Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alen

taminen

80

prosentilla

asetuksen

(EY)

N:o 3066/95 mukaan

Artikel 1

Förordning (EG) nr 441 /96 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 1 skall ersättas med följande:
"Artikel 1

— Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma
tulltaxan med tillämpning av förordning (EG)
nr 3066/95."

3 . Bilagan till förordning (EG) nr 441 /96 skall ersättas
med bilagan till den här förordningen .

Import till gemenskapen av 3 750 ton produkter som
omfattas av KN-nummer 1108 13 00 , med ursprung i

Polen, under perioden 1 juli — 31 december 1996
inom ramen för den ordning som avses i artikel 3 i
förordning (EG) nr 30 66/95 skall underställas bestäm
melserna i den här förordningen . För denna import
(») EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31 .
(2) EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 2.

(3) EGT nr L 61 , 12.3.1 996, s. 4.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas fran och med den 1 juli till och med
den 31 december 1996.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA

(ton)
KN-nummer

1108 13 00

Varubeskrivning

Potatisstärkelse

1 juli 31 december 1996

3 750

Nr L 170/20
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1315/96
av den 8 juli 1996
om ändring av förordning (EG) nr 1466/95 om inrättande av särbestämmelser för

exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för mjölk och mjölkprodukter ('), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
2931 /95 (2), särskilt artikel 17.14 i denna, och
med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 1466/95 av den 27
juni 1995 om inrättande av särbestämmelser för export
bidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 11 12/96 (4) fast
ställs i artikel 2a minimipriset för ostar som berättigar till
exportbidrag. Detta pris som infördes i förordning (EG) nr
1466/95 genom kommissionens förordning (EG) nr
823/96 (*) är högre än det som tidigare gällde enligt
kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (% senast
ändrad genom förordning (EG) nr 823/96, och tillämpligt
på alla ostar. Denna åtgärd vidtogs för att begränsa antalet
ansökningar om exportlicens för att ta hänsyn till de
kvantiteter ost som exporteras med exportbidrag till följd

I artikel 7 i förordning (EG) nr 1466/95 anges beloppet
för den säkerhet som skall ställas för exportlicenser för
vissa mjölkprodukter. För att ordningen med exportbidrag

skall fungera väl, särskilt beträffande skummjölkspulver,
för att minska risken för spekulativa ansökningar och
störningar av ordningen och för att tillåta en mer exakt

förvaltning av utfärdandet av licenser är det nödvändigt att
höja säkerhetsbeloppet för ovannämnda produkt.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har
inte angivit något yttrande inom den tid som dess ordfö
rande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Förordning (EG) nr 1466/95 ändras enligt följande:

1 . Till artikel 2a skall följande stycke fogas:
"Den bestämmelse som anges i första stycket skall
emellertid inte tillämpas för ost som omfattas av
KN-nummer 0406 90 33 919 ."

av de avtal som slöts inom ramen för de multinationella

handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. Sedan dess har
analysen av de olika externa marknaderna visat att med
hänsyn till prisdifferentieringen för Fetaostar tillverkade
av komjölk skulle detta mål bättre kunna uppnås beträf
fande dessa ostar genom en direkt kontroll av antalet
utfärdade licenser vilket gör det möjligt att säkerställa att
antalet utfärdade licenser under perioden 1 juli — 30 juni
klart understiger antalet utfärdade licenser under samma
period föregående år. Det är därför lämpligt att inte
tillämpa detta minimipris för Fetaostar av komjölk.

2. Artikel 7.1 b skall ersättas med följande:
"b) 1 5 % av exportbidraget för produkter som omfattas
av KN-nummer 0402 10 ."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje 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 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

148,
307,
144,
148,
111 ,

28.6.1968, s. 13.
20.12.1995, s. 10.
28.6.1995, s. 22.
21.6.1996, s. 24.
4.5.1996, s. 9 .

(4 EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 .
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1316/96
av den 8 juli 1996
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 923/96 (2),

den period da de tillämpas, skiljer sig med 5 ecu/ton från
den fastställda tullen skall en justering som motsvarar
denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför
nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i
förordning (EG) nr 1196/96.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
importtullar inom spannmålssektorn (3), särskilt artikel 2.1
i denna, och

med beaktande av följande :

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG)' nr 1 196/96 (4), ändrad
genom förordning (EG) nr 1271 /96 (5).
I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under

Artikel 1

Bilagorna I och II till den ändrade förordningen (EG)
nr 1196/96 skall ersättas med bilagorna I och II till
denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s . 21 .
O EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.

(3) EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 125.
(4) EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 5.
O EGT nr L 163, 2.7.1996, s . 40.
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BILAGA I

Importtullar för de produkter som tas upp i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92
Tull på import som
sker land -, flod- eller
Produkt

KN-nummer

havsvägen från hamnar

Tull på import som
sker havsvägen från

i Medelhavet, Svarta

övriga hamnar (2)

havet eller Östersjön

(ecu/ton)

(ecu/ton)
1001 10 00

Durumvete (')

0,00

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

0,00

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för
utsäde (3)

0,00

0,00

av medelhög kvalitet

12,70

0,00

av låg kvalitet

42,41

32,41

1002 00 00

Råg

37,68

27,68

1003 00 10

Korn, för utsäde

37,68

27,68

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

37,68

27,68

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

27,02

17,02

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

27,02

17,02

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

51,79

41,79

(') För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas som fastställts för
vanligt vete av låg kvalitet.

(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2,4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en
nedsättning av tullarna med
— 3 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

— 2 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den lberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 eller 8 ecu/ton.
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BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar (perioden 28.6.1996 — 5.7.1996):
1 . Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 1 2 % vattenhalt)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

168,93

156,74

139,85

161,67

186,50 (')

137,35 (')

15,15

2,34

10,02

9

Notering (ecu/ton)

Tillägg för golfen (ecu/ton)
Tillägg för Stora sjöarna (ecu/ton)

—

22,07

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen — Rotterdam : 10,15 ecu/ton, Stora sjöarna — Rotterdam: 19,72 ecu/ton .

3. Tillskott (artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 ecu/ton).

Nr L 170/24
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1317/96
av den 8 juli 1996

om fastställande av en särskild jordbruksomräkningskurs för minimipriser på
sockerbetor samt produktionsavgifter och tilläggsavgifter inom sockersektorn
för regleringsåret 1995/96
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr
1713/93 av den 30 juni 1993 om särskilda bestämmelser
för tillämpningen av jordbruksomräkningskurserna i
sockersektorn ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2926/94 (2), särskilt artikel 1 .3 i denna, och
med beaktande av följande:

I artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1713/93 fastställs att
minimipriserna på sockerbetor enligt artikel 5 i rådets
förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den
gemensamma organisationen av marknaden för socker (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 11 26/96 (4) samt

produktionsavgifterna och tilläggsavgifterna enligt artikel
28 respektive artikel 28 a i samma förordning skall
omräknas till nationell valuta med hjälp av en särskild
jordbruksomräkningskurs, vilken skall vara lika med den
tidsproportionellt beräknade genomsnittliga jordbruksom
räkningskurs som gällt under det aktuella regleringsåret.
Denna särskilda jordbruksomräkningskurs skall fastställas
under den månad som följer efter utgången av det
aktuella regleringsåret.

Till följd av tillämpningen av dessa bestämmelser bör det
för regleringsåret 1 995/96 fastställas en särskild jordbruk
somräkningskurs för minimipriser på sockerbetor samt
produktionsavgifter och i förekommande fall till
läggsavgifter i de olika nationella valutorna enligt bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Den särskilda jordbruksomräkningskurs som skall
tillämpas för omräkning av minimipriser på sockerbetor
enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1785/81 samt
produktionsavgifter och i förekommande fall tilläggsav
gifter enligt artikel 28 respektive 28a i samma förordning
i varje nationell valuta skall fastställas för regleringsåret
1995/96 enligt bilagan.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1996.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1 995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 94.

2 EGT nr L 307, 1.12.1994, s. 56.

O EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
H EGT nr L 150, 25.6.1996, s. 3.

9 . 7 . 96

I SV

I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 juli 1996 om fastställande av en särskild
jordbruksomräkningskurs för minimipriser på sockerbetor samt produktionsavgifter och
tilläggsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1995/96
Särskilda jordbruksomräkningskurser
1 ecu =

39,5239
7,51516
1,90700

308,703

165,510
6,61023
0,829498

2 136,60
2,14039
13,4148
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

5,90774

finska mark

9,27672

svenska kronor

0,850827

pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1318/96
av den 8 juli 1996

om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention
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 894/96 (2), särskilt artiklarna 6.7 och 22a.3 i

Den koefficient som skall användas för att omvandla
de anbud som lämnats för kvalitet R3 till anbud av

kvalitet 04 skall fastställas till 0,914 (medel).
b) Följande ytterligare produkter kan köpas upp för inter
vention trots att de inte finns med i bilaga III till
förordningen :
FÖRENADE KUNGARIKET

Storbritannien

— Kategori A, klass U2 och klass
U3 .

denna, och

— Kategori A, klass R2 och klass
R3 .

med beaktande av följande :
På grund av den minskade konsumtionen av nötkött som
för närvarande råder på gemenskapens marknader fort
sätter priserna att minska kraftigt inom denna sektor.
Situationen kräver stödåtgärder.

— Kategori C, klass U3 och klass
U4.

Nordirland

— Kategori A, klass U2 och klass
U3 .

— Kategori A, klass R2 och klass

För detta ändamål är det lämpligt att föreskriva särskilda
undantag från bestämmelserna i kommissionens förord
ning (EEG) nr 2456/93 (3), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 307/96 (4) när det gäller de anbudsinford
ringar som inleds i juli, augusti och september 1996.
Undantagsvis var inte den maximivikt som föreskrivs i
artikel 4.2 h i förordning (EEG) nr 2456/93 tillämplig för
april, maj och juni. Det är lämpligt att successivt återgå
till den viktgräns som ursprungligen fastställdes. För att
mildra konsekvenserna för operatörerna av detta förfa
rande är det dock lämpligt att tillfälligt tillåta köp av
tyngre djur men, inköpspriset bör beräknas till den maxi
mivikt som är tillåten för juli och augusti.

Förvaltningskommittén för nötkött har inte angivit något
yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Genom undantag från artikel 4.1 första stycket i
förordning (EEG) nr 2456/93 skall följande gälla:

a) Produkter i kategori A klass 02 och 03 och produkter
i kategori C klass 03 och 04, i enlighet med gemen
skapens klassificeringsskala, skall omfattas av interven

R3 .

c) I Förenade kungariket skall dock fettansättningsgrad 2
ersättas med fettansättningsgrad 4 för kategori A när
det gäller anbudsinfordringarna i juli 1996.
2. Genom undantag från artikel 4.2 i förordning (EEG)
nr 2456/93 skall följande gälla:
a) Slaktkroppar och halva slaktkroppar från kastrerade
djur som fötts upp i Förenade kungariket och som är
äldre än 30 månader, får inte köpas upp för interven
tion .

b) Framkvartsparter som kommer från slaktkroppar eller
halva slaktkroppar, enligt vad som avses i det stycket,
får köpas upp för intervention.

3 . Genom undantag från artikel 4.2 h i förordning
(EEG) nr 2456/93 skall vikten på de slaktkroppar som
anges i bestämmelsen ovan inte överstiga följande nivåer:
— 410 kg för anbudsinfordringarna i juli 1996.
— 400 kg för anbudsinfordringarna i augusti 1996.
— 390 kg för anbudsinfordringar i september 1996.
För anbudsinfordringarna i juli och augusti 1996 får dock
slaktkroppar med en högre vikt än de som avses ovan
köpas upp för intervention. I så fall skall ett inköpspris
betalas endast upp till den maximivikt som avses ovan
eller, när det gäller framkvartsparter, upp till 40 % av den
maximivikt som avses ovan .

tion .

Artikel 2

Skillnaden mellan interventionspriset på kvalitet R3
och kvalitet 04 skall fastställas till 30 ecu per 1 00 kg.
(')
O
(3)
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

148, 28.6.1968, s. 24.
125, 23.5.1996, s. 1 .
225, 4.9.1993, s . 4.
43, 21.2.1996, s. 3.

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas för de anbudsinfordringar som inleds
under juli, augusti och september 1996.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1319/96
av den 8 juli 1996
om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffinerings
industrin för regleringsåret 1996/97
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 kommis
sionens förordning (EG) nr 1 1 26/96 (2), särskilt artikel 36.6

kommissionens förordning (EG) nr 1 239/96 (3) till 2,50
ecu per 100 kg vitsocker. Detta belopp är mindre än
beloppet som tillämpades regleringsåret 1995/96 . Med
hänsyn till föregående justeringar bör därför beloppet på
dessa stöd fastställas till 2,42 ecu per 100 kg socker,
uttryckt som vitsocker, för regleringsåret 1996/97.

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

i denna, och

med beaktande av följande:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I artikel 36 i förordning (EEG) nr 1785/81 fastställs att ett
anpassningsstöd på 0,10 ecu per 100 kg socker, uttryckt
som vitsocker, skall beviljas som interventionsåtgärd för
raffinering av förmånsrårörsocker inom gemenskapen

under regleringsåren 1995/96 — 2000/01 . Enligt samma
artikel skall ett tilläggsstöd, som motsvarar anpassnings

stödet, beviljas under samma period för raffinering av
rårörsocker som producerats i de franska utomeuropeiska

Artikel 1

Beloppet för det anpassningsstöd respektive för det
tilläggsstöd som avses i artikel 36.1 och 36.3 i förordning
(EEG) nr 1785/81 skall höjas till 2,42 ecu per 100 kg
socker, uttryckt som vitsocker, för regieringsåret 1996/97.

departementen .

Artikel 2

I artikel 36.4 i förordning (EEG) nr 1785/81 fastställs att

anpassningsstödet och tilläggsstödet får ändras för ett
bestämt regleringsår med hänsyn till den lagringsavgift
som fastställts för det året och föregående justeringar.

Lagringsavgiften för regleringsåret 1996/97 fastställs i

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.

i1) EGT nr L 150, 25.6.1996, s. 3.

(3) EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 112.
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Nr L 170/29

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1320/96

av den 8 juli 1996
om fastställande av schablonvärden vid import (ör bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2933/95 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

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 150/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,
och

med beaktande av följande :

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 .
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 9 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

j3) 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 8 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid
import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

0702 00 35

Kod

Schablonvärde

för tredje land (')

vid import

0805 30 30

Schablonvärde

vid import

73.4

508

84.1

80,2

512

74.4

064

70,8

524

72.2

59,0

528

80,2

62.3

624

86.5

728

107.3

800

78,0

204

86,8

208

44.0

804

89,0

212

97.5

999

82.3

624

95,8

039

104.1

999

74.4

052

138.2

052

75.7

064

053

156.2

388

060

61,0

400

72,5
96.5
70.4

512

066

53.8

110,7

528

133,0

068

69.1

624

79,0

204

144.3

728

115.4

0808 20 47

624

87.1

800

55.8

999

92.5

804

73.0

052

65.9

999

95,3

204

77,5

052

144.4

412

54.2

0809 10 40

061

51.3

064

105.3

400

338.0

999

052

159,7
188,7

624

151,9

999

87.4

052

131,5

204

88,8

061

182,0

220

74,0

064

144.7

71,0

066

400

81.6
136.5
195.1

600

94.9

616

85,2
182.8

388
400

68,2

512

54.8

520

66.5

524

72,7

0809 20 49

068

624

528

69,4

676

600

84,0

999

624

48.9

999

75,4

039

116,0

0809 30 31 , 0809 30 39

064

166.2
145.8
63.1
121,8
106,8
97.2
73,2
64.4

066

84,9

052
220

624

0808 10 71 , 0808 10 73
0808 10 79

Kod

för tredje land (')

060

068

0709 90 77

KN-nr

052

066

ex 0707 00 25

(ecu/100 kg)

052

64.0

064

78.6

284

72.1

388

999

0809 40 30

052

068

61,2

93.3

400

143,5

400

84.2

624

210,7

404

63.6

676

68,6

416

72.7

999

100.9

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning ( EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 16). Koden "999" betecknar "övriga ursprung .
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Nr L 170/31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1321/96
av den 8 juli 1996
om ansökningar om exportlicenser för produkter enligt KN-nr 1101 00 15 med
förutfastställelse av exportbidraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (*), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 923/96 (2), och
med beaktande av följande:

Artikel 7.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1162/
95 f), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1029/
96 (4), föreskriver, i de fall då det vid fastställandet av
exportbidraget görs en särskild hänvisning till den arti
keln, ett intervall på tre arbetsdagar mellan den dag då
ansökningarna överlämnas och den dag då exportlicen
serna med förutfastställelse av exportbidraget beviljas, och
fastställer att kommissionen skall slå fast en enhetlig
procentuell
minskning
av
kvantiteterna
om
ansökningarna om exportlicenser överstiger de kvantiteter
som får exporteras. De licensansökningar som överläm
nades den 5 och 8 juli 1996 avser 507 000 ton finmalet

mjöl av vete med destination till tredje länder och den
största kvantitet som får exporteras är 400 000 ton till
tredje länder. Den procentuella minskningen bör fast
ställas för de ansökningar om exportlicenser som överläm
nades den 5 och 8 juli 1996.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

De ansökningar om exportlicenser till tredje länder med

förutfastställelse av exportbidraget för finmalet mjöl av
vete enligt KN-nr 1101 00 15 som anmäldes till kommis
sionen före den 9 juli 1996 och som överlämnades den 5

och 8 juli 1996 skall godkännas för de tonnage som anges
i ansökningarna multiplicerat med en koefficient på 0,79 .
Ansökningar som inte har anmälts till kommissionen före
den 9 juli 1996 skall avvisas.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
O
O
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 ,
126,
117,
137,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
24.5.1995, s. 2.
8.6.1996, s . 1 .
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 1322/96
av den 8 juli 1996

om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete
eller råg
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 13.2 fjärde stycket i denna, och

genom förordning (EG) nr 150/95 (*), används för att
räkna om belopp som anges i tredje länders valutor och

som grundval för att fastställa jordbruksomräkningskur
serna för medlemsstaternas valutor. Närmare bestäm

melser för tillämpningen och fastställandet av dessa om
räkningskurser fastställs i kommissionens förordning
(EEG) nr 1068/93 (*), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2853/95 (7).
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:

Exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn
av vete eller råg fastställs i kommissionens förordning
(EG) nr 1 297/96 (3).

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förord
ning (EG) nr 1297/96 på de uppgifter som kommissionen
känner till medför att de exportbidrag som för närvarande
gäller bör ändras till de belopp som fastställs i bilagan till

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i bilagan till förordning
(EG) nr 1297/96 för de produkter som anges i artikel 1 a,
1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 och som
exporteras i obearbetat skick, ändras på så sätt som
framgår av bilagan till den här förordningen för de
produkter som anges i den .

den här förordningen .

De representativa marknadskurser som fastställs i artikel 1
i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (4), senast ändrad

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 juli 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
O EGT nr L 166, 5.7.1996, s. 32.
(4) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .

O EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
(s) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.

h EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 juli 1996 om ändring av exportbidragen för spannmål
och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(ecu/ton)
Produktnummer

Bestämmelseland (')

Bidragsbelopp (2)

1001 10 00 200

—

—

—

—

01

0

—

—

—

01

45,00

1102 10 00 700

1004 00 00 200

1008 20 00 000

—

1101 00 15 190

1102 10 00 500

1003 00 90 000

1007 00 90 000

1101 00 15 130

1101 00 90 000

1003 00 10 000

1005 90 00 000

1101 00 15 100

1101 00 15 180

1001 90 99 000

1005 10 90 000

Bidragsbelopp (2)

1101 00 15 170

1001 90 91 000

1004 00 00 400

Bestämmelseland (')

1101 00 15 150

1001 10 00 400

1002 00 00 000

Produktnummer

1101 00 11 000

0709 90 60 000
0712 90 19 000

(ecu/ton)

1102 10 00 900
—

—

—

—

1103 11 10 200

1103 11 10 400

—

—

1103 11 10 900

—

—

1103 11 90 200

—

—

1103 11 90 800

01
—

o o
-O

—

—

—

—O

—

—

(l) Bestämmelseland identifieras på följande sätt:
01 alla tredje länder.

(*) Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och Montenegro) kan beviljas endast om de villkor som fastställs i de ändrade förordningarna (EEG) nr 990/93
och (EG) nr 462/96 iakttas.

(3) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.

Obs. Zonerna är de som fastställs i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2145/92 (EGT nr L 214, 30.7.1992, s. 20).
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RÅDETS DIREKTIV 96/42/EG

av den 25 juni 1996

om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskatt
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande ('),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (2), och

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:
1 . I artikel 12.3 skall punkt d utgå.
2. Följande punkt skall införas i artikel 28.2:
"i) medlemsstaterna får tillämpa en reducerad skatte
sats för tillhandahållande av levande växter och

andra produkter från blomsterodling (inklusive
lökar, rötter och liknande produkter, snittblommor
och prydnadsbladväxter) liksom för tillhandahål

med beaktande av följande :
I artikel 12.3 d i direktiv 77/388/EEG (3), anges att de
regler som gäller beskattningen av andra jordbrukspro
dukter än dem som tillhör kategori 1 i bilaga H enhälligt
skall antas av rådet på kommissionens förslag senast den
31 december 1994. Till och med denna dag tilläts de
medlemsstater som redan tillämpade en reducerad skatte
sats behålla denna medan de som tillämpade normalskat

lande av vedbränsle ."

Artikel 2

Medlemsstaterna

skall

till

kommissionen

överlämna

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

tesatsen inte fick använda en reducerad skattesats . Denna

bestämmelse tillät en senareläggning av tillämpningen av
normalskattesatsen med två år.

Detta direktiv gäller från och med den 1 januari 1995.

Erfarenheten visar att det har förekommit fall av bedräglig
verksamhet på grund av den strukturella obalansen
mellan

de

mervärdeskattesatser

Artikel 3

som

medlemsstaterna

tillämpar för jordbruksprodukter från blomster- och träd
gårdsodling. Eftersom den strukturella obalansen direkt
kan hänföras till tillämpningen av artikel 12.3 d bör detta
ändras .

Den bästa lösningen består i att tillåta alla medlemsstater
att provisoriskt tillämpa en reducerad skattesats för
tillhandahållande av jordbruksprodukter från blomster
och trädgårdsodling samt av vedbränsle .

(') EGT nr C 17, 22.1.1996, s . 26.
(2) EGT nr C 236, 11.9.1995, s. 10 .
(3) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1 . Direktivet senast ändrat genom
direktiv 95/7/EG (EGT nr L 102, 5.5.1995, s. 18).

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1996.

På rådets vägnar
M. PINTO

Ordförande
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet till Europaavtalet med Rumä
nien (öppnande av gemenskapsprogram) (')

Tilläggsprotokollet till det Europaavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemssta
ter, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan, som rådet beslutade att ingå den 4 december 1995
träder i kraft den 1 augusti 1996, då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som
föreskrivs i artikel 4 i protokollet avslutades den 10 juni 1996.

(') EGT nr L 317, 30.12.1 995, s. 39.

Nr L 170/35

