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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2184/96
av den 28 oktober 1996

om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och

Den avgift som skall tillämpas vid import till gemen
skapen av ris (KN-nummer 1006) med ursprung i och
som kommer från Egypten skall vara den avgift som
beräknas enligt artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr
1418/76, med avdrag för ett belopp som motsvarar 25 %
av värdet av nämnda avgift, inom en årlig kvantitet av
32 000 ton .

med beaktande av följande :
Artikel 2

Gemenskapen och Arabrepubliken Egypten har i ett avtal
genom skriftväxling kommit överens om att den import
avgift som skall tillämpas vid import av ris (KN-nummer
1006) med ursprung i och som kommer från Egypten
skall vara den avgift som beräknas enligt artikel 12 i
rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976
om den gemensamma organisationen av marknaden för
ris ('), med avdrag för ett belopp som motsvarar 25 % av
värdet av nämnda avgift och att den avtalade nedsätt
ningen inte längre skall vara beroende av att Egypten tar
ut en exportavgift på produkten .
I överensstämmelse härmed bör rådets förordning (EEG)
nr 1250/77 av den 17 maj 1977 om import av ris från
Egypten (2) upphöra att gälla.

Tillämpningsbestämmelser för denna förordning, inklu
sive eventuella övervakningsåtgärder, skall antas enligt det
förfarande som anges i artikel 27 i förordning (EEG) nr
1418 /76 .

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 1250/77 skall upphöra att gälla.
Artikel 4

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 28 oktober 1996.
På rådets vägnar
D. SPRING

Ordförande

C) EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1 . Förordningen senast ändrad ge
nom förordning (EG) nr 3072/95 (EGT nr L 329, 30.12.1995,
■ s . 18).
(2) EGT nr L 146, 14.6.1977, s. 9.
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RÅDETS FÖRORDNING (EURATOM, EG) nr 2185/96
av den 11 november 1996

om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att
skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och
andra oegentligheter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

kontroller och inspektioner pa platsen som skall

FÖRORDNING

utföras av kommissionen, vilka inte påverkar tillämp

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i

ningen av de gemenskapsregler för olika sektorer som
avses i artikel 9.2 i ovannämnda förordning.
7. För

att

genomföra

bestämmelserna

i

denna

förordning krävs det att de mål som berättigar

detta,

tillämpningen av dem fastställs, särskilt när målen,
med beaktande av hur allvarlig den skada som

med beaktande av kommissionens förslag ('),

tillfogas gemenskapernas finansiella intressen eller
unionens trovärdighet är, inte i tillräcklig

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och

med beaktande av följande:

grund av omfattningen av bedrägerierna, vilka inte är
begränsade till ett enda land och ofta utförs av krimi

1 . Det är viktigt för gemenskapens trovärdighet att
intensifiera kampen mot bedrägerier och andra
oegentligheter som är till skada för gemenskapens
budget.

således bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, på
nella organisationer, eller på grund av den särpräglade
situationen i en medlemsstat.

8 . Kontrollerna och inspektionerna på platsen får inte
överskrida vad som krävs för att säkra en korrekt

2. Det framgår av artikel 209a i Fördraget om upprät
tandet av Europeiska gemenskapen att det i första
hand är medlemsstaterna som har ansvaret för att

tillämpning av gemenskapsrätten .

skydda gemenskapernas finansiella intressen, utan att
det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i
fördraget.

9. De skall vidare utföras utan att de strider mot tillämp
liga bestämmelser i varje medlemsstat om skyddet av

3. Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95
av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen (3) skapades en
gemensam rättslig ram för gemenskapernas samtliga

10. Enligt principen om gemenskapslojalitet i artikel 5 i
EG-fördraget och mot bakgrund av rättspraxis från
Europeiska gemenskapernas domstol, är det viktigt att
medlemsstaternas förvaltningar och kommissionens
enheter samarbetar lojalt och lämnar varandra den
hjälp som behövs för att förbereda och utföra kontrol
lerna och inspektionerna på platsen .

verksamhetsområden .

intressen som är väsentliga för statens säkerhet.

4. I artikel 1.2 i den förordningen ges en definition av
begreppet "oegentligheter" och i sjätte stycket i
ingressen, beaktandemeningen oräknad, i samma
förordning preciseras att oegentligheter inbegriper
bedrägeri så som detta definieras i konventionen
rörande skyddet av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen (4).

11 . Det är nödvändigt att fastställa de villkor under vilka

5. Det föreskrivs i artikel 10 i samma förordning att
ytterligare allmänna bestämmelser om kontroller och
inspektioner på platsen skall antas senare.

12. Kontroller och inspektioner på platsen skall utföras
med beaktande av de berörda personernas grundläg
gande rättigheter och av reglerna om tystnadsplikt
och skydd av personuppgifter, och det är i det

6. Utan att det påverkar de kontroller som medlemssta
terna utför i enlighet med artikel 8 i förordning (EG,
Euratom) nr 2988/95 och av effektivitetshänsyn, bör
ytterligare allmänna bestämmelser antas för sådana
(') EGT nr C 84, 21.3.1996, s. 10.
(2) EGT nr C 166, 10.6.1996, s. 102, och yttrande avgivet den 23
oktober 1996 (ännu inte offentliggjort i EGT).
O EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 1 .

b) EGT nr C 316, 27.11.1995, s. 48.

kommissionens kontrollanter skall utöva sina befo

genheter.

avseendet viktigt att kommissionen ser till att dess
kontrollanter följer gemenskapens och medlemssta

ternas bestämmelser om skydd av personuppgifter,
särskilt dem som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets direktiv 95/46/ EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter Q.
O EGT nr L 281 , 23.11.1995, s . 31 .
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13. För att kampen mot bedrägerier och andra oegentlig
heter skall kunna bli effektiv bör kommissionens
kontroller utföras hos de ekonomiska aktörer som

direkt eller indirekt kan vara inblandade i oegentlig
heten i fråga, liksom hos andra ekonomiska aktörer
som kan vara berörda av denna. Vid tillämpning av
bestämmelserna i den här förordningen skall

Nr L 292/3

Denna förordning paverkar varken medlemsstaternas
behörighet när det gäller att beivra brott eller reglerna om
inbördes rättshjälp mellan medlemsstaterna i straffrättsliga
frågor.
Artikel 2

kommissionen se till att dessa ekonomiska aktörer

inte samtidigt för samma handlingar utsätts för likar
tade kontroller och inspektioner av kommissionen
eller medlemsstaterna, på grundval av gemenskaps
regler för särskilda sektorer eller nationell lagstiftning.
14. Kommissionens kontrollanter måste få tillgång till all
information om berörda transaktioner på samma
villkor som de nationella förvaltningarnas kontrollan
ter. Rapporterna från kommissionens kontrollanter, i

Kommissionen får utföra kontroller och inspektioner på
platsen enligt den här förordningen
— för att upptäcka omfattande eller gränsöverskridande
oegentligheter eller sådana oegentligheter i vilka
ekonomiska

aktörer

som

är

verksamma

i

flera

medlemsstater kan vara inblandade,

— för att upptäcka oegentligheter, när situationen i en
medlemsstat är sådan att det i ett enskilt fall krävs

förekommande fall undertecknade av de nationella

förstärkning av kontrollerna och inspektionerna på

kontrollanterna, måste upprättas med hänsyn till de
förfarandekrav som anges i lagstiftningen i den
berörda medlemsstaten, och de måste kunna utgöra
godtagbart bevismaterial i administrativa och rättsliga
förfaranden i den medlemsstat där användning av
dessa visar sig vara nödvändig samt ha samma värde
som rapporter upprättade av nationella kontrollanter.

platsen för att förbättra skyddet av de finansiella
intressena för att säkerställa en likvärdig skyddsnivå
inom gemenskapen , eller

— på begäran av den berörda medlemsstaten .
Artikel 3

15. Om det finns risk för att bevismaterial försvinner eller

Om kommissionen beslutar att företa kontroller och

om de ekonomiska aktörerna motsätter sig kommis
sionens kontroll eller inspektion på platsen är det
medlemsstaternas ansvar att vidta nödvändiga säker
hets- eller verkställighetsåtgärder i enlighet med sin
nationella lagstiftning.

se till att det inte samtidigt utförs liknande kontroller och
inspektioner hos de berörda ekonomiska aktörerna för
samma handlingar på grundval av gemenskapsbestäm

16. Denna förordning påverkar varken medlemsstaternas
behörighet när det gäller att beivra brott eller bestäm
melserna om inbördes rättshjälp mellan medlemssta
terna i straffrättsliga frågor.
17. Fördragen innehåller inte några andra befogenheter
för att anta den här förordningen än dem som följer
av artikel 235 i EG-fördraget och artikel 203 i Eur
atomfördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs de ytterligare allmänna
bestämmelser som avses i artikel 10 i förordning (EG,
Euratom) nr 2988/95 och som är tillämpliga på sådana
administrativa kontroller och inspektioner på platsen som
utförs av kommissionen för att skydda gemenskapernas
finansiella intressen mot sådana oegentligheter som defi
nieras i artikel 1.2 i den nämnda förordningen .
Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapsbe
stämmelserna för särskilda sektorer är denna förordning
tillämplig på gemenskapens samtliga verksamhetsom
råden .

inspektioner på platsen enligt denna förordning skall den

melser för en särskild sektor.

Dessutom skall kommissionen beakta sådana pågående
eller avslutande kontroller som en medlemsstat utfört

med stöd av sin lagstiftning i fråga om samma handlingar
hos de berörda ekonomiska aktörerna.

Artikel 4

Kontroller och inspektioner på platsen skall förberedas
och ledas av kommissionen i nära samarbete med de

behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten,
vilka skall underrättas i god tid om föremålet för, syftet
med och den rättsliga grunden för kontrollerna och
inspektionerna, så att de kan lämna all den hjälp som
behövs. I detta syfte får tjänstemän från den berörda
medlemsstaten delta i kontrollerna och inspektionerna på
platsen .
Om den berörda medlemsstaten så önskar, får kommis

sionen och medlemsstatens behöriga myndigheter ge
mensamt utföra kontroller och inspektioner på platsen .
Artikel 5

Kontroller och inspektioner på platsen skall utföras av
kommissionen hos de ekonomiska aktörer på vilka admi
nistrativa gemenskapsåtgärder och gemenskapssanktioner
enligt artikel 7 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 är
tillämpliga, då det finns anledning att tro att oegentlig
heter har begåtts.

Nr L 292/4
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För att underlätta för kommissionen att utföra dessa

kontroller

och

inspektioner

skall

de

ekonomiska

aktörerna lämna tillträde till lokaler, markområden , trans

— datauppgifter,

— system och metoder för tillverkning, förpackning och
leverans,

portmedel och andra platser, som används yrkesmässigt.
I den mån det är strikt nödvändigt för att fastställa att en

oegentlighet har förekommit kan kommissionen utföra
kontroller och inspektioner på plats hos andra berörda
ekonomiska aktörer för att få tillträde

till

relevanta

uppgifter som innehas av dessa aktörer vad beträffar de
omständigheter som är föremål för kontroller och inspek
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— fysisk kontroll av varornas eller det utförda arbetets
typ och omfattning,

— provtagning och undersökning av prover,
— lägesrapporter om arbeten och investeringar som
finansierats samt om hur genomförda investeringar
har använts,

tioner på plats .

— budget- och bokföringshandlingar,
Artikel 6

1 . Kontroller och inspektioner på platsen skall utföras
under kommissionens ledning och ansvar av dess tjän
stemän eller andra anställda, vederbörligen bemyndigade
av

kommissionen,

nedan

kallade

"kommissionens

kontrollanter". Personer som medlemsstaterna har ställt

— det finansiella och tekniska genomförandet av de
projekt som fått bidrag.

2. När så erfordras skall medlemsstaterna, på begäran
av kommissionen, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i över
ensstämmelse med sin lagstiftning, särskilt för att säkra
bevismaterial .

till kommissionens förfogande som utstationerade natio
nella experter får biträda vid sådana kontroller och

Artikel 8

inspektioner.

Kommissionens kontrollanter skall utöva sina befogen
heter med stöd av ett skriftligt bemyndigande som inne
håller uppgifter om deras identitet och befattning samt en
handling som anger föremålet för och syftet med
kontrollen eller inspektionen på plats.

1 . Alla uppgifter som på något sätt lämnats eller erhål
lits enligt denna förordning skall vara sekretessbelagda
och ges samma skydd som motsvarande uppgifter har
enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstat
som tagit emot uppgifterna och enligt de motsvarande
bestämmelser som är tillämpliga på gemenskapens insti

Om inte annat följer av tillämplig gemenskapsrätt är
kommissionens kontrollanter skyldiga att följa de regler
för förfaranden som anges i den berörda medlemsstatens
lagstiftning.

tutioner.

2.

Om den berörda medlemsstaten samtycker får

kommissionen begära att tjänstemän från andra medlems
stater biträder som observatörer och anlita externa organ
som handlar under kommissionens ansvar för tekniskt
bistånd .

Kommissionen skall se till att de ovannämnda tjänste

männen och organen uppfyller alla krav i fråga om
teknisk kompetens, oavhängighet och iakttagande av tyst

Sådana uppgifter får endast överlämnas till personer inom
gemenskapens institutioner eller i medlemsstaterna som i
kraft av sin befattning skall ha vetskap om dem, och de
får inte användas av gemenskapens institutioner i andra
syften än för att garantera ett effektivt skydd av gemenska
pernas finansiella intressen i alla medlemsstater. När en
medlemsstat

avser

att

för

andra

ändamål

använda

uppgifter som samlats in av tjänstemän vilka under den
statens bemyndigande deltagit som observatörer i
kontroller och inspektioner på platsen enligt artikel 6.2,
skall den inhämta samtycke från den medlemsstat där
dessa uppgifter samlades in .

nadsplikt.
Artikel 7

1.
På samma villkor som de nationella administrativa
kontrollanterna och i överensstämmelse med nationell

lagstiftning, skall kommissionens kontrollanter få tillgång
till alla de uppgifter och all den dokumentation om
berörda transaktioner som behövs för att kontrollerna och

inspektionerna på platsen skall förlöpa på bästa sätt. De
får använda samma hjälpmedel för att kontrollera som de
nationella administrativa kontrollanterna och får bl.a . ta

kopior av relevanta handlingar.
Kontrollerna och inspektionerna på platsen får särskilt
avse

— affärsböcker och affärshandlingar som fakturor, speci
fikationer, lönespecifikationer, följesedlar och bank
kontoutdrag, som de ekonomiska aktörerna förfogar
över,

2. Kommissionen skall så snart som möjligt meddela
den behöriga myndigheten i den medlemsstat på vilkens
territorium kontroll eller inspektion på platsen har ägt
rum, alla omständigheter eller misstankar rörande en
oegentlighet som den har fått kännedom om i samband
med kontrollen eller inspektionen på platsen . Kommis
sionen skall under alla omständigheter informera ovan
nämnda myndighet om resultatet av dessa kontroller och
inspektioner.
3.

Kommissionens kontrollanter skall se till att deras

rapporter om kontrollerna och inspektionerna upprättas
med beaktande av förfarandekraven i lagstiftningen i den
berörda medlemsstaten. De insamlade handlingar och
underlag som avses i artikel 7 skall sammanställas i en

bilaga till nämnda rapporter. De på så sätt upprättade
rapporterna skall på samma sätt och på samma villkor
som de administrativa rapporter som framtagits av natio
nella administrativa kontrollanter kunna utgöra godtagbart
bevismaterial i administrativa eller rättsliga förfaranden i
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den medlemsstat där det visar sig vara nödvändigt att
använda dem . De skall bedömas efter samma regler som
gäller för administrativa rapporter upprättade av nationella
administrativa kontrollanter och ha samma värde som

dessa rapporter. När en kontroll utförs gemensamt, i
enlighet med artikel 4 andra stycket, skall de nationella

Nr L 292/ 5

Artikel 9

Om de ekonomiska aktörer som avses i artikel 5 motsätter

sig kontroll eller inspektion på platsen, skall den berörda
medlemsstaten med tillämpning av nationella bestäm
melser lämna kommissionens kontrollanter det biträde de

kontrollanterna som har deltagit i operationen uppmanas
att kontrasignera den rapport som kommissionens
kontrollanter upprättat.

behöver så att deras uppdrag att utföra kontroller och
inspektioner på platsen kan fullgöras.

4. Vid tillämpningen av denna förordning skall
kommissionen se till att dess kontrollanter följer gemen
skapsbestämmelser och de nationella bestämmelserna om
skydd av personuppgifter, särskilt dem som föreskrivs i

Medlemsstaterna skall vid behov och i enlighet med
nationell rätt vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.
5. När kontroller eller inspektioner på platsen äger
rum utanför gemenskapens territorium, skall kommissio
nens kontrollanter upprätta sina rapporter på så sätt att
dessa kan utgöra godtagbart bevismaterial i administrativa
eller rättsliga förfaranden i den medlemsstat där det visar
sig vara nödvändigt att använda dem .

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 november 1996.

På rådets vägnar
R. QUINN

Ordförande
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2186/96
av den 14 november 1996

om ändring av förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för
tilläggsavgiften 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 3950/92 av
den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ('), senast

ändrad genom förordning (EG) nr 1 109/96 (2), särskilt
artikel 1 1 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 (3), senast

ändrad genom förordning (EG) nr 82/96 (4), föreskrivs i
artikel 4 den straffavgift som direktförsäljare måste betala
om de inte årligen och inom föreskriven tid till medlems
statens behöriga myndighet lämnar in det frågeformulär
som visar deras försäljning under den gångna perioden .
Erfarenheten har visat att för producenter med en mycket
liten referenskvantitet har den föreskrivna straffavgiften
liten avskräckande verkan , och leder till administrativa

kostnader som är högre än beloppet i fråga. Därför bör ett
minimibelopp för denna straffavgift fastställas.

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

Andra stycket i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 536/93
skall ersättas med följande :
"Om inte tidsfristen respekteras skall producenten
vara skyldig att betala avgift för de totala kvantiteter av
mjölk och mjölkekvivalenter som sålts direkt och som
överskridit producentens referenskvantitet, eller om
inget överskridande skett, en straffavgift som är lika
med det avgiftsbelopp som skall betalas för ett över
skridande med 0,1 % av prducentens referenskvanti
tet, och detta belopp får inte vara lägre än 20 ecu eller
högre än 1 000 ecu."
Artikel 2

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
(')
(«)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

405, 31.12.1992, s. 1 .
148 , 21.6.1996, s. 13.
57, 10.3.1993, s . 12.
17, 23.1.1996, s. 1 .

15. 11 . 96

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Nr L 292/7

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2187/96
av den 14 november 1996

om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma

tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i
Israel

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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), sär

priserna pa den importerade produkten har legat under
den nivån .

I kommissionens förordning (EG) nr 1985/96 (^ 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 Q, fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden .

skilt artikel 5.2 b i denna, och

De representativa marknadskurser som avses i artikel 1 i

med beaktande av följande:

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

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för att
tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor, småblom
miga rosor, flerblommiga nejlikor (spray) och enkelblom
miga nejlikor (standard) inom gränserna för de tullkvoter
som årligen öppnas för import till gemenskapen av färska

medlemsstaternas valutor.

Närmare

bestämmelser

för

tillämpningen och fastställandet av dessa omräknings
kurser fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr
1068/93 (l0), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1482/96 (").

snittblommor.

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/ 88

Genom rådets förordning (EG) nr 1981 /94 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1877/96 (4), öppnas och
föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens
tullkvoter för färska snittblommor och blomknoppar med
ursprung i Cypern, Jordanien, Marocko respektive Israel.

förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av förmåns
tullarna är uppfyllda i fråga om enkelblommiga nejlikor
(standard) med ursprung i Israel Gemensamma tulltaxans

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 a i

tullsats bör därför återinföras .

pens producentpris. Å andra sidan upphävs förmånstullen,

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
lande över eller under 85 % av gemenskapens produ
centpris i fråga om minst 30 % av de kvantiteter för
vilka priser finns tillgängliga på de representativa
marknaderna och om, under tre dagar av den perioden,
(') EGT nr L 382, 31.12.1987, s. 22.

(4 EGT nr L 79, 29.3.1996, s. 6.
(3) EGT nr L 199, 2.8.1994, s . 1 .

4 EGT nr L 249, 1.10.1996, s. 1 .

Med avseende på import av enkelblommiga nejlikor (stan
dard) (KN-nummer ex 0603 10 13 och ex 0603 10 53)
med ursprung i Israel skall de förmånstullar som fastställs
i förordning (EG) nr 1981 /94 upphävas och Gemen
samma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1996.
o EGT nr L 264, 17.10.1996, s . 14.
(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 .
Q EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
H EGT nr L 108 , 1.5.1993, s . 106.
(" EGT nr L 188 , 27.7.1996, s . 22.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

15 . 11 . 96

15. 11 . 96
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KOMMISSIONENS FORORDNING EG) nr 2188 /96
av den 14 november 1996

om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma
tulltaxans tull på import av småblommiga 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 1985/96 (^ fastställs
gemenskapens producentpriser på nejlikor och rosor med
avseende på tillämpningen av importförfarandena.
I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (s), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2917/93 (7), 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), sär
skilt artikel 5.2 b i denna, och

De representativa marknadskurser 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

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 1877/96 (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,

valutor .

Närmare

bestämmelser

för

tillämpningen och fastställandet av dessa omräknings
kurser fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr
1068 /93 (l0), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1482/96 (").
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 småblommiga rosor med
ursprung i Israel . Gemensamma tulltaxans tullsats bör
därför återinföras .

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
november 1996 till 31 oktober 1997. 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
importmarknadema, eller om

b) under en period på fem till sju marknadsdagar i följd
priserna på den importerade produkten ligger omväx
lande över eller under 85 % av gemenskapens produ

centpris i fråga om minst 30 % av de kvantiteter för
vilka priser finns tillgängliga på de representativa
marknaderna och om, under tre dagar av den perioden,

priserna på den importerade produkten har legat under
den nivån .

Med avseende på import av småblommiga 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

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1996 .
Den skall tillämpas fram till och med senast den 31
oktober 1997 .

s) EGT nr L 264, 17.10.1996, s . 14.
6) EGT nr L 72, 18.3.1988 , s . 16 .

j EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 33.
(')
(2)
O
(*)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

382, 31.12.1987, s. 22.
79, 29.3.1996, s . 6.
199, 2.8.1994, s. 1 .
249, 1.10.1996, s. 1 .

») EGT nr L 387, 31.12.1992, s . 1 .
s EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .

10) EGT nr L 108 , 1.5.1993, s . 106.
11

EGT nr L 188 , 27.7.1996 , s . 22.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

15 . 11 . 96

15. 11 . 96
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2189/96
av den 14 november 1996

om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölk
produkter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

av perioden i fraga. Därför bör utfärdandet av exportli
censer för de berörda produkterna tillfälligt upphöra.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga

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 förordning (EG) nr 1 587/96 (2),

mjölkprodukter.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1466/95 av den 27 juni 1995 om särskilda tillämpningsfö
reskrifter för exportbidrag inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter f), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 1 875/96 (4), särskilt artikel 8.3 i denna,
och

med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Utfärdandet av exportlicenser för mjölkprodukter
som omfattas av KN-nummer 0406 skall tillfälligt
upphöra under perioden 15 — 20 november 1996.

2. Licensansökningar för produkter som omfattas av
KN-nummer 0406, som är under behandling och som

med beaktande av följande:

skulle ha utfärdats från och med den 15 november 1996

Marknaden för vissa mjölkprodukter karaktäriseras av
osäkerhet. Det är nödvändigt att undvika att ansökningar
lämnas in i spekulativt syfte vilket kan leda både till att
snedvrida konkurrensen mellan aktörer och till att hota

kontinuiteten i exporten av dessa produkter under resten

skall beviljas.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

148 ,
206,
144,
247,

28.6.1968 ,
16.8.1996,
28.6.1995,
28.9.1996,

s.
s.
s.
s.

13 .
21 .
22.
36.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2190/96
av den 14 november 1996

om tillämpningsföreskifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller
exportbidrag för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (9),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2123/96 (10)
upprättas en exportbidragsnomenklatur för jordbrukspro
dukter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av
den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker ('), senast ändrad

I kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 ("), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 1384/95 (u), fastställs
gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
exportbidrag för jordbruksprodukter. Dessa föreskrifter
bör kompletteras med särskilda föreskrifter för frukt- och
grönsakssektorn .

genom kommissionens förordning (EG) nr 1363/95 (2),
särskilt artikel 26.11 i denna,

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 (3), ändrad

genom förordning (EG) nr 1 193/96 (4), särskilt artikel 4 i
denna, och

I kraft av artikel 26.1 i förordning (EEG) nr 1035/72, skall
bidragen fastställas med hänsyn till de gränser som fast
ställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 228 i
EG-fördraget.
Kommissionen bör fastställa de bidragssatser opch maxi
mikvantiteter som berättigar till bidrag. Dessa fastställelser
skall göras för varje period för utfärdande av exportli
censer och får ändras på grund av ekonomiska omständig
heter.

med beaktande av följande:

För att säkerställa en mycket noggrann förvaltning av
exportkvantiteterna, bör utfärdandet av dessa licenser ske
först efter en viss betänketid .

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/95 av den 28

juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för
frukt och grönsaker senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2702/95 (6), bör ändras på ett antal punkter för att
förbättra ordningen för exportbidrag för frukt och grön
saker och för att säkerställa öppenheten i systemet. För att

skapa klarhet och överskådlighet bör förordningen i
samband därmed ersättas av en omtryckt version och

förordning (EG) nr 1488/95 bör därför upphävas.

Det är lämpligt att medlemsstaterna utser behöriga
myndigheter som skall utfärda licenserna.

För att systemet skall fungera väl är det lämpligt att före
skriva olika system för beviljande av bidrag.
Licenser med förutfastställelse av bidrag bör endast
utfärdas om en säkerhet ställs .

Enligt artikel 26.6 i förordning (EEG) nr 1035/72 krävs
företeende av en exportlicens för att bidrag skall beviljas.

För att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande
och för att undanröja risken för spekulation, är det
lämpligt att förbjuda överlåtelse av licenserna.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 (7), senast

ändrad genom förordning (EG) nr 2137/95 (8) fastställs
tillämpningsföreskrifterna för systemet med import- och
exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruks
produkter.
')
2)
3)
4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

118,
132,
349,
161 ,

20.5.1972, s. 1 .
16.6.1995, s. 8 .
31.12.1994, s. 105.
29.6.1996, s. 1 .

5) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 68 .
6) EGT nr L 280, 23.11.1995, s. 30.
^ EGT nr L 331 , 2.12.1988 , s. 1 .
8) EGT nr L 214, 8.9.1995, s. 21 .

I artikel 26.4 i förordning (EEG) nr 1035/72 föreskrivs
bland annat att bidragen skall fastställas med hänsyn till
den ekonomiska aspekten av den planerade exporten. I
detta hänseende är det lämpligt att föreskriva ett nytt
system för utfärdande av licenser med förutfastställelse av
bidraget. Innan licenserna utfärdas skall kommissionen
skaffa sig upplysningar från exportörerna om vilken mini
O EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1 .
(I0) EGT nr L 284, 6.11.1 996, s. 2.
(") EGT nr L 351 , 14.12.1987, s. 1 .
(I2 EGT nr L 134, 20.6.1995, s. 14.
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mibidragssats som krävs för export. Med hjälp av denna
information kan kommissionen med fullständig
kännedom om fakta besluta om bidragssatser som har
ekonomisk bärkraft.

Nr L 292/ 13

För proviantering till fartyg och luftfartyg, vilken likställs
med bidragsberättigande export från gemenskapen, skulle
en systematisk kontroll vad gäller kvalitetsnormen för
varje enskilt parti kräva ett administrativt arbete som inte

står i proportion till de små mängder frukt och grönsaker
som normalt omfattas av sådana särskilda leveranser.

Eftersom bidragssatsen i enlighet med artikel 26.7 i
förordning (EEG) nr 1035/72 skall vara den som gäller vid
ansökningsdatumet för licens med förutfastställelse av
bidrag, finns det anledning att föreskriva ett förfarande
genom vilket licensansökan skall ske under en period
som fastställts i förväg på grundval av en vägledande
bidragssats. När denna period löpt ut skall kommissionen,
med hjälp av de uppgifter som medlemsstaterna lämnat
in, fastställa ett faktiskt datum för licensansökan och en

definitiv bidragssats som skall gälla denna dag.

Det måste föreskrivas en möjlighet för kommissionen att
om så är nödvändigt avslå alla ansökningar om specialli
censer med förutfastställelse av bidraget.

Under vissa omständigheter är en sådan kontroll därför
inte önskvärd och undantag bör tillåtas.
I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 4.3 i

kommissionens förordning (EEG) nr 2251 /92 av den 29
juli 1992 om kvalitetskontroll av färsk frukt och grön
saker ('), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3148/
94 (2), kan ovannämnda undantag endast accepteras för
mängder på högst 500 kg per produkt.

Inom toleransgränserna får den exporterade kvantiteten
som berättigar till utbetalning av bidrag inte överstiga den
kvantitet som licensansökan avser.

Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker har inte
yttrat sig inom den tidsfrist som ordföranden bestämt.

Innebörden av begreppet datum för utfärdande av licenser
bör fastställas i enlighet med förordning (EEG) nr 3719/
88 .

För att bibehålla den flexibilitet som är typisk för export
av frukt och grönsaker, vilka är ömtåliga produkter, bör
det fastställas att vissa transaktioner skall vara bidragsbe
rättigande utan förutfastställelse, under förutsättning att en
licensansökan lämnas in i efterhand.

För att gemenskapens aktörer inte skall diskrimineras vid
utfärdande av licenser utan förutfastställelse av bidrag, bör
hänsyn tas till datumet för godkännande av exportdeklara
tionen snarare än till datumet för licensansökan .

För att undvika betydande överskridanden av de vägle
dande kvantiteterna för licenser utan förutfastställelse av

bidraget, bör det föreskrivas en möjlighet för kommis
sionen att ge avslag på licensansökningar som avser ett
exportdatum som ligger senare än ett visst datum.

Destinationen eller destinationsgrupperna bör göras obli
gatoriska.

Medlemsstaterna skall regelbundet meddela kommis
sionen viss information om licensansökningarna.

Det bör säkerställas att de produkter som exporteras med
bidrag uppfyller de gemensamma kvalitetsnormer och de
eventuella nationella kvalitetsföreskrifter, som gäller frukt
och grönsaker som exporteras till tredje land.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ordning för beviljande av bidrag
1 . De exportbidrag som föreskrivs i artikel 26 i förord
ning (EEG) nr 1035/72 skall beviljas på grundval av en
exportlicens som kan utfärdas enligt följande tre system:
— Ett standardsystem med licens med förutfastställelse
av bidraget, hädanefter kallat "system Al ".
— Ett särskilt system med licens med förutfastställelse av
bidraget, hädanefter kallat "system A2".

— Ett system med licens utan förutfastställelse av bidrag,
hädanefter kallat "system B".

2. För systemen Al och A2 skall bidragssatsen fast
ställas av kommissionen, enligt det förfarande som före
skrivs i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72, vilket
också gäller de kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas
och giltighetstiderna för licenserna i fråga. För systemet
A2 skall dessa bidragssatser och kvantiteter emellertid
endast tjäna som vägledning.
(') EGT nr L 219, 4.8.1992, s. 9.
2 EGT nr L 332, 22.12.1994, s. 28 .
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Dessa fastställelser skall ske för varje licensansökningspe

Om de överskrider den kvantiteten skall kommissionen

riod .

fastställa en procentsats för utfärdande av de begärda
kvantiteterna eller besluta att ge avslag på ansökningarna.

3 . För systemet B skall kommissionen i enlighet med
det förfarande som föreskrivs i artikel 33 i förordning

(EEG) nr 1035/72, fastställa de vägledande kvantiteterna
och bidragssatserna.

4. Exportlicenserna skall utfärdas den femte arbets
dagen efter den dag då ansökan lämnades in, under förut
sättning att de åtgärder som avses i punkt 3 andra stycket
inte har vidtagits under tiden .

Dessa fastställelser skall ske för varje exportperiod.
4. Under särskilda omständigheter får de kvantiteter
som avses i punkterna 2 och 3 samt giltighetstiderna för
de licenser som avses i punkt 2 ändras av kommissionen
med hänsyn till produktionsutvecklingen inom gemen
skapen och exportutsikterna.

5 . I de fall en procentsats för utfärdande fastställs i
enlighet med bestämmelserna i punkt 3 andra stycket, får
ansökningarna dras tillbaka inom tio arbetsdagar från
dagen då denna procentsats offentliggörs. Ett sådant
tillbakadragande skall medföra att säkerheten frisläpps.
Säkerheten skall också frisläppas då ansökningarna avslås.

Artikel 2
Artikel 3

Särskilda bestämmelser för systemet Al
Särskilda bestämmelser för systemet A2
1.

Aktörerna skall ansöka om Al - licens hos de behö

riga myndigheterna i medlemsstaternas för att beviljas
bidrag till den sats som är giltig den dag då ansökan
inlämnas .

Licensansökan skall åtföljas av en säkerhet till ett belopp

som utgör hälften av det bidrag som gäller den dag då
ansökan inlämnas för den typ av export det gäller.

2.

Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i

bilaga I varje måndag och torsdag, senast kl. 12.00 (Brys
seltid), till kommissionen översända ett meddelande som
för varje ansökningsdatum och varje produktkategori
anger de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit
föregående dagar, undantaget dem som rör ansökningar
som fått avslag i enlighet med artikel 4.3 eller, i förkom
mande fall, om ingen ansökan lämnats in .
3.

Kommissionen skall, för varje produktkategori

1 . Ansökningar om A2-licens skall inlämnas av aktö
rerna till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna
under de ansökningsperioder som avses i artikel 1.2, för
att en definitiv bidragssats och en viss produktkvantitet,
som är giltiga vid det faktiska ansökningsdatumet, skall
kunna beviljas.

I denna förordning avses med "det faktiska ansökningsda
tumet" det datum då de ansökningar som avses i första
stycket anses ha inlämnats.
Dessa ansökningar skall åtföljas av en säkerhet som skall
ställas för ett belopp lika med halva det vägledande
bidragsbelopp som gäller under ansökningsperioden .

lämnats in överstiger kvantiteten som avses i artikel 1 .2,

2. I licensansökningarna skall åtminstone någon av
följande uppgifter anges i fält 20 där den minimibidrags
sats som den sökande begärt för att kunna genomföra
exporten, skall anges i ecu (heltal) per ton nettovikt:

— med avdrag för de kvantiteter för vilka Al -licenser
utfärdats under innevarande period för utfärdande,

— Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la
Comisión, de un tipo de restitución superior o igual

fortlöpande för varje dag som ansökningar lämnas in,
undersöka om de totala kvantiteterna för vilka ansökan

inte inberäknat de licenser som utfärdats inom ramen
för det livsmedelsbistånd som avses i artikel 10.4 i

jordbruksavtalet som slöts inom ramen för de multila
terala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan,
— ökat med de kvantiteter som motsvarar de ansök

ningar som dragits tillbaka enligt punkt 5,
— ökat med de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats

men inte utnyttjats,
— ökat med de kvantiteter som inte utnyttjats inom
ramen för den tolerans som avses i artikel 8.5 i förord

ning (EEG) nr 3719/88 .

a . . . ( tipo mínimo solicitado por el solicitante del
certificado ) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de
la solicitud

— Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen
fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den mini
mumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto
på den faktiske ansøgningsdato
— Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am
tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten
Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne
Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)
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— Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από
την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου
προς . . . (ελάχιστο ύψος που ζητά o υποβάλλων
αίτηση πιστοποιητικού) ECU/τόνο καθαρού
βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της
αίτησης

eller besluta att om sa är nödvändigt ge avslag på ansök

— Application subject to the fixing by the Commission

ogiltiga.

ningarna.

5. De ansökningar med bidragssatser som avses i punkt
2 och som är högre än de motsvarande definitiva bidrags
satser som fastställts av kommissionen skall betraktas som

of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net

( minimum rate sought by the applicant) on the actual
date of application

6.

Exportlicenserna skall utfärdas av medlemsstaterna

den tredje arbetsdagen efter det faktiska ansökningsdatu
met .

— Demande sous reserve de la fixation par la Commis
sion d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . .
(taux minimal demandé par le demandeur de certifi
cat) écus/tonne net à la date effective de la demande
— Domanda condizionata alla fissazione, da parte della
Commissione, di un tasso di restituzione superiore o
pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del
titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

— Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de
daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt
die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager
gevraagde minimumrestitutievoet)
— Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma
taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima

pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada
líquida na data efectiva de pedido
— Hakemus, jonka edellytyksenä on , että komissio vahvi
staa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen
hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta
nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä
— Ansökan med förbehåll för att kommissionen fast

ställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidrags
sats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt
vid det faktiska datumet för ansökan

Den licenssökande får ansöka om en minimibidragssats
som är högst dubbelt så stor som den vägledande bidrags
satsen .

3 . Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i
bilaga II, senast den tredje arbetsdagen efter licensansök
ningsperioden kl . 12.00 (Brysseltid), till kommissionen
översända ett meddelande som för varje produktkategori
anger de kvantiteter för vilka licensansökningar inkom
mit, undantaget dem som rör ansökningar som fått avslag
i enlighet med artikel 4.3 eller, i förekommande fall, om
ingen ansökan ingetts . Dessa kvantiteter skall fördelas :
— enligt destination eller destinationsgrupp,
— enligt de minimibidragssatser som den sökande
begärt, rangordnade från den lägsta till den högsta.
4.

Vid utgången av varje licensansökningsperiod skall

kommissionen fastställa

— det faktiska ansökningsdatum som anges i punkt 1 ,
— de definitiva bidragssatser som är gällande denna dag,
— de procentsatser för utfärdande av licenser för vilka
ansökningar beräknas inkomma det faktiska ansök
ningsdatumet,

7. För de licensansökningar som ogiltigförklarats
genom tillämpning av punkt 5 och för de ansökningar
som fått avslag i enlighet med punkt 4, skall säkerheten
frisläppas.

Artikel 4

Gemensamma bestämmelser för systemen Al och
A2

1.

För de Al - och A2-licenser som avses i artikel 1.1 a

och b är destinationer eller destinationsgrupper obligato
riska i enlighet med artikel 20.3 i förordning (EEG) nr
3665/87. De skall anges i fält 7 i licensansökningarna
eller licenserna .

2.

Licensansökningarna eller licenserna skall i fält 22

innehålla åtminstone en av följande upplysningar:
— Restitución valida para . . . (cantidad para la que se
haya expedido el certificado) como máximo

— Restitutionen omfatter højst . . . (den
licensen er udstedt for)

mængde,

— Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die
Lizenz erteilt wurde)
— Επιστροφή που ισχύει για (ποσότητα για την
οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο
όριο

— Refund valid for not more than . . . (quantity for which
licence issued)

— Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le
certificat est délivré) au maximum
— Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo
per il quale è rilasciato il titolo)
— Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven)
— Restituição valida para . . . (quantidade em relação à
qual tenha sido emitido o certificado), no máximo
— Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

— Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken
licensen skall utfärdas)
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3.
De licensansökningar som av en aktör lämnas in för
en produkt och en destination eller destinationsgrupp får,
för varje ansökningsperiod och för varje licenstyp, inte to

— Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndel

talt sett avse en kvantitet som är större än hälften av den

— Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis

kvantitet som fastställts för denna produkt och destination
eller destinationsgrupp under den berörda ansökningspe
rioden .

Om denna kvantitet ökar under en ansökningsperiod, får
senare ansökningar inte avse en kvantitet som är större än
hälften av denna ökning.
Medlemsstaterna skall automatiskt ge avslag på alla ansök
ningar som inte överensstämmer med bestämmelserna i
första och andra styckena.
4. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bila
ga III, varje torsdag senast kl . 12.00 (Brysseltid) till kom
missionen översända ett meddelande som för varje pro
duktkategori innehåller uppgift om

— de kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits
tillbaka,

se) til (gyldighedsperiodens ophør)

zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

— Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία έ
ναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)
— Licence valid from (date of commencement of validi
ty) to (date of end of validity)

— Certificat valable du (date de début de validité) au
(date de fin de validité)

— Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al
[data di scadenza della validità]

— Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de
geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag
van de geldigheidsduur)

— Certificado valido de (data de início da validade) a (da
ta de termo da validade)

— de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats men inte

utnyttjats och de kvantiteter som inte utnyttjats inom

— Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voi
massaolon päättymispäivä)

ramen för den tolerans som föreskrivs i artikel 8.5 i

förordning (EEG) nr 3719/88 ,
— i förekommande fall, att sådana kvantiteter saknas,

— de bidragssatser som tillämpats för de kvantiteter som
anges i första och andra strecksatserna.
Meddelandet skall innehålla upplysningar som rör den
andra veckan före den innevarande .

5. Licensernas giltighetstid räknas från och med det
datum då de utfärdades i enlighet med artikel 21.2 i för
ordning (EEG) nr 3719/88 .

För exportlicenser för äpplen avsedda för Argentina, Costa
Rica, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia,
Mexiko, Papua Nya Guinea, Paraguay, Singapore, Taiwan,
Thailand, Uruguay och Vietnam räknas giltighetstiden

— Licens giltig frän (datum för giltighetstidens början)
till (datum då giltighetstiden slutar).
De licenser som avses i andra stycket skall inte utfärdas
under perioden mellan den 1 mars och det datum som
svarar mot den 15 juli minus giltighetstiden . Exportlicen

ser för äpplen med andra destinationer, vars giltighetstid
delvis omfattar perioden mellan den 1 mars och den 14
juli, får inte bli föremål för ändring av destination till nå
gon av de destinationer som anges i andra stycket.
6. Den exporterade kvantiteten inom toleransramen
som avses i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 be
rättigar inte till utbetalning av bidraget.

från

Artikel 5

— den 15 juli innevarande år för de licenser som utfär
dats mellan det datum som svarar mot den 1 5 juli mi
nus giltighetstiden och den 14 juli,

Särskilda bestämmelser för systemet B

— dagen för utfärdandet av licensen, för de licenser som
utfärdas från den 15 juli till den sista februari följande

stycket i förordning (EEG) nr 3665/87 skall aktörerna an

år.

Giltighetstiden begränsas till den sista februari för de li
censer som utfärdas mellan det datum som svarar mot

1.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2a första

söka om de B-licenser som avses i artikel 1.3, hos de be

höriga myndigheterna i medlemsstaterna senast den femte
arbetsdagen efter den dag då exportdeklarationen för pro

dukterna godkänts, för att en bidragssats som är giltig för

den 1 mars minus giltighetstiden och den sista februari.

exportperioden i fråga skall kunna beviljas.

Dessa datum skall anges i fält 22 enligt följande:

Licensansökningarna anses ha lämnats in den dag då ex
portdeklarationen för produkterna godkändes. Om denna
dag är en helgdag anses ansökningarna ha lämnats den
första därpå följande arbetsdagen .

— Certificado valido del (fecha de comienzo del periodo
de validez) al (fecha final del período de validez)
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För exportlicenser för äpplen avsedda för Argentina, Costa
Rica, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia,
Mexiko, Papua Nya Guinea, Paraguay, Singapore, Taiwan,
Thailand, Uruguay och Vietnam skall sådana ansökningar
endast tillåtas under perioden från den 15 juli till den
sista februari följande år.

— Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vo
rausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Ve
rordnung (EG) Nr. 2190/96

2. Licensansökningarna skall åtföljas av en kopia av ex
portdeklarationen för produkterna. Deklarationen skall in
nehålla åtmonstone en av följande uppgifter:

— Application for export licence without advance fixing
of the refund in accordance with Article 5 of Regula

— Exportación para la que se presentara una solicitud a

— Demande de certificat d exportation sans fixation à l'a

posteriori de certificado de exportación sin fijación
anticipada de la restitución (sistema B)
— Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om
eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
(system B)
— Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne
Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird
(System B)

— Εξαγωγή για την οποία 8α υποβληθεί αίτηση εκ
των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξ
αγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σ
ύστημα B)

— Export to be the subject of an a posteriori application
for an export licence without advance fixing of the re

— Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής
χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με
το άρθρο 5 του κανονισμού ( ΕΚ) αριθ. 2190/96

tion (EC) No 2190/96
vance de la restitution conformément à l'article 5 du

règlement (CE) n0 2190/96
— Domanda di titolo di esportazione senza fissazione an

ticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n . 2190/96

— Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling
vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EG) nr. 2190/96

— Pedido de certificado de exportação sem prefixação da
restituição, nos termos do artigo 5? do Regulamento
(CE) n ? 2190/96
— Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vi
entitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

— Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bi
draget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.

fund (system B)

— Exportation qui fera l'objet d une demande a posterio
ri de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de
la restitution (système B)

— esportazione che sara oggetto di una domanda a poste
riori di titolo di esportazione senza fissazione anticipa
ta della restituzione (sistema B)
— Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder

vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal wor
den aangevraagd

— Exportação que sera objecto de um pedido a posteriori
de certificado de exportação sem prefixação da restitu
ição (sistema B)

— Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, jo
hon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely)

— Export som kräver en ansökan i efterhand om export
licens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3 . Licensansökningarna och licenserna skall i fält 22
innehålla åtminstone en av följande anmärkningar:
— Solicitud de certificado de exportación sin fijación an

ticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del
Reglamento (CE) n° 2190/96

— Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af
restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

4. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bila
ga IV, varje torsdag senast kl . 12.00 (Brysseltid), till kom
missionen översända ett meddelande som för varje ansök
ningsdatum enligt punkt 1 och för varje produktkategori
innehåller uppgift om
— de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit
eller, i förekommande fall, att ansökningar saknas,
— de kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits
tillbaka,

— de kvantiteter som inte utnyttjats.
Meddelandet

skall

omfatta

de

kvantiteter

för

vilka

licensansökningarna anses ha lämnats in under den andra
veckan före den innevarande veckan .

5. Om de kvantiteter som begärts för en produkt över
skrider eller löper risk att överskrida den vägledande
kvantitet som fastställts för den innevarande exportperio
den, får kommissionen fastställa ett sådant datum att de

licensansökningar för vilka produkternas export
deklaration har godkänts senare under den innevarande
exportperioden, kan avslås.
6. Efter varje exportperiod skall kommissionen, genom
att använda den information som finns tillgänglig, för var
je produkt undersöka om de fastställda vägledande kvanti
teterna överskrids av de kvantiteter som begärts utanför
ramarna för det livsmedelsbistånd som föreskrivs i artikel

10.4 i jordbruksavtalet, vilket slöts inom ramen för de
multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan
samt fastställa de definitiva bidragssatserna.
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Om ett överskridande konstateras kan kommissionen sän

Dessa licenser skall av intressenten läggas fram direkt in

ka bidragssatsen för dessa transaktioner.

för den myndighet som ansvarar för utbetalningen av ex

För att ta hänsyn till de årliga gränser som fastställts i de
avtal som slutits i enlighet med artikel 228 i fördraget,
kan kommissionen dessutom fastställa en procentsats för

licensen .

portbidraget. Denna myndighet skall kontera och visera

utfärdande av de begärda kvantiteterna.
Artikel 6

Exportlicenserna skall utfärdas den fjortonde arbets
dagen efter det att exportperioden för licenser för den pe
7.

Allmänna bestämmelser

rioden avslutats. Licensen skall i fält 22 innehålla åtmin

stone en av följande uppgifter, samt bidragssatsen, fast
ställd enligt punkt 6 första stycket, och kvantiteten , om
det är nödvändigt, minskad med den procentsats för utfär
dande som avses i punkt 6 tredje stycket:
— Certificado de exportación sin fijación anticipada de la
restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los
productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de
. . . ecus/tonelada

— Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
for en mængde på ... kg produkter, anført i rubrik 16,
til en sats på . . . ECU/ton

— Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung
für eine Menge von ... kg der in Feld 16 genannten
Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

— Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της
επιστροφής για ποσότητα . . . χιλιογράμμων των
προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16 ύψους
. . . Ecu/τόνο

— Export licence without advance fixing of the refund
for . . . kilograms of products as listed in ox 1 6, at a ra
te of ECU . . ./tonne

— Certificat d'exportation sans fixation à 1 avance de la
restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de
produits figurant à la case 1 6, au taux de . . . écus/ton

1 . Medlemsstaterna skall utse den myndighet eller de
myndigheter som är behöriga att utfärda exportlicenser
och skall underrätta kommissionen om detta .

2.

Licensansökningarna och licenserna skall i fält 16

innehålla produktkoden enligt nomenklaturen för jord
bruksprodukter för exportbidrag som finns angivna i för
ordning (EEG) nr 3846/87.

Flera koder får emellertid förekomma samtidigt på li
censansökan under förutsättning att dessa koder tillhör
samma produktkategori och att bidragssatsen för dessa är
densamma.

Med kategori avses, enligt artikel 13a andra stycket i för
ordning (EEG) nr 3719/88, följande produktklasser:
— Tomater enligt KN-nummer 0702 00 .
— Skalad mandel enligt KN-nummer 0802 12.
— Hasselnötter enligt KN-numren 0802 21 och 0802 22.
— Valnötter med skal enligt KN-nummer 0802 31 .

— Apelsiner enligt KN-nummer 0805 10 .

— Klementiner

enligt

KN-numren

0805 20 11 ,

0805 20 21 och 0805 20 31 .

ne

— Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti
indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

— Monreales

och

satsumas

enligt

KN-numren

0805 20 13 , 0805 20 23 och 0805 20 33 .

— Mandariner

och

wilking

enligt

KN-numren

0805 20 15, 0805 20 25 och 0805 20 35.

— Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de re
stitutie voor ... kg van de in vak 16 genoemde pro
dukten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton
— Certificado de exportação sem prefixação da restituição
para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos
indicados na casa 1 6, à taxa de . . . ecus/tonelada.

— Tangeriner enligt KN-numren 0805 20 17, 0805 20 27
och 0805 20 37 .

— Andra liknande korsningar av citrusfrukter enligt KN
numren 0805 20 19 , 0805 20 29 och 0805 20 39 .

— Citroner enligt KN-numren 0805 30 20, 0805 30 30
och 0805 30 40 .

— Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvi
stusta, ... kilogramman määrälle kohdassa 16 mainit
tuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

— Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en
kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält
16, till ett belopp av . . . ecu/ton.
Om bidragssatsen eller procentsatsen för utfärdande i en
lighet med vad som anges i punkt 6 är lika med noll,
skall ansökningarna emellertid avslås.

— Limefrukter enligt KN-nummer 0805 30 90 .
— Bordsdruvor enligt KN-nummer 0806 10 .

— Äpplen enligt KN-nummer 0808 10.
— Persikor och nektariner enligt KN-nummer 0809 30 .
3.

I medlemsstaternas meddelanden till kommissionen

genom de formulär som återfinns i bilagorna skall kvanti
teterna fördelas efter huruvida de omfattas av det livsme

delsbistånd som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal
8 . Artikel 22 i förordning (EEG) nr 3719/88 är inte
tillämplig på de licenser som avses i punkterna 1—7.

som slöts inom ramen för de multilaterala handelsför

handlingarna i Uruguayrundan eller ej .
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Om den dag da ett meddelande skall lämnas är en natio
nell helgdag, skall den berörda medlemsstaten sända
meddelandet under den arbetsdagen före den nationella
helgdagen .

3665/87 eller i rådets förordning (EEG) nr 565/80 (') inte

Meddelandet skall översändas via fax eller på annan elek
tronisk väg.

Upphävande av förordning

4.

Licenserna får ej överlåtas.

5. Utöver de villkor som föreskrivs i förordning (EEG)
nr 3665/87 skall utbetalning av bidraget ske på följande
villkor:

— För produkter för vilka gemensamma kvalitetsnormer
har fastställts, skall det kontrollintyg som föreskrivs i
artikel 4.4 i förordning (EEG) nr 2251 /92 uppvisas.
— För produkter för vilka gemensamma kvalitetsnormer
inte fastställts, men för vilka nationella kvalitetsföre

skrifter för frukt och grönsaker som exporteras till
tredje land tillämpas, skall ett dokument uppvisas som
utfärdats av kontrollmyndigheterna i medlemsstaterna
i vilket det intygas att varorna vid inspektionstillfället
motsvarade föreskrifterna.

För de frukt- och grönsaksleveranser som avses i artikel
34.1 a i förordning (EEG) nr 3665/87, i den mån dessa le
veranser avser kvantiteter på upp till 500 kg per produkt
kategori, krävs inte uppvisande av det

— kontrollintyg som föreskrivs i artikel 4.4 i förordning
(EEG) nr 2251 /92, eller
— dokument som utfärdats i enlighet med första stycket
andra strecksatsen

för att bidrag skall betalas ut för de transaktioner för vilka
förfarandet, som avses i artikel 38 i förordning (EEG) nr

tillämpas.
Artikel 7

Förordning (EG) nr 1488/95 skall upphöra att gälla. Emel
lertid skall bestämmelserna i artikel 4 fortsätta att tilläm

pas för de licenser med förutfastställelse av bidraget som
avses i artikel 3, och för vilka ansökan lämnats in före den
18 november 1996, och bestämmelserna i artiklarna 5 och

6 skall fortsätta att tillämpas för beviljande av de licenser
utan förutfastställelse av bidraget som avses i artikel 5, och
för vilka ansökan lämnats in avseende leveranser vars ex

portdeklaration har godkänts före den 25 november 1996.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas
som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlig
het med jämförelsetabellen i bilaga V.
Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Ordningen för beviljande av bidrag systemen Al och A2
skall tillämpas från och med den 18 november 1996 för
Al - och A2-licenser för vilka ansökan lämnats in från och

med detta datum, och ordningen för beviljande av bidrag
enligt systemet B skall tillämpas från och med den 25 no
vember 1996 för B-licenser för vilka ansökan lämnats in

avseende leveranser vars exportdeklaration har godkänts
efter den 24 november 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 62, 7.3.1980, s . 5.
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BILAGA I

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2190/96
Al-LICENSER

Medlemsstat:

Datum för inlämnande av ansökningar:
Begärda kvantiteter
Produkt

Livsmedelsbistånd

(produktens namn)

övriga

(GATT)

(kg)

(kg)

|

BILAGA II

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 2190/96
A2-LICENSER
Medlemsstat:

Ansökningsperiod: fr.o.m

t.o.m
övriga

Livsmedelsbistånd (GATT)
Produkt

(produktens namn)

Destinationer
eller destinations
grupper

Begärda
minimibidragssatser

kvantiteter

Begärda

(ecu/nettoton)

(kg)

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I

I

Begärda
minimibidragssatser
(ecu/nettoton)

|
\
|

Begärda
kvantiteter

(kg)
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BILAGA III

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 2190/96
AL - OCH A2-LICENSER
Medlemsstat:
Datum :

Ansökningar som dragits tillbaka
Produkt

Livsmedelsbistånd

(produktens namn)

Outnyttjade licenser och kvantiteter
Livsmedelsbistånd

övriga

(GATT)
(kg)

(GATT)
(kg)

(kg)

Bidragssats
(ecu/nettoton)

övriga
(kg)

I
I
I
I
I

I
BILAGA IV

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 5.4 i förordning (EG) nr 2190/96
B-LICENSER
Medlemsstat:

Licensansökningsdatum (*):
Ansökningar som dragits tillbaka

Licensansökningar
Produkt

(produktens namn)

Livsmedelsbistånd

(GATT)
(kg)

(*) Enligt artikel 5.1 andra stycket.

övriga
(kg)

Livsmedelsbistånd

(GATT)
(kg)

övriga
(kg)

Outnyttjade kvantiteter
Livsmedelsbistånd

(GATT)
(kg)

övriga
(kg)
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BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL
Nya förordningen

Förordning (EG) nr 1488/95
artikel

punkt

artikel

punkt

1

1

1

2 och 3

1

2

1

3

1

4

6

1

2

3

1

2

1

3

2

6

2

3

3

4

2

3

4

4

3

4

1

2

3

4

2

2

4

4

3

4

5

4

4

2

5

4

5

4

6

5

1

5

1

5

2

5

1 och 2

5

4

5

3

5

5

5

7

5

6

5

8

5

6

2

2

5

4

4

4

6

3

6

5

6

7

8

9

10
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2191 /96
av den 14 november 1996

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av
vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Bidraget måste fastställas en gång i månaden . Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den

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

exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i

nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt

på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter
inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att
bilagan till denna förordning.

I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (*), ändrad genom

artikel 13.2 i denna, och

förordning (EG) nr 1380/95 (6), förbjuds handel mellan
gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och Montenegro).

med beaktande av följande:

Detta förbud gäller inte vissa förhållanden som utförligt
anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma förordning och i
rådets förordning (EG) nr 462/96 (7). Detta faktum bör

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare
bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om
beviljande av exportbidrag för spannmål och om de
åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för
spannmål (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 95/96 (4).
Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg
räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål
som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fast
ställs i förordning (EG) nr 1501 /95.
Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på desti

beaktas när exportbidragen fastställs.

Med hänsyn till den ändring som infördes genom förord
ning (EG) nr 1 222/96 (8) skall siffran 9 anses vara inte
grerad i exportbidragsnomenklaturens nummer, efter de
första åtta siffrorna som hänvisar till den kombinerade
nomenklaturens undernummer från och med den 1

januari 1997.

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

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a,

1 b och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag
av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara

de som fastställs i bilagan till den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1996.

nation .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 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 147, 30.6.1995, s. 7.

b) EGT nr L 18, 24.1.1996, s. 10.

(s)
(6)
O
o

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

102, 28.4.1993, s . 14.
138 , 21.6.1995, s . 1 .
65, 15.3.1996, s. 1 .
161 , 29.6.1996, s. 62.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 november 1996 om fastställande av exportbidragen för
spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
(ecu/ton)
Produktnummer

Bestämmelseland (')

Bidragsbelopp (2)

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 200

1001 10 00 400
1001 90 91 000
1001 90 99 000

1002 00 00 000

1003 00 90 000

1004 00 00 400
1005 10 90 000

1005 90 00 000
1007 00 90 000

Bidragsbelopp (2)

1101 00 11 000

—

—

1101 00 15 100

01

22,00

1101 00 15 130

01

20,50

1101 00 15 150

01

19,00

6,00

1101 00 15 170

01

17,50

02

0

1101 00 15 180

01

16,00

03

21,50
0

—

—

03

21,50

02

1004 00 00 200

Bestämmelseland (')

03

02

1003 00 10 000

Produktnummer

1008 20 00 000

0709 90 60 000
0712 90 19 000

(ecu/ton)

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 190
1101 00 90 000
1102 10 00 500
1102 10 00 700

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

—

—

41,00

—

—

—

—

01
—

—

01
—

22,00 (3)
—O
—

22,00 (3)
-

(') Bestämmelseland identifieras pa följande sätt:
01 alla tredje länder,
02 Andra tredje länder,
03 Schweiz, Liechtenstein, Ceuta och Melilla.

(2) 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.

(') 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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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2192/96
av den 14 november 1996

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

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

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 1890/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

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

förordningen .
Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

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

med beaktande av följande:
Artikel 2

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

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1996 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 249, 1.10.1996, s. 29.
o EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
4 EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 november 1996 om fastställande av
schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
Schablonvärde

KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 45

204

46,1

999

46,1

052

68,5

624

124,4

999

96,5

052

75,5

999

75,5

052

85,5

204

97,3

999

91,4

052

60,1

999

60,1

052

67,1

388

45,2

0707 00 40

0709 90 79

0805 20 31

vid import

0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

0805 30 40

\

0806 10 50

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

I

400

83,7

528

49,4

600

54,0

999

59,9

052

126,2

400

257,9

999

192,0

060

45,9

064

44,7

400

79,0

404

70,5

999

60,0

052

72,0

064

79,4

400

58,9

624

62,2

999

68,1

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68 /96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 28 oktober 1996

om slutande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och
Arabrepubliken Egypten om anpassning av systemet vid import till
gemenskapen av ris med ursprung i och som kommer från Egypten
(96/640/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel
113 jämförd med artikel 228.2 första meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande :

I artikel 19 i samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Arabre

publiken Egypten (') fastställs en nedsättning av den avgift som skall tillämpas vid import
till gemenskapen av ris med ursprung i och som kommer från detta land, inom en årlig
maximal kvantitet av 32 000 ton, och på villkor att en skatt tas ut vid exporten . I samma
avtal föreskrivs också att gemenskapen får anpassa detta system om dess regelsystem
ändras och med beaktande av Egyptens intressen .

Gemenskapen har genom det avtal på jordbruksområdet som slutits inom ramen för
Uruguayrundan förbundit sig att ersätta de variabla avgifterna med tullar, detta ersättande
gör att det är nödvändigt att anpassa avtalet med Egypten .

Gemenskapen har i detta syfte förhandlat om ett avtal genom skriftväxling med Arabrepu
bliken Egypten om anpassning av nämnda system .
Detta avtal bör godkännas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken
Egypten om anpassning av systemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i
och som kommer från Egypten godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet bifogas detta beslut.
(') EGT nr L 266, 27.9.1978 , s . 1 .

Nr L 292/27

Nr L 292/28
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Artikel 2

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den person som skall vara bemyndigad
att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen (').
Artikel 3

Tillämpningsföreskrifter för avtalet, inklusive eventuella övervakningsåtgärder, skall antas
enligt det förfarande som anges i artikel 27 i förordning (EEG) nr 1418/76 (2).
När tillämpningen av avtalet kräver ett nära samarbete med Arabrepubliken Egypten får
kommissionen vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att säkra detta samarbete .
Utfärdat i Luxemburg den 28 oktober 1996.

På rådets vägnar
D. SPRING

Ordförande

(') Rådets generalsekretariat skall ombesörja att datum för ikraftträdandet av avtalet offentliggörs i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma marknaden för ris
(EGT nr L 166, 25.6.1976, s. 1 ). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3072/95
(EGT nr L 329, 30.12.1995, s . 18).
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Nr L 292/29

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING

mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om anpassning av sy
stemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i och som kommer från
Egypten
Skrift nr 1

Bryssel den 4 november 1996

Jag har äran att hänvisa till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och
Arabrepubliken Egypten rörande systemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i
och som kommer från Egypten .
Enligt detta avtal skall den tull som skall tillämpas vid import av ris (KN-nummer 1006) med
ursprung i och som kommer från Egypten vara den tull som beräknas enligt artikel 12 i förord
ning (EEG) nr 1418/76, med avdrag för ett belopp som motsvarar 25 % av värdet av nämnda tull .

Tillämpningen på tullar av det avtalade avdraget är inte längre beroende av att Egypten tar ut en
exportskatt på produkten .
Detta avdrag av tullen skall tillämpas från och med den 1 maj 1996.
Detta avtal träder i kraft det datum när de båda parterna undertecknat.
Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta Ert godkännande av innehållet i detta brev.
Med utmärkt högaktning

Pa Europeiska gemenskapen vägnar

Nr L 292/30
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Skrift nr 2
Bryssel den 4 november 1996

Jag har äran att bekräfta mottagandet denna dag av Er skrift med följande lydelse:
"Jag har äran att hänvisa till avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och
Arabrepubliken Egypten rörande systemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i
och som kommer från Egypten .
Enligt detta avtal skall den tull som skall tillämpas vid import av ris (KN-nummer 1006) med
ursprung i och som kommer från Egypten vara den tull som beräknas enligt artikel 12 i för
ordning (EEG) nr 1418 /76, med avdrag för ett belopp som motsvarar 25 % av värdet av
nämnda tull .

Tillämpningen på tullar av det avtalade avdraget är inte längre beroende av att Egypten tar ut
en exportskatt på produkten .

Detta avdrag av tullen skall tillämpas från och med den 1 maj 1996.
Detta avtal träder i kraft det datum när de båda parterna undertecknat.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta Ert godkännande av innehållet i detta brev.
Med utmärkt högaktning"

Jag har äran att bestyrka Arabrepubliken Egyptens regerings godkännande av avtalet.
Med utmärkt högaktning

På Arabrepubliken
Egyptens regerings vägnar
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Nr L 292/31

RÅDETS BESLUT
av den 28 oktober 1996

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen
och Arabrepubliken Egypten om justeringar i systemet för import till gemen
skapen av apelsiner som har ursprung i och kommer från Egypten
(96/641 /EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT

FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med
artikel 228.2 första meningen i detta,

systemet för import till gemenskapen av apelsiner som
har ursprung i och kommer från Egypten godkänns
härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet bifogas detta beslut.

med beaktande av kommissionens förslag, och
med beaktande av följande:

Artikel 2

Inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna

inom Uruguayrundan har importsystemet för apelsiner
ändrats .

Detta nya system kan få en negativ effekt på gemen
skapens traditionella import från Egypten.
I artikel 22 i samarbetsavtalet mellan Europeiska ekono

miska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten (')
anges att gemenskapen, om de gällande reglerna ändras,
får ändra det system som i avtalet fastställs för de ifrågava
rande produkterna.

Gemenskapen har kommit överens med Arabrepubliken
Egypten om att nämnda system, i avvaktan på ingåendet
av ett nytt Europa — Medelhavsavtal, skall justeras på
grundval av ett avtal genom skriftväxling.
Detta avtal bör nu godkännas.

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den
person som skall vara bemyndigad att underteckna avtalet
med bindande verkan för gemenskapen (2).

Artikel 3

Kommissionen skall vid behov anta bestämmelser om

tillämpningen av avtalet i enlighet med det förfarande
som fastställs i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/
72 0

Utfärdat i Luxemburg den 28 oktober 1996 .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemen
skapen och Arabrepubliken Egypten om justeringar i

På rådets vägnar
D. SPRING

Ordförande

(2) Rådets generalsekretariat skall ombesörja att datum för ikraft
trädandet av avtalet offentliggörs i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning.
(3) Rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om
den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och
grönsaker (EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1 ). Förordningen senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1363/95

(') EGT nr L 266, 273.1978, s. 1 .

(EGT nr L 132, 16.6.1995, s. 8).

Nr L 292/32

\ SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING

mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om justeringar av syste
met för import till gemenskapen av apelsiner som har ursprung i och kommer från
Egypten

Skrift nr 1
Bryssel den 4 november 1996

Jag har äran att hänvisa till samråd mellan egyptiska myndigheter och Europeiska
kommissionen om införandet av de nya WTO-förpliktelser som är en följd av Uruguayrundan .
Syftet med dessa överläggningar var att i awakten på ingåendet av ett nytt Europa — Medelhav
savtal och i enlighet med artikel 22 i samarbetsavtalet tillerkänna Egypten samma förmåner som
anges i samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Arabrepubliken
Egypten .

Följande har överenskommits beträffande färska apelsiner som omfattas av KN-nummer
ex 0805 10 :

1 . Från och med den 1 december till och med den 31 maj och för en maximal mängd av 8 000
ton skall införselprisnivån, med utgångspunkt från vilken de särskilda tullarna kommer att
minskas till noll, att vara 273 ecu/ton .

2. Detta överenskomna införselpris skall minskas i samma proportion och i samma takt som de
införselpriser som är bundna inom ramen för WTO.
3 . Om införselpriset för ett visst parti är 2 %, 4 % , 6 % eller 8 % under det överenskomna in

förselpriset, skall den särskilda tullen allt efter omständigheterna utgöra 2 % , 4 % , 6 % eller
8 % av detta införselpris.

4. Om införselpriset för ett visst parti är under 92 % av det överenskomna införselpriset, skall
den särskilda tullen som är bunden inom WTO tillämpas.

Detta avtal träder i kraft den dag då båda parter har undertecknat det. Det skall tillämpas från
och med den 1 december 1996 .

Jag vore tacksam om Ni ville informera mig om att Er regering är införstådd med ovanstående.
Med utmärkt högaktning.

På Europeiska gemenskapens vägnar
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Nr L 292/33

Skrift nr 2
Bryssel den 4 november 1996

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Er idag daterade skrift, vilken lyder som följer:
"Jag har äran att hänvisa till samråd mellan egyptiska myndigheter och Europeiska kommis
sionen om införandet av de nya WTO-förpliktelser som är en följd av Uruguayrundan .
Syftet med dessa överläggningar var att i avvaktan på ingåendet av ett nytt Europa — Medel
havsavtal och i enlighet med artikel 22 i samarbetsavtalet, tillerkänna Egypten samma förmå
ner som anges i samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Arabre
publiken Egypten.

Följande har överenskommits beträffande färska apelsiner som omfattas av KN-nummer ex
0805 10 :

1 . Från och med den 1 december till och med den 31 maj och för en maximal mängd av
8 000 ton skall införselprisnivån med utgångspunkt från vilken de särskilda tullarna kom
mer att minskas till noll, att vara 273 ecu/ton .

2. Detta överenskomna införselpris skall minskas i samma proportion och i samma takt som
de införselpriser som är bundna inom ramen för WTO.

3 . Om införselpriset för ett visst parti är 2 % , 4 % , 6 % eller 8 % under det överenskomna
införselpriset, skall den särskilda tullen allt efter omständigheterna utgöra 2 % , 4 % , 6 %
eller 8 % av detta införselpris.

4. Om införselpriset för ett visst parti är under 92 % av det överenskomna införselpriset,
skall den särskilda tullen som är bunden inom WTO tillämpas.
Detta avtal träder i kraft den dag då båda parter har undertecknat det. Det skall tillämpas från
och med den 1 december 1996.

Jag vore tacksam om Ni ville informera mig om att Er regering är införstådd med ovanståen
de .

Med utmärkt högaktning"

Jag har äran att bekräfta att min regering är införstådd med innehållet i Er skrift.
Med utmärkt högaktning

Pä Arabrepubliken
Egyptens regerings vägnar
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 8 november 1996

om inrättande av en rådgivande energikommitté
(96/642/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, och

2. Kommittén skall bestå av framstående personer från
produktions-, distributions- och konsumentsektorerna,
arbetstagarorganisationerna inom energisektorn, liksom
företrädare från miljöorganisationerna.

med beaktande av följande:
Artikel 2

Kommissionen föreslår i sin vitbok Energipolitik inom
Europeiska unionen (KOM (95)682) av den 13 december
1995 att en rådgivande energikommitté skall upprättas.

Uppgifter

Rådet noterar i sin resolution av den 7 maj 1996 med
tillfredsställelse bredden och öppenheten i de konsulta

kring alla de problem som gäller gemenskapens energipo

tioner om grönboken som hållits mellan organisationer
som representerar energileverantörer och energikonsu
menter i gemenskapen och uppmanar kommissionen att
fortsätta samrådsprocessen inom ramen för en energipo
litik för gemenskapen .
De nationella myndigheterna och energisektorns ekono
miska aktörer erkänner att det är nödvändigt med en
dialog mellan energisektorns representanter och kommis
sionens tjänster.
Kommissionen bör genom denna dialog kunna inhämta
relevanta yttranden om målen för den europeiska energi
politiken och genomförandet av dessa.

1.

Kommittén kan komma att bistå kommissionen

litik .

2. För att kunna uppnå det mål som anges i artikel 2
skall kommittén yttra sig eller lämna rapport till kommis
sionen, antingen på kommissionens begäran eller på eget
initiativ. Röstning skall inte ske kring kommitténs yttran
den .

3 . Om kommissionen begär ett yttrande eller en
rapport från kommittén enligt punkt 2 kan
kommissionen besluta inom vilken tid uttalandet skall

avges eller rapporten skall lämnas.

Ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling
som grundar sig på EG-fördraget och Euratomfördraget
säkerställer den tekniska utvecklingen på områdena för

Artikel 3

icke-nukleär och nukleär energi.

Sammansättning

Det bör upprättas en rådgivande kommitté för energi
frågor med en sammansättning och organisation som är
lämplig för att svara mot kommissionens mål.
Kommissionen har behov av att rådfråga ett organ som
representerar samtliga aktörer inom energisektorn .
Denna kommitté bör ha en ställning som grundas på tidi
gare erfarenhet.

1.

Kommittén skall bestå av 31 (trettioen) medlemmar.

2.

Deltagarna skall fördela sig enligt följande:

— 15 (femton) medlemmar som företräder företagen
inom energisektorn som helhet.
— 8 (åtta) medlemmar som företräder energikonsumen
terna .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

— 6 (sex) medlemmar som företräder arbetstagarorganisa
tionerna inom energisektorn .

Artikel 1

1.

En

rådgivande

energikommitté,

nedan

kommittén, inrättas härmed inom kommissionen .

kallad

— 1 (en) medlem som företräder miljöorganisationerna.
— 1 (en) företrädare för kommissionens tjänster.
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I
Artikel 4

2.

Nr L 292 35

Kommittén skall vart tredje år med en majoritet av

två tredjedelar av de närvarande medlemmarna bland sina
Nominering

medlemmär välja 3 (tre) vice ordförande som skall repre
sentera företagen, konsumenterna respektive

1.

Kommitténs

ordinarie

medlemmar

och

deras

arbets

tagarorganisationerna.

suppleanter skall utses av kommissionen .
2.

En suppleant skall utses för varje ordinarie medlem .

3 . De europeiska organisationerna inom energisektorn
(företag, konsumenter, arbetstagarorganisationer) och
miljöorganisationerna skall på begäran av kommissionen
lämna en lista på tre personer för varje plats.

4. De av organisationerna föreslagna kandidaterna till
en plats måste vara av olika nationaliteter.

3.

Ordförande och de vice ordförande vars mandattid

har gått ut skall kvarstå i sin funktion tills det att ersättare
utsetts eller mandatperioden förnyats.
4.

Om ordförandes eller vice ordförandes mandattid

upphör skall han eller hon ersättas för återstoden av
mandattiden enligt fördarandet i första och andra
styckena.

5. Utan att tillämpningen av artikel 11 påverkas, får
suppleanten bara delta i kommitténs sammanträden eller
i en arbetsgrupp (enligt artikel 10) om den ordinarie

Artikel 8
Presidium

medlemmen är förhindrad att delta eller är frånvarande .

1.

Ordföranden och vice ordförandena skall utgöra

presidiet.

Artikel 5

Mandatperiod

2.

Presidiet skall förbereda och organisera kommitténs

arbete .

1.

Kommitténs

ordinarie

medlemmar

och

deras

suppleanter har en mandattid på 3 (tre) år. Perioden får
förlängas en gång.
Kommissionen reserverar sig dock möjligheten att avbryta
en mandattid före dess utgång.

3 . Presidiet får inbjuda de föredragande från samtliga
arbetsgrupper som avses i artikel 10 att delta i presidiets
sammanträden .

2. Efter mandattidens utgång kvarstår kommitténs
medlemmar och deras suppleanter tills det att en ersättare
utsetts eller mandatperioden förnyats.
3 . En medlems mandat skall upphöra före mandatti
dens utgång om medlemmen avgår eller avlider. En
medlems mandat kan också upphöra om den organisation
som har föreslagit honom eller henne begär att
medlemmen byts ut.

Artikel 9
Sekretariat

Kommissionen skall tillhandahålla kommittén, presidiet
och arbetsgrupperna sekreterartjänster.

Artikel 10

Den ordinarie medlemmen skall ersättas under resterande

mandatperiod enligt förfarandet i artikel 4.
4.
Ledamöterna skall inte uppbära ersättning för sina
tjänster.

Arbetsgrupper
1.

För att uppnå det mål som beskrivs i artikel 2 kan

kommittén

Artikel 6

Offentliggörande

Kommissionen skall offentliggöra listan på medlemmar i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 7

Ordförandeskap

a) tillsätta särskilda arbetsgrupper. Den kan tillåta att en
medlem ersätts av en expert som utses särskilt i en
arbetsgrupp. Den representant som utses på detta sätt
skall ha samma rättigheter i arbetsgruppens samman
träden som den ordinarie medlem han eller hon ersät
ter.

b) föreslå kommissionen att inbjuda experter att bistå den
med vissa arbetsuppgifter.
2.

Arbetsgrupperna skall bestå av högst 1 1 medlemmar.

1 . Kommittén väljer en ordförande för en treårsperiod.
Valet sker baserat på två tredjedels majoritet av de närva

3.

För att inrätta en arbetsgrupp måste budgettillstånd

rande medlemmarna.

först inhämtas från kommissionen .

Nr L 292/36
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Artikel 11

Artikel 14

Observatörer

Tystnadsplikt

Företrädare från berörda tjänster inom kommissionen
skall delta i kommitténs och arbetsgruppernas samman

Utan att påverka tillämpningen av artikel 214 i Romför
draget är kommitténs medlemmar bundna av tystnads
plikt vad gäller kommitténs arbete.

träden som observatörer.
Artikel 12

Artikel 15

Yttranden och rapporter

Revidering

Kommittén skall överlämna sina yttranden eller rapporter
till kommissionen . I det fall då de begärda yttrandena

Kommissionen har, sedan den rådgjort med kommittén,
rätt att revidera detta beslut med stöd av gjorda erfarenhe

eller rapporterna har enhälligt stöd i kommittén, utgör de
gemensamma slutsatser och biläggs handlingarna. Om ett
yttrande eller en rapport inte har enhälligt stöd i kommit

ter .

tén, skall kommittén vidarebefordra de avvikande åsik
terna till kommissionen .

Artikel 13

Artikel 16
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det publiceras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Sammanträden

1.

Kommittén och presidiet skall sammanträda i

Utfärdat i Bryssel den 8 november 1996.

kommissionens lokaler.

Pä kommissionens vägnar
2. Kommittén och presidiet skall sammankallas på
ordförandens initiativ eller på begäran av en majoritet av
presidiets eller kommitténs medlemmar.

Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen
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Nr L 292/37

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 november 1996

om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur och produkter av dessa från
Bulgarien på grund av att mul- och klövsjuka har utbrutit
(Text av betydelse för EES)

(96/643/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/675/ EEG av den 10

december 1 990 om principerna för organisering av veteri
närkontroller av produkter som förs in i gemenskapen
från tredje land ('), senast ändrat genom direktiv 96/43/
EG (2), särskilt artikel 19.6 i detta,

och vissa köttprodukter från och genom vissa länder, däri
bland Bulgarien .

I kommissionens beslut 95/340/EG (6), senast ändrat
genom beslut 96/584/EG Q, upprättas en förteckning över
tredje land från vilka medlemsstaterna tillåter import av
obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbase
rade produkter. Bulgarien finns med i denna förteckning.
Det är nödvändigt att säkerställa att alla importerade
mjölkprodukter har genomgått en behandling som är
tillräcklig för att slå ut viruset.
I rådets direktiv 92/ 118/EEG av den 17 oktober 1992 om

djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen
med beaktande av rådets direktiv 91 /496/EEG av den 15

juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkon
troller skall organiseras för djur som importeras till
gemenskapen från tredje land och om ändring av direk
tiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/ EEG (3),
senast ändrat genom direktiv 96/43/EG, särskilt artikel

med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de

särskilda gemenskapsbestämmelser som
till direktiv 89/662/EEG och, i fråga
direktiv 90/425/EEG, samt för import
av sådana produkter (8), senast ändrat

avses i bilaga A.l
om patogener, i
till gemenskapen
genom kommis

med beaktande av följande :

sionens beslut 96/405/EG (9), fastställs villkoren för
import av djurtarmar, -hudar och -skinn, ben och benpro
dukter, horn och horn produkter, hovar och hovprodukter,
jakttroféer, obearbetad ull och obearbetat hår. Dessa
produkter får endast importeras om de behandlats på ett

Mul- och klövsjuka har utbrutit i Bulgarien .

utgör en risk .

18.1 , och

sådant sätt att viruset slagits ut. Vissa andra produkter får
emellertid även fortsättningsvis importeras. Detta material

I enlighet med den gällande gemenskapslagstiftningen
tillåter medlemsstaterna import av levande klövbärade
djur och produkter av dessa från Bulgarien . Därför utgör
läget i Bulgarien ett allvarligt hot mot djurbesättningarna i
medlemsstaterna vad gäller handeln med levande djur och
produkter av dessa.

Därför är det nödvändigt att förbjuda import och transite
ring av levande klövbärande djur samt import av vissa
djurprodukter från Bulgarien. Vissa produkter kan emel
lertid importeras om de har genomgått särskild behand
ling.

De åtgärder som föreskivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga veterinärkommittén .

Det är lämpligt att vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att skydda gemenskapen från risken för att denna
sjukdom förs in.
I kommissionens beslut 93/242/EEG av den 30 april 1993
om import till gemenskapen av vissa levande djur och
produkter av sådana med ursprung i vissa europeiska
länder med hänsyn till mul- och klövsjuka (4), senast
ändrat genom beslut 96/414/EG (*), ges under vissa förut
sättningar tillåtelse till import av levande djur, färskt kött
(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

373,
162,
268 ,
110,

31.12.1990, s. 1 .
1.7.1996, s . 1 .
24.9.1991 , s. 56.
4.5.1993, s. 36.

¥) EGT nr L 167, 6.7.1996, s. 58.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Beslut 93/242/ EEG ändras på följande sätt:

1 . I bilaga B skall ordet "Bulgarien " utgå.
2. I bilaga A skall ordet "Bulgarien" införas.
(<•) EGT nr L 200, 24.8.1995, s. 38 .
O EGT nr L 255, 9.10.1996, s . 20 .
(8) EGT nr L 62, 15.3.1993, s . 49 .
9 EGT nr L 165, 4.7.1996, s . 40 .

Nr L 292/38
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Artikel 2

1 . Medlemsstaterna skall inte tillåta import av mjölk
och mjölkbaserade produkter med ursprung i Bulgarien
om de inte har genomgått en behandling som uppfyller
kraven i artikel 3 i kommissionens beslut 95/340/ EG .
2.

15 . 11 . 96

punkt 1 eller 3 och som blivit godkända att skickas från
Bulgarien skall vara försedda med följande text:
"Djurprodukter som överensstämmer med kommis
sionens beslut 96/643/EG om skyddåtgärder vad avser
import av djur och djurprodukter från Bulgarien ."

Utöver bestämmelserna i beslut 93 /242/ EEG skall

medlemsstaterna inte tillåta import av följande produkter
av nöt-, får- och getarter samt andra klövbärande djur med
ursprung inom Bulgariens territorium:
— Blod och blodprodukter enligt vad som beskrivs i
kapitel 7 i bilaga I till direktiv 92/ 118/EEG.
— Råmaterial för tillverkning av djurfoder och farmaceu
tiska eller tekniska produkter, enligt vad som beskrivs
i kapitel 10 i bilaga I till direktiv 92/ 118/EEG.
— Gödsel enligt vad som beskrivs i kapitel 14 i bilaga I

Artikel 3

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder de tillämpar för
handel så att de blir förenliga med detta beslut. De skall
omedelbart meddela kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

till direktiv 92/ 118 / EEG .

3 . Det förbud som anges i den första strecksatsen i
punkt 2 skall inte tillämpas på blodprodukter som har
genomgått den behandling som föreskivs i kapitel 7.3 b i
bilaga I till direktiv 92/ 118 /EEG .
4. Medlemsstaterna skall säkerställa att den intyg som
medföljer djurprodukter som behandlats i enlighet med

Utfärdat i Bryssel den 13 november 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

