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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2505/96
av den 20 december 1996

om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jord
bruks- och industriprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 3059/95 om
öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jord
bruks- och industriprodukter (första serien 1996)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

Produktionen av vissa industriprodukter inom gemen
skapen kommer under 1996 att vara otillräcklig för att
tillgodose behovet hos gemenskapens förädlingsindustrier.
Därför kommer tillgången till sådana produkter att till
stor del vara berorende av import från tredje land.
Gemenskapens mest angelägna behov av dessa produkter
bör tillgodoses omedelbart på gynnsammast möjliga vill
kor.

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

Rådet öppnade genom förordning (EG) nr 3059/95 (')
Produktionen av vissa jordbruks- och industriprodukter
inom gemenskapen kommer att vara otillräcklig för att
tillgodose behoven hos gemenskapens förädlingsindustri .
Följaktligen kommer gemenskapens försörjning med
dessa produkter att till stor del vara beroende av import
från tredje land. Gemenskapens försörjningsbehov av
produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast
möjliga villkor. Med beaktande av nödvändigheten att
jämvikten på marknaden för dessa produkter inte rubbas
och att igångsättande och utveckling av gemenskapens
produktion inte störs bör gemenskapstullkvoter med
nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga voly
mer.

Det bör säkerställas att alla importörer i gemenskapen har
lika och obehindrad tillgång till dessa kvoter och att de
tullsatser som anges för dessa kvoter vad gäller all import
av de berörda produkterna kontinuerligt tillämpas i alla
medlemsstater tills kvoterna har utnyttjats full ut.

gemenskapstullkvoter för 1996 för vissa industri- och
jordbruksprodukter. Kvotmängderna för ferrokrom
(löpnummer 09.2711 ), Isopropyliden bis (löpnummer
09.2859) och oscillatorer (löpnummer 09.2939) bör ökas.

Genom hittillsvarande förordningar om öppnande av
autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och
industriprodukter har åtgärderna i stor utsträckning

förlängts. För att göra ett genomförande av åtgärderna i
fråga så rationellt som möjligt synes det lämpligt att inte
begränsa giltighetstiden för denna förordning. Ändring av
deras räckvidd och i synnerhet tillägg eller avlägsnande av
vissa produkter kan vid behov ske med hjälp av rådsför
ordningar, eftersom det inte är tillåtet att överföra icke
utnyttjade volymer från en kvotperiod till en annan .

Ändringar i Kombinerade nomenklaturen (KN) och av
Det åligger gemenskapen att besluta om öppnade av auto
noma tullkvoter. För att säkerställa en effektiv gemensam
förvaltning av dessa kovter finns det emellertid inget som
hindrar att medlemsstaterna tillåts göra uttag ur kvoterna
som motsvarar deras faktiska import. Detta förutsätter

Taric-nummer medför inga förändringar i sak. För att
åstadkomma största möjliga förenkling bör det föreskrivas

emellertid ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och

derad version, som krävs för denna förordning.

kommissionen som särskilt skall göra det möjligt att följa
utnyttjandet av kvoterna och hålla medlemsstaterna
underrättade härom .

att kommissionen sedan den inhämtat Tullkodexkommit

téns yttrande får göra de tekniska ändringar och anpass
ningar i bilagan, inklusive offentliggörande av en konsoli

(') EGT nr L 326, 30.12.1995, s. 19. Förordningen ändrad genom
förordning (EG) nr 1535/96 (EGT nr L 191 , 1.8 . 1996, s. 16).
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Detta förfarande bör även användas om det under ett

kalenderår visar sig nödvändigt att höja en kvot eller

kvoterna i den utsträckning som de befintliga kvotmäng
derna medger.

förlänga en kvotperiod och det är növändigt att dessa
tillfälliga åtgärder gäller till det berörda kalenderårets slut.
Artikel 5

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samar

bete säkerställa att bestämmelserna i denna förordning
iakttas .

Artikel 1

1 . Importtullarna för de produkter som anges i bilaga I
skall tillfälligt upphävas under de perioder som anges och
upp till de nivåer som anges för var och en av dem.
2. I förordning (EG) nr 3059/95 skall tabellen i bilagan
såvitt avser löpnummer 09.2711 , 09.2859 och löpnummer
09.2939 ersättas med den tabell som återfinns i bilaga II

Artikel 6

Beslut om de tekniska ändringar och anpassningar som
följer av ändringar i KN eller av Taric-nummer, liksom
offentliggörandet av en konsoliderad version , skall fattas
av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i
artikel 7 .

till denna förordning.

Om det under ett kalenderår visar sig
Artikel 2

De tullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av

kommissionen som kan vidta alla nödvändiga åtgärder för
att säkerställa en effektiv förvaltning.

Artikel 3

Om en importör i en medlemsstat uppvisar en
deklaration för övergång till fri omsättning som innehåller

en begäran om förmånsbehandling i tullhänseende för en
produkt som avses i denna förordning och tullmyndighe
terna godtar denna deklaration , skall medlemsstaten
genom anmälan till kommissionen ta ut den mängd som

— att en kvotvolym inte är tillräcklig för att tillgodose
gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaci
teten inom gemenskapen beaktas, eller

— att det är nödvändigt att förlänga giltighetstiden för en
tullkvot med begränsad giltighetstid för att tillgodose
gemenskapsindustrins behov, om produktionskapaci
teiten inom gemenskapen beaktas,
kan den ifrågavarande kvoten enligt förfarandet i artikel 7
höjas med högst 50 % eller förlängas med en längsta
period av sex månader som inte får pågå längre än till
kalenderårets slut.

Artikel 7

motsvarar behovet ur kvoten .

Begäran om uttag med angivande av dagen för
godtagande av de ifrågavarande deklarartionerna skall utan
dröjsmål överlämnas till kommissionen .
Kommissionen skall bevilja uttag på grundval av dagen då
tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten godtar
deklarationen för övergång till fri omsättning i den
utsträckning som de befintliga kvotmängderna medger.
Om en medlemsstat inte utnyttjar de uttagna mängderna
skall den så snart som möjligt återföra dessa till motsva
rande kvot.

Om de begärda mängderna överstiger den tillgängliga
mängden i en kvot skall tilldelningen ske proportionellt i
förhållande till de mängder som begärs. Kommissionen
skall underrätta medlemsstaterna om beviljade uttag.

1 . Kommissionen skall biträdas av den genom artikel
247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (') inrättade
Tullkodexkommittén .

2. Kommissionens
representant
skall
förelägga
kommittén ett förslag till de åtgärder som skall vidtas.
Kommittén skall yttra sig över förslaget inom en tidspe
riod som ordföranden kan bestämma beroende på hur
brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den
majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall
tillämpas vid beslut om rådet skall fatta på förslag av
kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas
enligt nämnda artikel . Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen fastställer åtgärder som är omedelbart
tillämpliga. Om åtgärderna inte är förenliga med kommit
téns yttrande skall kommissionen genast underrätta rådet
om detta. I sådana fall skall kommissionen under tre

Artikel 4

månader uppskjuta tillämpningen av de åtgärder som den
har beslutat om, räknat från dagen för underrättelsen .

Varje medlemsstat skall säkerställa att importörerna av de
berörda produkterna har lika och obehindrad tillgång till

C ) EGT nr L 302, 19.10.1992, s . 1 . Förordningen ändrad genom
1994 års anslutningsakt.
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Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut
inom den tid som anges i föregående stycke .

3 . Kommittén far behandla varje fraga om tillämp
ningen av denna förordning som tas upp av dess ordfö
rande, antigen på dennes initiativ eller på begäran av en
medlemsstat.

Nr L 345/3

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997
såvitt avser bilaga I och från och med den 1 januari 1996
såvitt avser bilaga II.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

Pä rådets vägnar
S. BARRETT

Ordförande
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BILAGA I

Löp

Varuslag

Taric

KN-nummer

nummer

ex 0301 92 00

10

Â1 (Anguilla spp), levande, färsk, kyld eller fryst,

ex 0302 66 00
ex 0303 76 00

10

avsedd för beredning i företag genom rökning
eller flåning eller för användning vid industriell
framställning av produkter enlig nr 1604(a)

09.2703

ex 2825 30 00

10

09.2711

7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99

09.2701

10

—

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, i annan
form än pulver, avsedda uteslutande för fram
ställning av legeringar (a)

Ferokrom

Tull

Kvot

sats

mängd

4 000 t

(%)
0

Kvot

period

1.7-30.6

året därpå

13 000 t

0

1.1 - 31.12

550 000 t

0

1.1-31.12

— innehållande mer än 4 viktprocent kol

Söta körsbär, marinerade i alkohol , med en

09.2713

2 000 t

1.1-31.12

diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, för
framställning av chokladprodukter (a)
ex 2008 60 19

10

— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktpro

10 0

cent

ex 2008 60 39

11 / 19

— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktpro

10

cent

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alko
hol, med en diameter av högst 19,9 mm för
framställning av chokladprodukter (a):

09.2719

ex 2008 60 19

20

2 000 t

— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktpro

1.1 - 31.12

10 (')

cent

ex 2008 60 39

20

— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktpro

10

cent

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en kinetisk visko
sitet av minst 38 x 10 6 m2 s 1 (38 centistoke)
vid 100° C, bestämd enligt ASTM D 445

7 500 t

0

1.1 - 31.12

09.2729

ex 0811 90 95

10

Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, avsedda
för industriell beredning (a)

1 500 t

12

1.1 - 31.12

09.2791

ex 3905 99 90

92

Polyvinylbutyral i form av pulver, för framställ
ning av film och folier för laminerat säkerhets
glas (a)

2 000 t

5

1.1 - 31.12

09.2797

ex 8540 71 00

91

Magnetroner med en uteffekt av högst 1 000 W,

650 000 st.

0

1.1-31.12

24 000 t

0

1.1 - 31.12

för framställning av mikrovågsugnar (a)

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4
viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

31 . 12. 96
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Taric

KN-nummer

Varuslag

nummer

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillont, för framställning
av självkopierande papper (a)

09.2811

ex 2902 90 80

20

4-Bensylbifenyl

09.2829

ex 3824 90 95

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifariska lösnings

Nr L 345/ 5

Tull

Kvot

sats

mängd

( %)

Kvot

period

10 000 t

0

1.1 - 31.12

300 t

0

1.1 - 31.12

1 600 t

0

1.1 - 31.12

350 t

0

1.1 - 30.6.1997

8 000 t

0

1.1 - 31.12

medel, av den återstod som erhålls vid extraktion

av kolofonium med följande egenskaper:
— en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent
— ett syratal av högst 1 1 0
— en smältpunkt av minst 100° C
09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromklometan

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst 80
viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20
och 22 kolatomer

09.2845

ex 2914 19 90

10

3,3-Dimetylbutanon

750 t

0

1.1 - 31.12

09.2847

ex 2914 70 90

10

1 - Klor-3,3-dimetylbutanon

750 t

0

1.1-31.12

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha,
ångkokta, kokta i vatten eller frysta, för framställ
ning av färdiga maträtter (a) (b)

700 t

0

1.1 - 31.12

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 vikt

13 000 t

0

1.1-31.12

15 t

0

1.1 - 31.12

1 300 t

0

1.1-31.12

150 t

0

1.1 - 31.12

350 000 st.

0

1.1 - 30.6.1997

6 000 t

0

1.1 - 31.12

350 t

0

1.1 - 31.12

20 000 t

0

1.1 - 31.12

procent
09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

09.2859

ex 2909 49 90

10

2,2-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)]
dietanol, i fast form

09.2867

ex 3207 40 80

10

Glasgranulat innehållande
— minst 73 men högst 77 viktprocent kisel
dioxid

— minst 12 men högst 18 viktprocent dibor
trioxid

— minst 4 men högst 8 viktprocent polyetylen
glykol
09.2871

ex 7011 20 00

70

Frontskiver av glas med ett diagonalmått av 723
mm (± 3 mm) och dimensionerna 602 mm x
477 mm ( ± 2 mm), avsedda att användas för till
verkning av färgkatodstrålerör (a)

09.2881

ex 3901 90 90

92

Klorsulfonerad polyeten

09.2887

ex 2905 50 10

10

2,2,2-Trifluoretanol

09.2889

3805 10 90

—

Sulfatterpentin
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Tull

Kvot

Varuslag

Taric

KN-nummer

nummer
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sats

mängd

09.2892

ex 2932 29 80

20

2'-Anilin-6'-dietylamino-3'-metylspiro
[isobensofuran-l(3H), 9'-xanten]-3-on

09.2894

ex 9608 91 00

20

(%)

Kvot

period

36 t

0

1.1-31.12

Filtspetsar eller andra porösa spetsar för märk
pennor, utan inre kanal

200 000 000

0

1.1 - 30.6.1997

6 000 t

0

1.1 - 31.12

st.

ex 2401 10 41
ex 2401 10 49

10
10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad,
med ett tullvärde av minst 450 ecu/ 1 00 kg netto,

ex
ex
ex
ex

50
70
90
41
49
50
70
09

10

avsedd att användas som omblad eller täckblad i

10
10

tillverkningen
2402 10 00 (a)

09.2914

ex 3824 90 95

26

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent
torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30
viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 t

0

1.1-31.12

09.2915

ex 3824 90 95

27

Kiseldioxid med en renhetsgrad av minst 99
viktprocent, i form av sfäriska partiklar, disperge
rade i monoetylenglykol

60 t

0

1.1 - 31.12

09.2917

2930 90 14

Cystin

600 t

0

1.1 - 31.12

09.2918

ex 2910 90 00

50

1 ,2-Epoxibutan

500 t

0

1.1 - 31.12

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vikbälgar för tillverkning av ledade bussar (a)

2 600 st.

0

1.1 - 31.12

09.2920

ex 5502 00 90

10

Fiberkabel av cellulosaacetat bestående av 30 000

350 t

0

1.1 - 31.12

2 600 t

0

1.1-31.12

0

1.1-31.12

09.2913

ex

ex
ex
ex

2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401
2401

10
10
10
20
20

20
20
20

av

produkter

enligt

nr

10

10
10
10
10

—

filament, vart och ett med en längdvikt av 2,4
decitex

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

09.2934

ex 3818 00 10

30

Plattor av dopad kisel, avsedda för tillverkning av
solceller enligt KN-nummer 8541 40 91 (a)

1 300 000

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska

50 000 t

0

1.1 - 30.6.1997

50 000 t

0

1.7-31.12

160 t

0

1.1 - 31.12

09.2935

3806 10 10

—

st.

barrträdsbalsamer

09.2935

3806 10 10

—

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska
barrträdsbalsamer

09.2936

ex 3815 90 90

45

Katalysatorer i pulverform, bestående av en
blandning av vanadin - och fosforoxider, innehål

lande högst 0,5 viktprocent av något av följande
grundämnen: litium, kalium, natrium, kadmium
eller zink, avsedda att användas vid tillverkning
av maleinsyraanhydrid från butan (a)

31 . 12. 96
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KN-nummer

Taric

Varuslag

nummer

09.2937

ex 3818 00 10

40

Dopad kisel i form av skivor med en diameter på

Nr L 345/7

Tull

Kvot

sats

mängd

(%)

Kvot

period

800 000 enheter

0

1.1-31.12

515 000 st.

0

1.1 - 30.6.1997

9 000 000

0

1.1 - 30.6.1997

200 mm (± 0,25 mm), avseda att användas för
tillverkning av produkter enligt nr 8542 (a)

09.2938

ex 7011 20 00

65

Frontskivor av glas, med ett diagonalmått av
— 604,5 mm (± 3 mm) och med dimensio
nerna 541 x 340 mm (± 2 mm)
— 708 mm (± 3 mm) och med dimensionerna
633 mm x 404 mm (± 2 mm),
— 812,8 mm (± 3 mm) och med dimensio
nerna 725,5 mm x 463,8 mm (± 2 mm),
avsedda att användas för tillverkning av färgka
todstrålerör (a)

09.2939

8543 89 90

59

Spänningsstyrda oscillatorer (VCO),
med
undantag av temperaturkompenserade oscillato
rer, bestående av aktiva och passiva element
monterade på en tryckt krets inneslutna i ett
hölje med

st.

— en identifieringsmärkning som består av eller
innehåller (en av) följande kombination(er):
1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403 ,
MQC404, MQE001 , MQE041 , MQE042,
MQE051 , MQE201 , MQE411 , MQE501 ,
URAE8X956A,
URAB8 ,
URAE8X960A,
VD2S40 , VD2S41 , VD5S07

— eller andra identifieringsmärkningar som
avser apparater som stämmer med beskriv
ningen ovan

09.2940

ex 3920 62 19

65

Film av polyetentereftalat, med en tjocklek av 9
mikrometer (± 0,5 mikrometer), för framställ
ning av produkter enligt nr 8523 13 00(a)

300 t

0

1.1 - 31.12

09.2941

ex 8471 70 53

60

Skivminnesenheter av typen 2.5; 3.5 eller 5.25
tum, som formaterade kan lagra högst 18 GB,
avsedda att användas vid tillverkning av
produkter enligt nummer 8471 (a) (c)

25 000 000

0

1.1 - 31.12

st.

09.2942

ex 2917 19 90

40

Dodekansyra med en renhetsgrad av mer än 98,5
viktprocent

1 000 t

0

1.1 - 31.12

09.2943

ex 8531 20 80

10

Display med flytande kristaller (LCD), med
passiv matris, med elektroniska komponenter för
driv- och/eller styrfunktioner

40 000 000

0

1.1 - 31.12

Anordningar med flytande kristaller (LCD),

40 000 000

0

1.1-31.12

0

1.1 - 31.12

09.2944

9013 80 30

andra än med aktiv matris

09.2945

ex 2940 00 90

10

D-Xylos

st.

st.

1 500 t

Nr L 345/ 8
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KN-nummer

Tull

Kvot

Varuslag

Taric

nummer

31 . 12 . 96

sats

mängd

(%)

Kvot

period

09.2946

ex 3818 00 10

50

Skivor (wafers) av dopad Kisel, med en diameter
av 150 mm (± 0,5 mm), med mindre än 6 x
1 08 fel (Bulk Micrometer Defects, BMD), avsedda
att användas för tillverkning av produkter enligt
nr 8542(a)

30 000 enheter

0

1.1 - 31.12

09.2947

ex 3904 69 90

95

Polyvinylidenfluorid i form av pulver, avsedd att
användas för beredning av färger och lacker för
applicering på metall (a)

900 t

0

1.1 - 31.12

09.2948

ex 8529 90 89

33

Tangentbord med ett skikt av silikongummi och
med knappar av polykarbonat, avsedda att
användas för tillverkning av mobiltelefoner
enligt undernummer nr 8525 20 91 (a)

8 000 000

0

1.1 - 31.12

Temperaturkompenserande oscillator, med en
tryckt krets på vilken är monterad minst en
piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensa
tor, innesluten i ett hölje med

6 500 000
enheter

0

1.1 - 31.12

09.2949

ex 8543 89 90

53

enheter

— ett identifikationsmärke bestående av eller

innehållande en av följande alfanumeriska
kombinationer:

321 1A-ANF50, 5111B-ANL51 , TCXO111 ,
TX02603

— eller

andra

identifikationsmärken

för

produkter som motsvarar denna beskrivning
(a)
(b)
(c)
(')

övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
Tullkvoten är dock inte tillåten när bearbetningen enbart är begränsad till etikettering, rengöring eller testning.
Den specifika tilläggstullen är tillämplig.
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Nr L 345/9

BILAGA II

Löp

Tull

TARIC

Varuslag

KN-nummer

nummer

09.2711

09.2859

7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99

ex 2909 49 90

—

Ferrokrom

Kvot

sats

mängd

( %)

Kvot

period

770 000 t

0

1.1.-31.12.1996

1 300 t

0

1.1.-31.12.1996

6 870 000

0

1.7.-31.12.1996

— innehållande mer än 4 viktprocent kol

10

2,2'-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)]
dietanol i fast form

09.2939

8543 89 90

59

Spänningsstyrda ostillatorer (VCO), med
undantag av temperaturkompenserande ostillato
rer, bestående av aktiva och passiva element
monterade på en tryckt krets innesluten i ett
hölje med
— ett identifikationsmärke som består av eller

innehåller (en av) följande kombinationer(er):
1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403 ,
MQC404, MQE001 , MQE041 , MQE042,
MQE051 , MQE201 , MQE411 , MQE501 ,
URAE8X956A,
URAB8,
URAE8X960A,
VD2S40, VD2S41 , VD5S07

— eller andra identifieringsmärkningar som
avser apparater som stämmer med beskriv
ningen ovan

st.

Nr L 345/ 10
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2506/96
av den 27 december 1996

om ändring av förordning (EG) nr 1949/96 och om minskning till 30 275 ton av
den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det finska inter
ventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 1949/96 måste

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

därför ändras .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131 /93 f), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2193/96 (4), fastställs
förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål
som innehas av interventionsorgan.
Genom kommissionens förordning (EG) nr 1949/96 (^
inleddes en stående anbudsinfordran för export av 39 943
ton korn som innehas av det finska interventionsorganet.
Finland underrättade kommissionen om dess interven

tionsorgans avsikt att minska den mängd som omfattas av
en stående anbudsinfordran för export med 9668 ton .
Den totala mängden korn som innehas av det finska
interventionsorganet för vilken en stående anbuds
infordran för export har inletts bör därför minskas till
30 275 ton .

Denna minskning av anbudsinfordran nödvändiggör en
ändring av förteckningen över områden och mängder på

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1949/96 ändras på följande sätt:
1 . Artikel 2 skall ersättas med följande :
"Artikel 2

1 . Anbudsinfordran skall omfatta högst 30 275 ton
korn som skall exporteras till alla tredje länderna.
2. Lagringsorterna för 30 275 ton korn anges i
bilaga I till denna förordning."
2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förord
ning.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

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

På kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 ,
126,
191 ,
293,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
31.7.1993, s. 76.
16.11.1996, s. 1 .

j5) EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 16.
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BILAGA

"BILAGA I

(ton)

Lagringsorter

Mängd

Helsinki

7 237

Iisalmi

5 172

Koria

Vainikkala

11 553

6 313"

Nr L 345/ 12
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2507/96
av den 27 december 1996

om öppnande av en av anbudsinfordran avseende exportbidrag för havre som
producerats i Finland och Sverige för export från Finland eller Sverige till
Schweiz och Liechtenstein

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

Det är nödvändigt att precisera den exakta giltighetstiden

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

för de licenser som utfärdas inom ramen för detta anbuds

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

förfarande. Giltighetstiden måste motsvara de aktuella
kraven på världsmarknaden .

med beaktande av Fördraget för Österrikes, Finlands och

För att garantera att alla berörda parter behandlas lika är
det nödvändigt att fastställa att giltighetstiden för de utfär

Sveriges anslutning till Europeiska unionen, särskilt

dade licenserna skall vara densamma .

artikel 149 i detta,

För att garantera att anbudsförfarandet fungerar smidigt är
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 13 i denna,

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

det lämpligt att föreskriva en minsta kvantitet som an
buden skall avse samt tidsfristen och formen för anmälan

av de anbud som lämnats in till de behöriga myndighe
terna .

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

4 i denna, och

1 . Anbud skall infordras för exportbidrag i enlighet
med artikel 4 i förordning (EG) nr 1501 /95.

med beaktande av följande:

Förändringen i stödsystemet vad avser spannmål efter
anslutningen av Finland och Sverige till Europeiska
gemenskapen har nödvändiggjort övergångsåtgärder som
tillåter att exportbidrag betalas för havre som produceras i
Finland och Sverige, och som exporteras från dessa
medlemsstater, för att göra det möjligt att fortsätta med
den traditionella havreexporten . En anbudsinfordran bör
inledas i fråga om sådana exportbidrag, i enlighet med
artikel 4 i förordning (EG) nr 1501 /95.

2. Anbudsförfarandet skall avse havre som producerats
i Finland och Sverige för export från Finland och Sverige
till Schweiz eller Liechtenstein .

3 . Anbudsinfordran skall vara öppen till och med den
29 maj 1997. Under denna period skall anbudsinfordran
ske veckovis, kvantiteterna och tidsfristerna för ingivande
av anbud skall vara de som föreskrivs i tillkännagivandet
om anbudsinfordran .

Schweiz och Liechtenstein är traditionella avsättnings

Artikel 2

marknader för havre som produceras i Finland och

Sverige. Vid export till dessa två destinationer gäller alltid
andra typer av villkor än vid export till övriga tredje
länder. Det är därför lämpligt att särskilja dessa destina
tioner genom att inleda en särskild anbudsinfordran för
exportbidrag för havre som exporteras till Schweiz och
Liechtenstein .

Närmare

föreskrifter

om

förfarandet

fastställs

vid

infordran av anbud i kommissionens förordning (EG) nr
1501 /96. Anbudsgivarens åtaganden innefattar en skyl
dighet att inge en ansökan om exportlicens. Denna skyl
dighet kan fullgöras genom att anbudsgivarna ställer en
säkerhet på 12 ecu per ton när de lämnar in sina anbud.
(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
(3) EGT nr L 147, 30.6.1995, s. 7.
4 EGT nr L 18, 24.1.1996, s . 10 .

Ett anbud är endast giltigt om

a) den havre som anbudet avser har producerats i Finland
eller Sverige,

b) den åtföljs av ett åtagande från anbudsgivaren att
exportera havren från Finland eller Sverige till Schweiz
eller Liechtenstein ,

c) det avser en kvantitet av minst 1 000 ton , och

d) det inges till det finska respektive det svenska inter
ventionsorganet.
Om åtagandet enligt b inte uppfylls skall den säkerhet
som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EEG)
nr 1 162/95 (5) vara förverkad utom i fall av force majeure.
(s) EGT nr L 117, 24.5.1995, s . 2.
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Artikel 3

Den säkerhet som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr
1501 /95 skall vara 12 ecu per ton .

Nr L 345/ 13

— att inte fullfölja anbudsinfordran .

2. Om ett högsta exportbidrag fastställs skall kontrakt
tilldelas varje anbudsgivare vars anbud anger en bidrags
sats som är lika med eller lägre än ett sådant högsta
exportbidrag.

Artikel 4

Artikel 6

1.

Utan hinder av artikel 21.1 i kommissionens förord

ning (EEG) nr 3719/88 ('), skall exportlicenser som utfär
dats enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1501 /95, i fråga
om fastställande av giltighetstiden, anses ha utfärdats den
dag då anbudet ingavs.

2. Exportlicenser som utfärdats inom ramen för en an
budsinfordran enligt denna förordning skall vara gällande
från utfärdandedagen, så som denna definieras i punkt 1
till utgången av fjärde månaden efter den månad då licen

Anbuden skall av medlemsstaterna anmälas till kommis

sionen senast en och en halv timme efter utgången av
perioden för det veckovisa ingivandet av anbud som
preciseras i tillkännagivandet om anbudsinfordran . De
skall anmälas på det sätt som anges i bilaga I, till de telex
eller faxnummer som anges i bilaga II .
Om inga anbud inkommer skall medlemsstaterna under
rätta kommissionen om detta inom den tidsfrist som

anges i föregående stycke.

serna utfärdades .
Artikel 7

Artikel 5

De tidsfrister som fastställts för ingivande av anbud skall
avse belgisk tid.

1 . Kommissionen skall, enligt det förfarande som
anges i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta

Artikel 8

— att fastställa ett högsta exportbidrag varvid hänsyn
särskilt skall tas till de kriterier som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501 /95, eller

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

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

Pä kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 331 , 2.12.1988 , s. 1 .
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BILAGA I

Veckovis anbud gällande exportbidrag för export av havre till Schweiz och Liechtenstein
(Förordning (EG) nr 2507/96)

Utgång av tidsfristen för inlämnande av anbud (datum/klockslag)

1

2

3

Antal
anbud

Kvantitet
i ton

Belopp för exportbidrag
i ecu per ton

1

2

3

osv .

BILAGA II

Vid kontakt med Bryssel (GD VI/C/ 1 , extern marknad) skall endast följande nummer användas:
— Telex:

— 22037 AGREC B,

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

— 295 25 15,
— 296 49 56.

31 . 12. 96
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Nr L 345/ 15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2508/96
av den 27 december 1996

om ändring av förordning (EG) nr 1146/96 om öppnande av en anbudsinfordran
avseende exportbidrag för havre som producerats i Finland och Sverige för
export från Finland eller Sverige till alla tredje länder
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Artikel 1

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Förordning (EG) nr 1146/96 ändras på följande sätt:

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),

1 ) Titeln skall ersättas med följande :

"om inledande av en anbudsinfordran avseende export
bidrag för havre som prducerats i Finland och Sverige
för export från Finland och Sverige till alla tredje
länder utom Schweiz och Liechtenstein"

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser

beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall
vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 95/96 (4), särskilt artikel
4 i denna, och

med beaktande av följande :

2) Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

"2. Anbudsinfordran skall avse havre som produce
rats i Finland och Sverige för export från Finland och
Sverige till alla tredje länder utom Schweiz och Liech
tenstein ."

3) Följande artikel 4a skall läggas till:
"Artikel 4a

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2507/96 (*)
inleds en anbudsinfordran för export av havre som produ
cerats i Finland och Sverige för export till Schweiz och
Liechtenstein . De bestämmelseländer som anges i
kommissionens förodning (EG) nr 11 46/96 (6) bör därför
ändras.

För att det exportbidrag som fastställs inom ramen för
denna anbudsinfordran skall betalas ut skall det,

genom undantag från artikel 13 i förordning (EG) nr
1501 /95 och i enlighet med artikel 18 i förordning
(EEG) nr 3665/87 (*), krävas bevis på ett tullbehandling
skett för övergång till fri konsumtion .
O EGT nr L 351 , 14.12.1987, s. 1 ."

Det bör säkerställas att endast de bestämmelseländer som

anges i denna anbudsinfordran kommer i fråga. För att
bidraget skall betalas ut bör bevis läggas fram för att över
gång skett till fri konsumtion. Däför bör ett undantag
göras från artikel 13 i förordning (EG) nr 1501 /95.

4) Titeln på bilaga I skall ersättas med följande:
"Veckovis anbud gällande exportbidrag för export av
havre till alla tredje länder utom Schweiz och Liech
tenstein ."

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet för Förvaltningskommittén för spannmål.
Artikel 2

(')
(2)
O
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 , 1.7.1992, s. 21 .
126, 24.5.1996, s. 37.
147, 30.6.1995, s. 7.
18, 24.1.1996, s. 10.

I5) Se sida 12 i denna tidning.

(4 EGT nr L 151 , 26.6.1996, s. 23.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 27 december 1996.
På kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

31 . 12. 96

31 . 12. 96
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2509/96
av den 30 december 1996

om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för
spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt

ändrad genom förordning (EG) nr 1 50/95 (*), används för
att omvandla belopp uttryckta i tredje länders valutor och
som grundval för att bestämma jordbruksomräkningskur
sema för medlemsstaternas valutor. Närmare bestäm

melser för tillämpning och bestämning av denna omvand
ling fastställs i kommissionens förordning (EEG)
nr 1068/93 (6), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1482/96 (7).

artikel 13.8 i denna, och

med beaktande av följande:

Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget
för spannmål fastställs i kommissionens förordning (EG)
nr 2336/96 (3).
På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för termins
leverans och med hänsyn till den utveckling som kommer
att ske på marknaden inom en överskådlig framtid bör det
korrektionsbelopp som för närvarande tillämpas på
exportbidraget för spannmål ändras.
Korrektionsbeloppet skall fastställas efter samma procedur
som exportbidraget; det kan ändras under perioden
mellan fastställelserna .

De representativa marknadskurserna som definieras i
artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3813/92 (4), senast

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a, b och c i

förordning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förut
fastställda exportbidrag för de produkter som avses, med
undantag av malt, ändras till det som anges i bilagan till
den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
O
(4

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

181 ,
126,
317,
387,

1.7.1992, s. 21 .
24.5.1996, s. 37.
6.12.1996, s. 18 .
31.12.1992, s. 1 .

O EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .
(<) EGT nr L 108 , 1.5.1993, s . 106.
O EGT nr L 188 , 27.7.1996, s. 22.
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om ändring av det
korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
(ecu/ton)

0712 90 19 9000
1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Period 5

Period 6

1

2

3

4

5

6

7

—

Bestämmelseland (')

Produktnummer

0709 90 60 9000

Nuvarande

I

-I -I

_

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000

1008 20 00 9000
1101 00 11 9000

—

—

01
—

01

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 159100

01

0

0

0

0

0

1101 00 159130

01

0

0

0

0

0

1101 00 159150

01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

01

0

0

0

0

0

1101 00 159180

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 159190
1101 00 90 9000

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400

1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

01

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

01

01
—

(') Bestämmelseländerna identifieras pa följande sätt:
01 alla tredje länder.

Obs: Zonerna är de som definieras i kommissionens ändrade förordning (BEG) nr 2145/92 (EGT nr L 214, 30.7.1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS BESLUT nr 2510 /96/ EKSG
av den 17 december 1996

om ändring av bilaga V till beslut nr 3/96/EKSG om förvaltning av vissa import
begränsningar av vissa stålprodukter från Ryssland och Ukraina
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska kol- och stålgemenskapen,
med beaktande av kommissionens beslut nr 3/96/EKSG

av den 21 november 1995 om förvaltning av vissa import
begränsningar av vissa stålprodukter från Ryssland och
Ukraina ('), senast ändrat genom beslut nr 431 /96/
EKSG (2), särskilt artikel 8 jämförd med artikel 7 i detta,
och

med beaktande av följande:

Avtalet om handel med vissa stålprodukter mellan Euro
peiska kol- och stålgemenskapen och Ukraina (3) har
ändrats genom ett avtal i form av skriftväxling om
förlängning av avtalet under perioden 1 januari till 30 juni
1997 (4).
Det är nödvändigt att ändra bilaga V till beslut nr 3/96/
EKSG för att ta hänsyn till den nämnda skriftväxlingen .

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 7
i beslut nr 3/96/ EKSG .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilaga V till beslut nr 3/96/EKSG skall ersättas med
texten i tillägg 1 till det här beslutet.
Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har

offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.
Utfärdat i Bryssel den 17 december 1996.

På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande

(■)
(2)
(3)
(4)

EGT nr L
EGT nr L
EGT nr L
Se sida 88

5, 8.1.1996, s. 1 .
60, 9.3.1996, s. 13.
5, 8.1.1996, s. 48 .
i denna tidning.
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Tillägg 1
"BILAGA V

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

(i ton)
De KN-nummer som svarar mot dessa produktkategorier offentliggjordes i EGT nr L 76 av den 26
mars 1996, s . 42.
UKRAINA

Produkter

1 januari — 30 juni 1997

SA

Valsade platta produkter

SAI

Rullar

26 857

SA2
SA3

Grovplåt
Andra valsade platta produkter

52 624

SB

Långa produkter

SB 1

Balkar

SB2

Valstråd

SB3

Andra långa produkter

8 077

5015

8 426
38 892"
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Nr L 345/21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2511 /96
av den 23 december 1996

om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande
nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje
länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

utgör ett minimikrav för att en transaktion skall kunna
betraktas som verklig och ekonomiskt lönsam .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

teter som fastställts för 1997 bör utfärdandet av licenser

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av

Systemet bör administreras med hjälp av importlicenser. I

den 22 december 1995 om fastställande av vissa konces

För att säkerställa en regelbunden import av de kvanti
fördelas över olika perioder under 1997.

detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i

sioner i form av tullkvoter för vissa jordbruksprodukter
samt om föreskrivande av en tillfällig och autonom
anpassning av vissa jordbrukskoncessioner med hänsyn
till det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de
multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('),
ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2490/96 (2),

synnerhet om inlämnandet av ansökningar och om de
uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i licen

särskilt artikel 8 i denna,

censer för jordbruksprodukter (4), senast ändrad genom

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av
den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av

gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och
om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa
jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och
handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och
Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks
under Uruguayrundans multilaterala handelsförhand
lingar f), särskilt artikel 5 i denna, och

serna, utan hinder av vissa bestämmelser i kommissionens

förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser samt förutfastställelseli

förordning (EG) nr 2402/95 (*) samt i kommissionens
förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om
tillämpningsföreskrifter för systemt med import- och
exportlicenser för nötköttssektorn och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2051 /96 Q. Dessutom bör det före
skrivas att licenserna skall utfärdas efter en betänketid

och, eventuellt, med tillämpning av en enhetlig procent
sats för nedsättning.

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

med beaktande av följande :

I förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96
föreskrivs för 1997 öppnande av en tullkvot på 153 000
levande nötkreatur med en vikt av mellan 1 60 kg och 300
kg med ursprung i Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern och
som berättigar till en minskning av tullsatserna med
80 % . Det bör fastställas förvaltningsbestämmelser när det
gäller importen av dessa djur.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.

Inom ramen för de tullkvoter som föreskrivs i

förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96 får
För att undvika spekulationer bör den tillgängliga kvanti
teten ställas till de aktörers förfogande som kan visa att de
bedriver en seriös verksamhet och att de bedriver handel

av en betydande omfattning med tredje land. I detta syfte
och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det
krävas att minst 50 djur har exporterats och/eller importe
rats under 1996 av de berörda aktörerna. Ett parti på 50
djur motsvarar i princip en normal sändning och erfaren
heten har visat att försäljning eller köp av ett enda parti
(') EGT nr L 328 , 30.12.1995, s. 31 .
(2) EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 13.
3 EGT nr L 254, 8.10.1996, s . 1 .

153 000 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer

0102 90 41 eller 0102 90 49 med ursprung i de tredje
länder som anges i bilaga II importeras under 1997 enligt
bestämmelserna i denna förordning.
2.
För dessa djur skall värdetullar och de särskilda tull
belopp som fastställs i Gemensamma tulltaxan sänkas
med 80 % .

(4)
O
(6)
O

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

331 ,
327,
143,
274,

2.12.1988 , s . 1 .
18.12.1996, s. 14.
27.6.1995, s. 35.
26.10.1996, s. 18 .
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terna, skall kommissionen fastställa en enhetlig procen
tuell minskning av de ansökta kvantiteterna.

1.

För att få ta del av den kvot som avses i artikel 1

krävs att den som ansöker om licens skall vara en fysisk
eller juridisk person som vid ansökningstillfället på ett för
de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten
tillfredsställande sätt kan visa att han under 1996 har

importerat och/eller exporterat minst 50 djur enligt
KN-nummer 0102 90 . Den sökande skall vara införd i ett

Om den minskning som avses i första stycket resulterar i
en kvantitet på mindre än 50 djur per ansökan, skall
partier på 50 djur fördelas mellan de berörda medlemssta
terna genom lottdragning. Om den återstående
kvantiteten är mindre än 50 djur, skall denna kvantitet
utgöra ett enda parti .

nationellt momsregister.
2. Som bevis för import och export gäller endast tull
dokument om övergång till fri omsättning eller exportdo
kument som i vederbörlig ordning bestyrkts av tullmyn
digheterna.

Medlemsstaterna får godta en kopia av detta dokument
som i vederbörlig ordning bestyrkts av den utfärdande
myndigheten, om den sökande på ett tillfredsställande sätt
kan visa för den behöriga myndigheten att det varit omöj
ligt för honom att skaffa fram originaldokumentet.
Artikel 3

Artikel 6

1 . För import av de kvantiteter som tilldelats i enlighet
med artikel 5 krävs att en importlicens uppvisas.
2.

En

licensansökan

får endast lämnas in

i den

medlemsstat där ansökan om importrättighet har inläm
nats .

3 . Ansökan om importlicens och licensen skall inne
hålla följande uppgifter:

a) I fält 8, namnet på det land som anges i bilagan.
Licensen innebär en skyldighet att importera från ett
eller flera av de angivna länderna.

1 . Ansökan om importrättigheter får endast inges i den
medlemsstat där den sökande är registrerad.
2.

En ansökan om importrättigheter skall avse

— minst 50 djur, och
— högst 10 % av den tillgängliga kvantiteten.
Om en ansökan överskrider denna kvantitet skall den
endast beaktas inom ramen för denna kvantitet.

Artikel 4

1 . Ansökningar om importrättigheter får endast inges
från och med den 17 januari till och med den 24 januari

b) I fält 20, minst en av följande uppgifter:
Reglamento (CE) n° 2511 /96
Forordning (EF) nr. 2511 /96
Verordnung (EG) Nr. 2511 /96
Kavoviajiö^ ( EK) apiS. 2511 /96
Regulation (EC) No 2511 /96
Réglement (CE) n° 2511 /96
Regolamento (CE) n. 2511 /96
Verordening (EG) nr. 2511 /96
Regulamento (CE) n ? 2511 /96
Asetus (EY) N:o 2511 /96
Förordning (EG) nr 2511 /96.

1997.

2.

Om samma sökande lämnar in mer än en ansökan

skall ingen av ansökningarna från denna person behand
las.

3.

Medlemsstaterna skall senast den 6 februari 1997

underrätta kommissionen om de inlämnade ansökningar.
Denna underrättelse skall omfatta en förteckning över de
sökande och de kvantiteter ansökningarna gäller.

Alla underrättelser, även om att "ingen ansökan har
lämnats in", skall skickas per telex eller per fax och om
ansökningar har inlämnats skall förlagan i bilagan I till
denna förordning användas.

4. Licenserna skall utfärdas på aktörernas begäran till
och med den 30 juni 1997 för högst 50 % av de import
rättigheter som tilldelats. Importlicenserna för resterande
antal djur skall utfärdas från och med den 1 juli 1997.
5. De importlicenser som utfärdats i enlighet med
denna förordning skall gälla under 90 dagar från och med
utfärdandedagen . Licenserna gäller dock som längst till
och med den 31 december 1997.

6. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela
gemenskapen .
7. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte
tillämpas.

Artikel 5
1.

Kommissionen skall besluta om i vilken utsträck

ning licensansökningarna får beviljas.
2.

Om de kvantiteter för vilka det har ansökts om

licenser enligt artikel 4 överstiger de tillgängliga kvantite

Artikel 7

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid
framläggandet av ett varucertifikat EUR.I som har utfär
dats av det exporterande landet i enlighet med protokoll
nr 4 till Europaavtalen och i protokoll nr 3 till Frihan
delsavtalen .
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Artikel 8

1 . Varje djur som importeras enligt den ordning som
avses i artikel 1 skall identifieras genom
— en outplånlig tatuering, eller
— ett officiellt öronmärke eller i minst ett av öronen ett

öronmärke som officiellt godkänts av medlemsstaten .
2. Tatueringens eller märkets utformning skall vara
sådan att det genom registrering vid övergången till fri
omsättning är möjligt att senare fastställa dagen för djurets
övergång till fri omsättning och importörens identitet.

Nr L 345/23

säkerhet för importlicensen på 3 ecu per djur och en
säkerhet för den anmälan som avses i artikel 9 i denna

förordning på 1 ecu per djur.

2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan
vidarebefordras till den behöriga myndigheten inom den
tid som anges i artikel 9 för de djur som omfattas av
anmälan . I övriga fall är säkerheten förverkad. Beslutet om
att frisläppa denna säkerhet skall tas samtidigt som
beslutet om att frisläppa säkerheten för licensen .
Artikel 11

Artikel 9

Senast tre veckor efter import av de djur som avses i
denna förordning skall importören informera den behö
riga myndighet som har utfärdat importlicensen om
antalet importerade djur och deras ursprung. Myndigheten
skall vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen i
början av varje månad.
Artikel 10

1 . Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95 skall
importören vid ansökan om importlicens ställa en

Bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 3719/88 och
(EG) nr 1445/95 skall tillämpas om inte annat föreskrivs i
denna förordning.
Artikel 12

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 23 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 345/24
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BILAGA I

Fax : + 32 2 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 2511 /96
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD VI D.2

— NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTRÄTTIGHETER
Datum :

Period:

Medlemsstat:

Löpnummer

Sökande (namn och adress)

Totalt

Medlemsstat:

Fax :
Tel .:

Kvantitet (antal djur)

31 . 12. 96

31 . 12. 96

( SV I

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II

Förteckning över tredje länder

— Bulgarien
— Estland
— Lettland
— Litauen
— Polen
— Rumänien

— Slovakien

— Tjeckien
— Ungern

Nr L 345/25

Nr L 345/26
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2512/96
av den 23 december 1996

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 1997 avseende de tullkvoter för
nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern,
Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

skall utfärdas efter en betänketid och, eventuellt, med

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av
den 22 december 1995 om införande av vissa konces

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter och om autonom anpassning under en över
gångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs
i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som
ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhand
lingarna under Uruguayrundan ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2490/96 (2), särkskilt artikel 8 i denna,
och

med beaktande av följande:

För att systemet skall fungera effektivt bör det fastställas
att den säkerhet som skall ställas för importlicenser enligt
detta system skall vara 12 ecu per 100 kg. Den risk för
spekulation inom nötköttssektorn som det ifrågavarande
systemet ger möjlighet till kräver att exakta villkor fast
ställs för aktörernas deltagande i systemet.
Erfarenheterna visar att importörerna inte alltid infor
merar de behöriga myndigheter som har utfärdat import
licenserna om kvantiteten och ursprunget på nötkött som
importeras inom ramen för de ifrågavarande kvoterna.
Dessa uppgifter är viktiga för att kunna bedöma situa

tionen på marknaden. Det bör därför införas en garanti
för att denna anmälan verkligen görs.
Förvaltningskommittén för nötkött har inte avgivit något
yttrande inom den tid som dess ordförande har bestämt.

I förordning (EG) nr 3066/95 föreskrivs för 1997
öppnande av en tullkvot för nötkreatur med nedsatt tull
sats. Det bör fastställas tillämpningsföreskrifter för dessa
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

kvantiteter.

För att säkerställa regelbunden import av de kvantiteter
Artikel 1

som fastställts för 1997 för dessa kvantiteter fördelas över

olika perioder under 1997.

Det bör föreskrivas att systemet administreras med hjälp
av importlicenser. I detta syfte bör närmar bestämmelser
fastställas, i synnerhet om inlämnande av ansökningar och
om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och i
licenserna, i förekommande fall utan hinder av vissa

bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr
3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruks
produkter (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2402/96 (4), och i kommissionens förordning (EG) nr
1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter
för systemet med import- och exportlicenser för nötkötts
sektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr
2377/80 (% senast ändrad genom förordning (EG) nr
2051 /96 (6). Dessutom bör det föreskrivas att licenserna
(')
(2)
O
(4)
O

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

328 ,
338,
331 ,
327,
143,

30.12.1995, s. 31 .
28.12.1996, s. 13.
2.12.1988 , s. 1 .
18.12.1996, s. 14.
27.6.1995, s. 35.

(j EGT nr L 274, 26.10.1996, s. 18.

1 . Med avseende på perioden 1 januari — 31 december
1997 får följande kvantiteter importeras inom ramen för
de kvoter som öppnas genom förordning (EG) nr 3066/95:
a) Färskt, kylt eller fryst nötkött som omfattas av KN
nummer 0201 och 0202:
— 7 100 ton kött med ursprung

Polen .

— 7 150 ton kött med ursprung

Ungern .

— 2 670

ton

kött med ursprung

Tjeckien .

— 1 330

ton

kött med ursprung

Slovakien .

180 ton kött med ursprung

Bulgarien .

—

— 1 350

ton

kött med ursprung

Rumänien .

b) 440 ton bearbetade produkter som omfattas av KN
nummer 1602 50 31 eller 1602 50 39 och som har sitt

ursprung i Polen .

2.
För det kött som avses i punkt 1 a skall värdetullen
och de särskilda tullbelopp som fastställs i Gemensamma
tulltaxan nedsättas med 80 % .
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För de bearbetade produkter som avses i punkt 1 b fast

hänför sig till någon av de grupper av produkter som

ställs värdetullen till 13 % .

avses i artikel 1.1 a och 1.1 b .

3 . De kvantiteter som avses i punkt 1 skall fördelas
över året på följande sätt:
—
—
—
—
4.

25%
25%
25 %
25 %

under perioden
under perioden
under perioden
under perioden 1

1 januari — 31 mars 1997,
1 april — 30 juni 1997,
1 juli — 30 september 1997,
oktober — 31 december 1997.

Om det under år 1997 framkommer att den kvan

titet för vilken ansökningar om importlicenser lämnats in
avseende den första, andra eller tredje perioden som anges
i föregående punkt är mindre än den tillgängliga kvantite
ten, skall den återstående kvantiteten föras över till den

kvantitet som är tillgänglig för den efterföljande perioden .
Artikel 2

1 . För att kunna omfattas av importsystemet gäller
följande villkor:

a) Importlicenssökanden skall vara en fysisk eller juridisk
person som vid tidpunkten för inlämnandet av
ansökan för den berörda medlemsstatens behöriga
myndigheter på ett tillfredsställande sätt kan bevisa att
han under de senaste tolv månaderna varit verksam

inom nötköttshandeln med tredje land. Den sökande

skall vara införd i ett nationellt momsregister.
b) Licensansökan får lämnas in endast i den medlemsstat
där den sökande är registrerad.
c) För varje grupp av de produkter som avses i punkt
1.1 a och 1.1 b skall licensansökan omfatta en kvantitet

på minst 15 ton uttryckt i produktvikt utan att den
tillgängliga kvantiteten överkrids.

Artikel 3

1.

Licensansökningar kan endast lämnas in

— från och med den 2 till och med den 10 januari 1997,
— från och med den 1 till och med den 10 april 1997,
— från och med den 1 till och med den 10 juli 1997,
— från och med den 1 till och med den 10 oktober
1997 .

2.

Om en och samma sökande lämnar in mer än en

ansökan för en grupp av produkter som avses i artikel 1.1
a och 1.1 b skall inte någon av de ansökningar som gäller
produkter inom samma grupp beaktas.

3 . Medlemsstaterna skall senast den femte arbetsdagen
efter den dag då tidsperioden för inlämnande av ansök
ningar löper ut underrätta kommissionen om de ansök
ningar som lämnats in för de kvantiteter som avses i
artikel 1.1 . Denna underrättelse skall innehålla en förteck

ning över de sökande sorterade efter de ansökta kvantite
terna, därmed sammanhängande KN-nummer och
produkternas ursprungsland.

Alla underrättelser, även om "ingen ansökan", skall
skickas per telex eller telefax. Om ansökningar har ingi
vits skall formuläret i bilagan till denna förordning använ
das.

4.

Kommissionen skall besluta om i vilken utsträck

ning licensansökningarna får beviljas.
Om de kvantiteter för vilka det har ansökts om licens

d) I licensansökan och i licensen skall ursprungslandet
anges i fält 8 . Licensen skall innebära den förpliktelse
att importera frå det angivna landet.

överstiger
de
tillgängliga
kvantiteterna
skall
kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för
minskning av de ansökta kvantiteterna.

e) I fält 20 i licensansökan och i licensen skall minst en
av följande uppgifter anges:

5. Om kommissionen beslutar att ansökningarna skall
godkännas, skall licenserna utfärdas så snart som möjligt.

Reglamento (CE) n° 2512/96
Forordning (EF) nr. 2512/96
Verordnung (EG) Nr. 2512/96
KavoviCTjióg (EK) apiS. 2512/96
Regulation (EC) No 2512/96
Règlement (CE) n° 2512/96
Regolamento (CE) n . 2512/96
Verordening (EG) nr. 2512/96
Regulamento (CE) n ? 2512/96
Asetus (EY) N:o 2512/96
Förordning (EG) nr 2512/96
2.

Artikel 4

1 . Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmel
serna i denna förordning skall bestämmelserna i förord
ning (EEG) nr 3719/88 och förordning (EG) nr 1445/95
vara tillämpliga .
2. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 inte
tillämpas.

3 . Importlicenser som utfärdas enligt denna förordning
skall gälla 90 dagar från dagen för utfärdandet. Inga
licenser skall emellertid gälla efter den 31 december 1997.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 i förord

ning (EG) nr 1445/95 skall det i fält 16 i licensansökan
och i licensen anges ett eller flera av de KN-nummer som

4. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela
gemenskapen .

Nr L 345/28
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Artikel 5

Produkterna skall omfattas av de tullar som avses i artikel

1 vid framläggandet av ett varucertifikat EUR.l som utfär
dats av det exporterande landet i enlighet med protokoll 4
till Europaavtalen .
Artikel 6

Senast tre veckor efter den import av produkter som avses
i denna förordning skall importören informera den behö
riga myndighet som har utfärdat importlicensen om
antalet importerade produkter och deras ursprung.
Myndigheterna skall vidarebefordra dessa uppgifter till
kommissionen i början av varje månad.
Artikel 7

1 . Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95 skall
importören vid ansökan om importlicens ställa en

31 . 12. 96

säkerhet för importlicensen pa 12 ecu per 100 kg
produktvikt och en säkerhet för de anmälningar som
avses i artikel 6 i den här förordningen på 1 ecu per 100
kg produktvikt.
2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan
vidarebefordras till den behöriga myndigheten inom den
tidsfrist som anges i artikel 6 för de kvantiteter som
omfattas av den anmälan . I annat fall skall säkerheten
anses förverkad .

Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall fattas samti
digt som beslut fattas om att frisläppa säkerheten för
licensen .

Artikel 8

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 23 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Telefax : + 322 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 2512/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTLICENS
Datum :

Period :

Medlemsstat:

Ursprungsland

Löp

Sökande

Kvantitet

nummer

(namn och adress)

(i ton)

Totalt

Medlemsstat:

Fax : ,
Tel .: ,

KN-nummer
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2513/96
av den 23 december 1996

om ändring av förordningar (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94, inom ramen
för de gemenskapstullkvoter som föreskrivs i Europaavtalen i enlighet med
rådets förordning (EG) nr 3066/95
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

gemenskapen och Polen, Ungern och före detta Tjecko
slovakien Q, senast ändrad genom förordning (EG) nr
1236/96 (8), och genom kommissionens förordning (EG)
nr 1559/94 av den 30 juni 1994 om tillämpningsföres
krifter för de förfaranden inom ägg- och fjäderfäköttsek
torn som fastställs i interimsavtalen mellan gemenskapen
å ena sidan och Bulgarien respektive Rumänien å andra
sidan (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1236/
96 .

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av

Årliga kvantiteter som dock endast skall gälla för perioden

den 22 december 1995 om fastställande av vissa konces

1 januari 1996 — 31 december 1996 har beviljats inom
ramen för förordning (EG) nr 30 66/95. För att säkerställa
kontinuiteten av importordningen är det lämpligt att de
tullkvoter som föreskrivs inom ramen för förordningarna
(EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94.

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta
det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilate
rala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan ('), senast
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr
2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,

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

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771 /75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för ägg (3), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1516/96 (4), särskilt
artikel 22 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av
den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för fjäderfäkött (5), senast ändrad

genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (6),
särskilt artikel 22 i denna, och

med beaktande av följande :

Koncessioner för sektorn för fjäderfäkött och ägg beträf
fande vissa produkter har beviljats inom ramen för
kommissionens förordning (EEG) nr 2699/93 av den 30
september 1993, om tillämpningsföreskrifter för de förfa
randen inom sektorerna för ägg och fjäderfäkött som fast
ställs i interimsavtalen mellan Europeiska ekonomiska
(')
(2)
O
(4)
(s)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

328 ,
338 ,
282,
189,
282,

30.12.1995, s. 31 .
28.12.1996, s . 13 .
1.11.1975, s. 49.
30.7.1996, s. 99.
1.11.1975, s . 77.

M EGT nr L 305, 19.12.1995, s. 49.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2699/93 skall ersättas
med bilaga I till den här förordningen.

Bilaga I till förordning (EG) nr 1559/94 skall ersättas med
bilaga II till den här förordningen .

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.
O EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 88 .
(8) EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 106.
9 EGT nr L 166, 1.7.1994, s . 62.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 december 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
'BILAGA I

A. Produkter med ursprung i Ungern

Tillämplig tullsats: 20 % av MGN -tullen
(i ton)
Löpnummer

Grupp

KN-nummer

nummer

0207 32 1 1

1

0207
0207
0207
0207
2

32
33
32
33

Årlig kvantitet
9 320

15
11
19
19

ex 0207 35 15

1 210

ex 0207 36 15
ex 0207 35 53

ex 0207 36 53
ex 0207 35 63
ex 0207 36 63
09.5301

3

ex

ex

32
32
33
33
35

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

35
35
35
36
36
36
36

51

21 560

59
51
59
11
23
51
61
11
23
51

61

35 31
0207 36 31

ex

0207 35 41

ex

0207 36 41

ex

0207 35 71
0207 36 71

ex

4

0207
0207
0207
0207
0207

0207 1 1 30

21 340

0207 1 1 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 50
0207 14 50

0207 13 60
0207 14 60

7

0207 13 10
0207 14 10

8 400

8

0207 26 50

2 050

0207 27 50

9

0207 26 10
0207 27 10

2 050

10

0407 00 1 1
0407 00 19

1 450

0407 00 30

11

0408 91 80

290
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B. Produkter med ursprung i Polen

Tillämplig tullsats: 20 % av MGN-tullen
(t ton)

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

nummer

12

0207 32 11
0207 32 15

I
I
ex
ex
ex
ex

I
I
I
I

09.5301

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

33
32
33
35
36

0105
0207
0207
0207

99 20
32 51
32 59

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

35 23
35 51

Ärlig kvantitet
1 320

11
19
19
15
15

35 53

36 53
ex 0207 35 63
ex 0207 36 63

13

||
||
||
||
||
||
I
I
I
I

|
14

17 480

33 51
0207 33 59
0207 35 11

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

35
36
36
36
36
35
36

61
11
23
51
61
31
31

35 41

36 41
35 71

36 71
35 99

36 90

0105 92 00

3 500

0105 93 00
0207 11 10
0207 11 30

0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90

15

0207 13 10
0207 13 20

I

0207
0207
0207
0207
0207
0207

13 30
13
13
13
13

40
50
60
99

14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40

0207 14 50
0207 14 60

0207 14 70
0207 14 99

4 900

Nr L 345/34
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(i ton)
Grupp

Löpnummer

Ärlig kvantitet

KN-nummer

nummer

16

0105
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

\

I

l

99 30
24 10
24 90
25 10

25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27

90
10
20
30
40
50
60
70
80
99
10
20
30
40

50
60
70
80

17

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

18

0408 91 80
0408 99 80

I

1 400

1 500

220

0

(') Torkat helägg.
(1 kg flytande ägg = 0,26 kg torkat helägg.)

C. Produkter med ursprung i Tjeckien

Tillämplig tullsats: 20 % av MGN-tullen
(i ton)

Grupp

Löpnummer

KN-nummer

nummer

19

I
I
I
I
I

I

ex
ex

ex
ex
ex

l

ex

09.5301

32
32
32
33
33
35

11
15
19
11
19
15

35 53

36 53
35 63
36 63

0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23

ex
ex

ex
ex
ex

l

ex

415

36 15

0207 32 51
0207 32 59

20

l

l

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

Ärlig kvantitet

0207
0207
0207
0207
0207
0207

35
35
36
36
36
36

0207
0207
0207
0207
0207
0207

36
35
36
35
36

51
61
11
23
51
61

35 31

31
41

41
71
71

1 220
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(t ton)

Löpnummer

Grupp

KN-nummer

nummer

21

0207 11 10
0207 1 1 30
0207 1 1 90

Ärlig kvantitet
1 650

0207 12 10
0207 12 90

22

0207 13 50

950

0207 13 60
0207 14 50
0207 14 60

23

0207 13 10
0207 14 10

2 210

24

0207 25 10
0207 25 90

250

0207 26 10
0207 26 50
0207 27 10
0207 27 50

25

0407 00 1 1
0407 00 19
0407 00 30

26

0408 1 1 80 (')

4 870

300

0408 19 81
0408 19 89

27

0408 91 80

1 970

0408 99 80 (2)
(') Flytande äggula.
(1 kg torkad äggula = 2,12 kg flytande äggula.)

(2) Flytande helägg.
(1 kg torkat helägg = 3,9 kg flytande helägg.)

D. Produkter med ursprung i Slovakien
Tillämplig tullsats: 20 % av MGN-tullen
(i ton)

Löpnummer

Grupp
nummer

28

KN-nummer

0207
0207
0207
0207
0207

32
32
32
33
33

11
15
19
11
19

ex 0207 35 15
ex 0207 36 15
ex 0207 35 53

ex 0207 36 53
ex 0207 35 63
ex 0207 36 63

Ärlig kvantitet
260

Nr L 345/36
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(t ton)

Grupp

Löpnummer

nummer

09.5301

29

KN-nummer

0207 32 51

Ärlig kvantitet
280

0207 32 59
0207 33 51
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

33
35
35
35
35
36
36
36

59
11
23
51
61
11
23
51

0207 36 61
ex
ex
ex
ex

0207
0207
0207
0207

35
36
35
36

31
31
41
41

ex 0207 35 71

ex 0207 36 71

30

0207
0207
0207
0207
0207

11
11
11
12
12

10
30
90
10
90

1 250

31

0207 13 50

550

0207 13 60
0207 14 50

0207 14 60

32

0207 13 10

690

0207 14 10

33

0207 25 10
0207 25 90

450

0207 26 10
0207 26 50
0207 27 10
0207 27 50

34

0407 00 1 1
0407 00 19
0407 00 30

35

0408 1 1 80 (')

2 430

140

0408 19 81
0408 19 89

36

0408 91 80

0408 99 80 (2)
(') Flytande äggula.
(1 kg torkad äggula = 2,12 kg flytande äggula.)
(2) Flytande helägg.
(1 kg torkad helägg = 3,9 kg flytande helägg.)"

980
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Nr L 345/37

BILAGA II
"BILAGA I

A. Produkter med ursprung i Bulgarien
Tillämplig tullsats: 20 % av MGN-tullen
(t ton)

Löpnummer

Gruppnummer

KN-nummer

37

0207 32 11

Ärlig kvantitet
175

0207 32 15

0207 32 19
0207 33 11

l

0207 33 19

I

\

ex

0207 35 15

ex

0207 36 15

ex

0207 35 53

ex

0207 36 53

ex

0207 35 63
0207 36 63

ex

38

0207 32 51
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11

689

0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61
ex

ex

ex
ex
ex
ex

ex

I

ex

39

I

0207 35 31
0207 36 31
0207 35 41
0207 36 41
0207 35 71
0207 36 71
0207 35 99
0207 36 90
0207 12 10

1 773,6

0207 12 90
40

I

0408 91 80

330,8

0408 99 80

B. Produkter med ursprung i Rumänien

Tillämplig tullsats: 20 % av MGN-tullen
(t ton)

Löpnummer

Gruppnummer

09.5301

42

KN-nummer

0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 1 1

0207 35 23
0207 35 51

0207 35 61
0207 36 1 1
0207 36 23

Årlig kvantitet
255,3

Nr L 345/38
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(i ton)
Löpnummer

Gruppnummer

KN-nummer

0207
0207
ex 0207
ex 0207

09.5301

(forts.)

ex 0207

ex
ex
ex
ex
ex

43

0207
0207
0207
0207
0207

Ärlig kvantitet

36 51
36 61
35 31
36 31
35 41
36 41
35 71
36 71
35 99
36 90

0207 1 1 90
0207 12 90

0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99

1 162,2"
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2514/96
av den 23 december 1996

om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kor och
kvigor av vissa bergraser som inte är slaktboskap med ursprung i vissa tredje
länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

handelsförbindelserna inom sektorn bör dock ytterligare
en kvantitet ställas till förfogande för sådana aktörer som
kan visa att de bedriver en seriös verksamhet och handlar

med betydande kvantiteter med tredje land. För detta

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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

sioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks
produkter och om autonom anpassning under en över
gångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs
i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som
ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhand
lingarna under Uruguayrundan ('), ändrad genom rådets
förordning (EG) nr 2490/96 (2), särskilt artikel 8 i denna,
och

ändamål och för att säkerställa en effektiv förvaltning är
det

lämpligt

att

kräva

att

de

berörda

aktörerna

importerade minst 15 djur under 1996. Ett parti på 15
djur utgör i princip en normal last, och erfarenheten visar
att försäljningen eller inköp av ett enstaka parti utgör ett
minimikrav för att en transaktion skall kunna betraktas
som reell och ekonomiskt lönsam . För kontrollen av dessa

kriterier krävs att alla ansökningar från en och samma
sökande lämnas in i samma medlemsstat.

För att undvika spekulationer bör aktörer som inte längre
var verksamma inom nötköttssektorn den 1 januari 1997
inte vara berättigade till kvoten .

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1926/96 av
den 7 oktober 1996 om vissa koncessioner i form av

gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och
om anpassning, som autonom övergångsåtgärd, av vissa
jordbrukskoncessioner enligt avtalen om frihandel och
handelsrelaterade frågor med Estland, Lettland och
Litauen så att det jordbruksavtal beaktas som ingicks
under Uruguayrundans multilaterala handelsförhand
lingar (3), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

I Förordningarna (EG) nr 3066/95 och (EG) nr 1926/96
föreskrivs öppnandet av en tullkvot för 1997 på 5 000 kor
och kvigor av vissa bergraser med ursprung i Ungern,
Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Litauen,
Lettland och Estland till en värdetull på 6 % . Förvalt
ningsbestämmelser bör fastställas för importen av dessa
djur.

Det bör föreskrivas att systemet skall administreras med
hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestäm
melser fastställas, i synnerhet om inlämnande av ansök
ningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansök
ningarna och i licenserna, i förekommande fall med
undantag från vissa bestämmelser i kommissionens
förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser samt förutfastställelseli
censer för jordbruksprodukter ^), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2402/96 (5), och i kommissionens
förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om
tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser för nötköttssektorn och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2377/80 (6), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2051 /96 (7). Dessutom bör det före
skrivas att licenserna skall utfärdas efter betänketid och,

eventuellt, med tillämpning av enhetlig procentsats för
nedsättning.

Erfarenheten visar att en begränsning av importen kan ge
upphov till ansökningar om importlicens i spekulativt
syfte. För att de planerade åtgärderna skall fungera som
avsett bör huvuddelen av de tillgängliga kvantiteterna
reserveras för s.k. traditionella importörer av kor och
kvigor av vissa bergraser. För att inte orsaka stelhet i

Erfarenheten visar att importörerna inte alltid informerar
de berörda myndigheter som utfärdat importlicenserna
om antalet djur som importerats under den aktuella
kvoten och om deras ursprung. Dessa uppgifter är viktiga

(') EGT nr L 328 , 30.12.1995, s. 31 .
O EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 13.

(4)
(5
(6)
O

3 EGT nr L 254, 8.10.1996, s. 1 .

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

331 ,
327,
143 ,
274,

2.12.1988 , s. 1 .
18.12.1996, s. 14.
27.6.1995, s. 35.
26.10.1996, s. 18 .
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för utvärderingen av situationen pa marknaden . Det är
därför nödvändigt att införa en säkerhet för att denna
anmälan är korrekt.

I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ('),

senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike,
Finland och Sverige, fastställs i artikel 82 att varor som

31 . 12. 96

övergår till fri omsättning till nedsatt tullsats på grund av
deras särskilda slutanvändning skall stå under tullens
övervakning. En kontroll skall utföras för att säkerställa att
de importerade djuren inte slaktas under en viss period.
En säkerhet bör ställas för att garantera att dessa djur inte
slaktas .

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . För 1997 skall följande tullkvot öppnas för djur med ursprung i de tredje länder som
anges i bilaga I.
KN-nummer

Beteckning

Kvotmängd

Tullsats

Kor och kvigor av följande bergraser som
inte är slaktboskap: grå, brun, gul och
brokig Simmental och Pinzgau

5 000

6%
ad valorem

C)
ex
ex
ex
ex
ex

0102
0102
0102
0102
0102

90
90
90
90
90

05
29
49
59
69

(') TARIC-nummen se bilaga II

2. Vid tillämpningen av denna förordning skall de djur
som avses i punkt 1 inte anses vara slaktdjur, om de inte
slaktas inom fyra månader från det att deklarationen om
övergång till fri omsättning har godkänts.

Undantag kan emellertid beviljas i vederbörligen styrkta
fall av force majeure.

etablerade har importerat sadana djur som omfattas
av KN-numren i bilaga II och KN-nummer
0102 90 79 från länder som den 31 december 1994

kunde betraktas som tredje land för dem, eller
under perioden 1 januari 1995 — 30 juni 1996
sådana djur som omfattas av de importkvoter som
fastställs i de förordningar som avses i b i bilaga III.

b) Den andra delen om 20 % skall förbehållas importörer
som kan styrka att de under 1996 har importerat minst
15 levande nötkreatur som omfattas av KN-nummer

Artikel 2

1 . Den kvot som avses i artikel 1.1 skall uppdelas i två
delar om 80 % , dvs. 4 000 djur, respektive 20 % , dvs.
1 000 djur:

a) Första delen om 80 % skall fördelas mellan
— importörer från gemenskapen, i dess sammansätt
ning den 31 december 1994, som kan styrka att de
under perioden 1 juli 1993 — 30 juni 1996 har
importerat sådana djur som omfattas av de import
kvoter som fastställs i de förordningar som anges i
bilaga III, och
— importörer från de nya medlemsstaterna som kan
styrka att de under perioden 1 juli 1993 — 31
december 1994 till den medlemsstat där de är

(') EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 .

0102 från tredje land.

Importörerna skall vara registrerade i ett nationellt register
för mervärdeskatt.

2. Vid ansökan om importtillstånd skall fördelningen
av den första delen mellan de olika importörerna ske i
proportion till storleken på deras import av djur enligt
punkt 1 a under perioden 1 juli 1993 — 30 juni 1996.

3 . Vid ansökan om importtillstånd skall fördelningen
av den andra delen ske i proportion till de kvantiteter
som de i punkt 1 b nämnda importberättigade importö
rerna har ansökt om .

Ansökan om importtillstånd skall avse

— minst 15 djur, och
— högst 50 djur.
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Nr L 345/41

Om en licensansökan överskrider denna kvantitet skall
den endast beaktas inom ramen för denna kvantitet.

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

4. Import får bevisas uteslutande med hjälp av tulldo
kument om övergång till fri omsättning som
vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna.

Artikel 5

1.

Medlemsstaterna får godta kopior av dessa dokument, som
vederbörligen bestyrkts av den utfärdande myndigheten,
om den sökande till den behöriga myndighetens tillfreds
ställelse kan visa att det varit omöjligt för honom att
skaffa fram originaldokumenten .

Kommissionens skall besluta om i vilken utsträck

ning ansökningar får antas.

2. Om de kvantiteter för vilka ansökningar enligt
artikel 4.4 har lämnats in överstiger de disponibla kvanti
teterna, skall kommissionen minska kvantiteterna i ansök

ningarna med en enhetlig procentsats.
Artikel 3

1 . De importörer som den 1 januari 1996 inte längre
utövade någon verksamhet inom nötköttssektorn skall
inte beaktas vid fördelningen i enlighet med artikel 2.1 a.

2. Ett företag som uppstått genom en sammanslagning
av företag som vart och ett enligt artikel 2.2 var berättigat
att delta, skall ha samma rättigheter som de ursprungliga
företagen.

Artikel 4

1 . Ansökan om rätt till import får lämnas in endast i
den medlemsstat där den sökande är registrerad i ett
nationellt register för mervärdesskatt.
2.
Endast en ansökan får lämnas in av en och samma
aktör och den kan endast avse en av kvotdelarna.

Om denna minskning resulterar i en kvantitet på mindre
än 15 djur per ansökan, skall partier på 15 djur fördelas
mellan de berörda medlemsstaterna genom lottdragning.
Om den återstående kvantiteten är mindre än 15 djur,
skall en enda licens utfärdas för den kvantiteten .

Artikel 6

1.

För att de

tilldelade kvantiteterna skall

kunna

importeras krävs det att en importlicens uppvisas.
2. Ansökan om importlicens får lämnas in endast till
den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den
sökande är registrerad i ett nationellt register för mervär
desskatt.

3 . När kommissionen meddelat fördelningen, skall
importlicenserna utfärdas så snart som möjligt på begäran
av den importör som erhållit importtillståndet och i
dennes namn .

Om en sökande lämnar in mer än en ansökan skall inga
ansökningar från denne godtas.

4. Importlicenserna skall vara giltiga i 90 dagar från
och med den faktiska utfärdandedagen . De skall dock

3 . För tillämpningen av artikel 2.1 a skall importörer
senast den 27 januari 1997 lämna in ansökningar om
importtillstånd till de behöriga myndigheterna, tillsam

5. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela
gemenskapen.

mans med det bevis som avses i artikel 2.4.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall
medlemsstaterna senast den 9 februari 1997 till kommis

sionen vidarebefordra listan över de importörer som
uppfyller villkoren för godkännande, med särskilt angi
vande av deras namn och adresser samt det antal djur som
importerats under den period som avses i artikel 2.2.

upphöra att gälla senast den 31 december 1997.

6.

Utan att det påverkar tillämpningen av den här

förordningen skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr
3719/88 och (EG) nr 1445/95 tillämpas.
Artikel 8.4 och artikel 14.3 andra stycket i förordning
(EEG) nr 3719/88 skall emellertid inte tillämpas .
Artikel 7

4. För tillämpningen av artikel 2.1 b får importörer
lämna in ansökan om importtillstånd till och med den 27
januari 1997, tillsammans med det bevis som avses i
artikel 2.4.

Efter kontroll av de framlagda dokumenten skall
medlemsstaterna senast den 9 februari 1997 till kommis
sionen vidarebefordra en lista över de sökande och vilka
kvantiteter de ansökt om .

5. Alla anmälningar, även anmälningar om att inga
ansökningar har lämnats in, skall sändas via telex eller

1 . Kontrollen av att de importerade djuren inte slaktas
under en period på fyra månader från dagen för över
gången till fri omsättning skall ske i överensstämmelse
med bestämmelserna i artikel 82 i förordning (EEG) nr
2913 /92.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av förordning
(EEG) nr 2913/92 skall importören ställa en säkerhet på
1 280 ecu per ton till de berörda tullmyndigheterna för att
garantera att förpliktelsen att inte slakta djuren följs.
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Säkerheten skall frisläppas omedelbart da det bevis har

framlagts för de berörda tullmyndigheterna att djuren
a) inte har slaktats före utgången av perioden på fyra
månader från dagen för deras övergång till fri omsätt
ning, eller
b) har slaktats före utgången av denna period på grund av
force majeure eller på grund av veterinärmedicinska
skäl eller att de dött till följd av sjukdom eller
olyckshändelse .
Artikel 8

Licensansökan och licensen skall innehålla följande:

a) I fält 8 : uppgifter om land angivna i bilaga I. Licensen
innebär skyldighet att importera från ett eller flera av
de angivna länderna.
b) I fält 16, de KN-nummer som anges i bilaga II.
c) I fält 20, en av följande uppgifter:
— Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 2514/96]
— Bjergracer (forordning (EF) nr. 2514/96)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 2514/96)
— Ορεσίβιες φυλές [Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 2514/
961

—
—
—
—
—
—
—

Mountain breeds (Regulation (EC) No 2514/96)
Races de montagne [règlement (CE) n0 2514/96]
Razze di montagna [regolamento (CE) n. 2514/96]
Bergrassen (Verordening (EG) nr. 2514/96)
Raças de montanha [Regulamento (CE) n ? 2514/96]
Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 2514/96]
Bergraser (förordning (EG) nr 2514/96).
Artikel 9
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Senast tre veckor efter den djurimport som avses i denna
förordning skall importören informera den behöriga
myndighet som har utfärdat importlicensen om antalet
importerade djur och deras ursprung. Myndigheten skall
vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen i början
av varje månad.
Artikel 10
1.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 4 i förord

ning (EG) nr 1445/95 skall importören vid ansökan om
importlicens ställa en säkerhet för importlicensen på 25
ecu per djur och en säkerhet för de anmälningar som
avses i artikel 9 i den här förordningen på 2 ecu per djur.
2. Säkerheten för anmälan skall frisläppas om anmälan
vidarebefordras till den behöriga myndigheten inom den
tidsfrist som anges i artikel 9 för de djur som omfattas av
den anmälan . I annat fall skall säkerheten anses förverkad .

Beslutet om att frisläppa denna säkerhet skall fattas samti
digt som beslut fattas om att frisläppa säkerheten för
licensen .

Artikel 11

Djuren skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid
framläggandet av ett varucertifikat EUR.l som utfärdats av
det exporterande landet i enlighet med protokoll nr 4 till
Europaavtalen och protokoll nr 3 i Frihandelsavtalen.
Artikel 12

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 23 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Förteckning över tredje länder

— Ungern
— Polen

— Tjeckien
— Slovakien
— Rumänien

— Bulgarien
— Litauen

— Lettland
— Estland

BILAGA II

TARIC-nummer

KN-nummer

TARIC-nummer

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

010290 59*11

* 40

* 40

* 40

* 19

* 31
* 39

ex 0102 90 69

0102 90 69*10
* 30

BILAGA III

Förordningar som avses i artikel 2.1

a) Rådets förordningar

(EEG) nr 1918/93 (EGT nr L 174, 17.7.1993, s. 3)
(EEG) nr 1919/93 (EGT nr L 174, 17.7.1993, s. 10)

b) Rådets förordning

(EG) nr 1800/94 (EGT nr L 184, 23.7.1994, s. 20)

Kommissionens förordningar

(EG) nr 1485/95 (EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 52)
(EG) nr 2483/95 (EGT nr L 256, 26.10.1995 , s . 13)

(EG) nr 207/96 (EGT nr L 27, 3.2.1996, s. 9)
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BILAGA IV

Telefax: + 32 2 296 60 27/ + 32 2 295 36 13

Tillämpning av artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 2514/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTTILLSTÅND

Datum :

Period :

Medlemsstat:

Importerad kvantitet (antal djur)
Ordernummer

Sökande (namn och adress)

•

Totalt

Medlemsstat: Telefax :

Telefon :

fr. o. m. den 1.7.1993
t. o. m. den 30.6.1996
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Nr L 345/45

BILAGA V

Telefax : + 32 2 296 60 27/ + 32 2 295 36 13

Tillämpning av artikel 2.1 b i förordning (EG) nr 2514/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

GD VI/D/2 — NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTTILLSTÅND

Datum :

Period:

Medlemsstat:

Ordernummer

Sökande (namn och adress)

Totalt

Medlemsstat: Telefax :

Telefon :

Kvantitet (antal djur)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2515/96
av den 20 december 1996

om fastställande av de belopp för jordbruksavgifter liksom av de tilläggstullar
som skall tillämpas för perioden från och med den 1 september 1996 till och
med den 30 juni 1997 på import till gemenskapen av varor som berörs av rådets
förordning (EG) nr 3448 /93 med ursprung i Norge
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av
den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa
varor som framställs genom bearbetning av jordbrukspro
dukter ('), särskilt artikel 7, och
med beaktande av följande:

Det är lämpligt att fastställa de jordbrukskomponenter
vilka avses i bilagan i form av brevväxling rörande ändring
av protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Norge (2).
I kommissionens förordning (EG) nr 1460/96 (3) fastställs
tillämpningsbestämmelserna för den förmånshandel som

skall gälla för vissa varor vilka framställs genom bearbet
ning av jordbruksprodukter i enlighet med artikel 7 i
förordning (EG) nr 3448/93 .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till denna förordning fastställer för perioden från
den 1 september 1996 till och med den 30 juni 1997
jordbruksavgifterna och motsvarande tilläggstullar för
import av varor som berörs av tabell 1 i bilaga B till
förordning (EG) nr 3448/93 med ursprung i Norge.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

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

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 december 1996.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 318, 20.12.1993, s. 18 .
(2) Se sida 78 i denna tidning.
3 EGT nr L 187, 26.7.1996, s . 18 .
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — rJAPAPTHMA I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGA TO I — BIJLAGE I — AN
EXO I — LIITE I — BILAGA I

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, del 1 de septiembre de 1996 al
30 de junio de 1997 inclusive, a la importación en la Comunidad procedente del Reino de
Noruega
Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel fra Kongeriget Norge
til Fællesskabet fra 1 . september 1996 til og med 30 . juni 1997

Agrarteilbeträge (für 100 kg Eigengewicht) bei der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die
Gemeinschaft, anwendbar vom 1 . September 1996 bis einschließlich 30 . Juni 1997

Γεωργικά στοιχεία (γιο 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Σεπτεμβρίου 19% μέχρι
και 30 Ιουνίου 1997 κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας
Agricultural components (per 100 kilograms net weight) to be levied from 1 September 1996 to 30
June 1997 inclusive, on importation into the Community from the Kingdom of Norway

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net) applicables, du 1 er septembre 1996 au 30 juin
1997 inclus, à l'importation dans la Communauté en provenance du royaume de Norvège
Elementi agricoli (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in
provenienza dal Regno di Norvegia dal 1° settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso

Agrarische elementen (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit het
Koninkrijk Noorwegen, te heffen van 1 september 1996 tot en met 30 juni 1997
Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicaveis, de 1 de Setembro de 1996 a
30 de Junho de 1997 , inclusive, à importação na Comunidade proveniente do Reino da Norvega

Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tulevaan tuontiin 1 päivästä syyskuuta 1996 30 päivään
kesäkuuta 1997 sovellettavat maatalousosat ( 100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas pa import fran Konungariket
Norge till gemenskapen fr.o.m. den 1 september 1996 t.o.m. den 30 juni 1997
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PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — MEPOΣ 1 — PART 1 — PARTIE 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1
Código NC

Código NC

Código NC

KN-kode

KN-kode
KN-Code

KN-kode
KN-Code

KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC

Codice NC
GN-code

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua /

100 kg

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC

Código NC

Código NC

CN-koodi
KN-nummer

CN-koodi
KN-nummer

CN-koodi
KN-nummer

118,800
162,837
210,126
15,405

1806 90 31

21,286
33,067
118,800
162,837
210,126
15,405
21,286
33,067

1806 90 70

0
o

1902 19 10

7,817
7,817
35,345
35,345
29,328
29,328
33,816
33,816
53,502

1902 20 91

1904 10 90

1704 90 99

0
0
0
0
0
o
0
0

1806 10 20

27,913

1905 20 10

1806 10 30

34,892
46,522

1905 20 30

0
0
n
0
0
o
0
0
o
0
0

1905 30 11

0403 10 51

0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71

0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405 20 10
0405 20 30

0710 40 00 (')
0711 90 30 (')
1517 10 10

151790 10
1704 10 11

1704 10 19
1704 10 91

1704 10 99
1704 90 30
1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71

1704 90 75
1704 90 81

1806 10 90

1806 20 10
1 806 20 30
1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80

1806 20 95
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90

1806 90 11
1806 90 19

1806 90 39
1806 90 50

1806 90 60
1806 90 90
1901 10 00
1901 20 00

1901 90 11

0
0
0
0
0
0
0
0

1 905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90

2001 90 30 (')
2001 90 40 (')

15,243
12,429

2004 10 91

1901 90 99

0

2005 20 10

1902 11 00

13,054
13,054
13,054
3,205
9,068
13,054
5,159
13,054
5,159
12,585
16,650
63,300
31,710

1901 90 19

1902 19 90
1902 20 99

1902 30 10
1902 30 90
1902 40 10
1902 40 90
1903 00 00
1904 10 10
1904 10 30

2004 90 10 (')
2005 80 00 (')
2008 99 85 (')
2101 1298
2101 20 98
2101 30 19

ecus/ ECU/

Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

0
0
0
0
0
0
7,817
3,127

0
7,817

0
7,817
7,817

o
0

2105 00 91

10,709
19,152
0,000
0,000
23,51 1
46,757

2105 00 99

66,297

2101 30 99
2102 10 31
2102 10 39
2105 00 10

2106 10 80

0

2106 90 10

97,702

1904 20 10

0

2106 90 98

0

1904 20 91

16,650
63,300
31,710
63,300
13,602
10,944
18,197
25,860
33,522

2202 90 91

14,156

2202 90 95

14,422
25,821
139,566
13,445
41,870
19,152
59,548

3302 10 29

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3505 10 10

14,774
14,774
3,752
7,426
11,804
14,774

13,133
50,341

3809 10 90

1904 20 95
1904 20 99
1904 90 10

1904 90 90
1905 10 00

1905 20 90
1905 30 19
1905 30 30

1905 30 51
1905 30 59

1905 30 91
1905 30 99
1905 40 10

1905 40 90
1905 90 10
1905 90 20

2202 90 99

2905 43 00
2905 44 1 1
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99

3505 10 90
3505 20 10

3505 20 30
3505 20 50
3505 20 90
3809 10 10

7,426

3809 10 30

10,318
12,585
14,774
13,445

3809 10 50

3824 60 1 1

(*) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver
parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.
(') Por 100 kg de boniatos, etc. o de maiz escurridos. / Pr. 100 kg aflabne S0de kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg
Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Avd 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. f) KaXa|j.7U)Kiou
στραγγισμένου). / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc ., or maize . / Par 100 kilogrammes de patates douces,
etc ., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc . o granturco sgocciolati . / Per 100 kg zoete aardappelen enz . of
maïs, uitgedropen . / Por 100 kg de batatas-doces, etc ., ou de milho, escorridos. / 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia
jne . tai maissia kohden . / Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.
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PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — MEPOΣ 2 — PART 2 — PARTI E 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Código adicional
Yderligere kodenummer

Código adicional
Yderligere kodenummer

Código adiciona]
Yderligere kodenummer
Zusatzcode

Zusatzcode

Zusatzcode

Πρόσθετος κωδικός

Πρόσθετος κωδικός

Πρόσθετος κωδικός

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

ecus/ ECU/
Ecu/ ecu/
écus/ecua/

100 kg

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Código adicional

Código adicional

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Tilläggskod

Tilläggskod

Tilläggskod

7000

0,000

7057

7001

7060

7004

11,165
20,935
30,239
43,265

7005

3,439

7064

7006

14,605
24,374
33,679
46,705
7,348

7065

7011

18,513

7070

7012

7071

7016

28,283
37,587
11,569
22,734

7017

32,504

7076

7020

16,632

7077

7021

27,797

7080

7022

7081

7027

37,567
46,871
59,897
20,071
31,237
41,006

7086

7028

50,311

7087

197,822

7149

7029

63,337
23,980
35,145
44,915
54,219
28,201
39,366

7088

207,127

7150

7090

180,796
191,961

7151

201,731
185,017
196,182
7,069
18,234
28,004
37,308
50,334
10,508
21,674
31,443

7153

7002

7007
7008
7009
7010

7013
7015

7023
7024
7025
7026

7030
7031
7032
7033
7035

7036

7061
7062
7063

7066
7067

7068
7069

7072
7073
7075

7082
7083
7084
7085

7091
7092
7095

7096
7100

49,136
49,896
61,061

7101

7104

7043

70,831
80,135

7044

93,161

7106

7045

7107

7048

53,335
64,501
74,270
83,575

7049

96,601

7111

7050

57,244
68,409
78,179
87,483
61,465
72,630

7112

7037
7040
7041
7042

7046
7047

7051

7052
7053
7055

7056

7102

7103

7105

7108

7121

7122
7123
7124
7125
7126
7127

7128
7129

31,049

7131

42,214

7132

51,984

7133

61,288

7135

7143

35,270
46,435
56,205
56,965
68,130
77,900
87,204

7144

100,230

7145

7136
7137
7140
7141

7142

7171

60,404
71,570
81,339
90,644
103,670
64,313
75,478
85,248
94,552
68,534
79,699
89,469
96,169
107,334
117,104
126,408
139,434
99,608
110,774
120,543
1 29,848
142,874
103,517
114,682

7172

124,452

7173

133,756
107,738
1 1 8>903
1 28,673

7146
7147
7148

7152

7155

7156
7157

7160

7161
7162
7163
7164

7165
7166

7115

7116

29,803

7175

7117

39,573
23,701

7177

7110

7113

7120

34,866
44,636
53,940
66,966
27,140
38,306
48,075
57,380
70,406

7130

40,748
53,774
14,417
25,582
35,352
44,656
18,638

7109

100 kg

Código adicional

82,400
89,100
100,265
110,035
119,339
132,365
92,539
103,705
113,474
122,779
135,805
96,448
107,613
117,383
126,687
100,669
111,834
121,604
173,448
184,613
194,383
203,687
216,713
176,887
188,053

7003

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

7167
7168
7169
7170

7176
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Código adicional
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Código adicional
Yderligere kodenummer
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Código adicional
Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Zusatzcode

Zusatzcode

Πρόσθετος κωδικός

Πρόσθετος κωδικός

Πρόσθετος κωδικός

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

ecus/ ECU/
Ecu /ecu/
écus/ecua/

100 kg

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

ecus/ ECU/
Ecu/ ecu/
écus/ecua/

100 kg

Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Código adicional

Código adicional

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Tilläggskod

Tilläggskod

Tilläggskod

7311
7312

92,271

7471

7313

101,575
75,557
86,722
96,492
79,778
90,943
107,911
119,076
128,846
138,151
151,177
111,351
122,516
132,286
141,590
154,616
115,259
126,424
136,194
145,498
1 1 9,480

7472

7217

7376

7220

62,614

7378

7221

7260

73,779
98,486

7261
7262

7181
7182

7183
7185
7186
7187
7188
7190
7191
7192
7195

7196
7200
7201
7202

7203
7204
7205

7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212

7213
7215

7216

7263
7264
7265
7266
7267
7268

7269
7270
7271
7272
7273
7275

7276

7305
7306
7307

7308
7309

7310

7315

7316
7317
7320
7321

7360
7361
7362

7363

7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371

7372
7373

7375

100 kg

7463

146,388

7464

7506

159,414
119,588
130,753
140,523
149,827
123,496
134,662
144,431
127,718
138,883
95,901
107,067
116,836
126,141
139,167
99,341
110,506

7507

120,276

7508
7510

129,580
142,606
103,249

7511

114,415

7512

124,184
133,489
107,471
118,636
128,405

7465

7466
7467
7468
7470

7475

7476
7500

7501
7502
7503
7504
7505

750 9

7513
7515

7516
7517

7520
7521

7400

130,646
123,702
80,712

7401

91,877

7562

109,651

7402
7403

101,647
110,951

7563

119,421
128,725

7404

1 23,977

756 5

141,751
101,925
113,091

7405

84,151
95,317
105,086
114,391
127,417

122,860
132,165
145,191
105,834
1 1 6,999
126,769
136,073
110,055
121,220

écus/ecua/

Código adicional

67,427
78,593
88,362
97,667
110,693
71,336
82,501

180,517
191,682
201,452
210,756
183,956
195,122
204,891
214,196
187,865
199,030
208,800
192,086
203,251
46,823
57,989
67,758
77,063
90,089
50,263
61,428
71,198
80,502
93,528
54,171
65,337
75,106
84,41 1
58,393
69,558
79,327

7180

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/

7560
7561

111,692
122,857
124,346

88,060
99,225
108,995
118,299

7600

7415

92,281

7601

7416

103,446
113,216

7603

135,512
145,281
154,586
167,612
127,786
138,951
148,721
158,025
131,694
142,860
152,629
135,916
147,081
127,733
138,899
148,668
157,973

7406
7407
7408
7409

7410
7411
7412
7413

7417

7564
7566
7567
7568
7570
7571
7572
7575

7576

7602

63,988
75,153

7420

96,502

7604

170,999

7301

7421

7605

7302

84,923

7460

107,668
116,148

7303

94,227
107,253

7461

131,173
142,338
152,108
161,412

7300

7304

7462

127,314
137,083

7606
7607

7608
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Zusatzcode

Zusatzcode

Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Código adicional
Yderligere kodenummer

Código adicional
Yderligere kodenummer

Código adicional
Yderligere kodenummer
ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Zusatzcode

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus /ecua/

100 kg

Código adicional

Código adicional

Nr L 345/51

Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Tilläggskod

Tilläggskod

7610
7611
7612

7613
7615

7616
7620
7700
7701
7702
7703

7705

7706
7707
7708

174,438
135,081
146,247
156,016
165,321
139,302
150,468
143,524
151,178
162,344
172,113
181,418
154,618
165,783
175,553
184,857

7778
7779
7780
7781

7785
7786
7788
7789

7798

7806
7807

271,478

7877

7808

39,491
50,657
254,452
265,617
72,755
83,921
254,173
265,338
275,108
257,612
268,778
278,547
111359
123,125
261,521
272,686
114,276
14,138
25,303
35,073
44,377
57,403
17,577
28,743
38,512
47,817
60,843
21,486
32,651
42,421
51,725
25,707
36,872
46,642
29,928
41,094
23,563

7878

202,027
211,797
194,301

7842

7723
7725

7726

7731
7732
7735

7736
7740

7741
7742
7745

7746
7747
7750
7751
7758
7759

7760
7761

7762
7765
7766

7768

7769
7770
7771

7809
7810
7811
7818
7819
7820
7821

7822
7825

7826
7827

7830
7831

7838
7840
7841

7843
7844

205,467
215,236

7845

198,210
209,375
1 5,790

7847

26,956
233,276
244,441
254,21 1
236,715

7850

247,880
32,422

43,588
240,624
251,789

7869

7873

7829

7722

78 67
7868

268,039
250,543
261,709

7805

155,796
166,961
176,731
160,017
171,183
190,862

7721

7866

7802

7730

7720

7865

7872

7828

7716

7864

258,269

182,127

7715

7863

7801

7728

7712

7862

7870

772 7

7711

7861

7800

158,526
169,692
179,461
162,748
173,913
148,448
159,613
169,383
178,687
151,888
163,053
172,823

7710

65,686
76,852
275,689
286,855
279,129
290,294
104,890
116,056
22,859
34,025
247,104

7799

7846
7848
7849

7851
7852
7853

7855
7856
7857

7858
7859

7860

100 kg

Código adicional

Tilläggskod
7609

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

7871

7875

7876

7879

7900
7901

7902
7903
7904

7905

7906
7907

7908
7909

7910
7911
7912
7913

7915

7916
7917

7918
7919
7940

7941
7942

7943
7944
7945

7946
7947

7948
7949
7950
7951

7952
7953
7955

7956

34,728
44,498
53,803
66,829
27,003
38,168
47,938
57,242
70,268
30,911
42,076
51,846
61,150
35,132
46,298
56,067
39,354
50,519
32,988
44,154
53,923
63,228
76,254
36,428
47,593
57,363
66,667
79,693
40,336
51,502
61,271
70,576
44,558
55,723
65,493
48,779
59,944
47,126
58,292
68,061
77,366
90,392
50,566
61,731
71,501
80,805
93,831
54,474
65,640
75,409
84,714
58,696
69,861

Nr L 345/52
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Código adicional
Yderligere kodenummer

Código adicional
Yderligere kodenummer
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Código adicional
Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Zusatzcode

Πρόσθετος κωδικός

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Zusatzcode

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

Código adicional

Código adicional

31 . 12. 96

Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel

Codice complementare
Aanvullende code

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Lisäkoodi

Tilläggskod

Tilläggskod

7957
7959

7960
7961
7962
7963
7964

7965
7966

7967

7968

79,630
62,917
74,082
68,333
79,499
89,268
98,573
111,599
71,773

82,938
92,708
102,012

7969

115,038

7982

7970

75,681
86,847
96,616
105,921
79,902
91,068
100,837
84,124
95,289
106,034
117,200

7983

7971
7972

7973
7975

7976
7977
7978
7979

79 80

7981

écus/ecua/

100 kg

Código adicional

Tilläggskod

7958

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/

7984
7985

7986
7987
7988
7990
7991
7992
7995

7996

126,969
136,274
149,300
109,474
120,639
130,409
139,713
113,382
124,548
134,317
117,604
128,769
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Nr L 345/ 53

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — UA PA PTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BITLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100
kilogramos de peso neto) aplicables a la importación en la Comunidad procedente del Reino de
Noruega, del 1 de septiembre de 1996 al 30 de junio de 1997 inclusive

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved
indførsel til Fællesskabet fra Kongeriget Norge fra 1 . september 1996 til og med 30. juni 1997
Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht) bei
der Einfuhr aus dem Königreich Norwegen in die Gemeinschaft für die Zeit vom 1 . September
1996 bis einschliefilich 30 . Juni 1997

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Ζ) και στο αλεύρι (AD/FM) (για 100 kg καθαρού
βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1996 μέχρι και 30 Ιουνίου 1997 κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα από το Βασίλειο της Νορβηγίας
Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net
weight) applicable on importation into the Community from the Kingdom of Norway from 1
September 1996 to 30 June 1997
Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100
kilogrammes poids net) applicables à l'importation dans la Communauté en provenance du
royaume de Norvège, du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997 inclus
Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso

netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dal Regno di Norvegia dal 1°
settembre 1996 al 30 giugno 1997 incluso

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg
nettogewicht), geldend bij invoer in de Gemeenschap vanuit het Koninkrijk Noorwegen van 1
september 1996 tot en met 30 juni 1997

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100
quilogramas de peso líquido) aplicáveis na importação na Comunidade proveniente do Reino da
Noruega, de 1 Setembro de 1996 a 30 de Junho de 1997, inclusive
Norjan kuningaskunnasta yhteisöön tuotavaan sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) ( 100
nettopainokilolta) 1 päivästä syyskuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997 sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt) som skall utgå på
import till gemenskapen från Konungariket Norge fr.o.m. den 1 september 1996 t.o.m. den 30
juni 1997

Nr L 345/54
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PARTE 1 — DEL 1 — TEIL 1 — MEPOΣ 1 — PART 1 — PARTI E 1 — PARTE 1 — DEEL 1 — PARTE 1 — OSA 1 — DEL 1

Código NC

Código NC
KN - kode
KN-Code

AD F/M

AD S/ Z

KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός ΣΟ

CN code
Code NC
Codice NC
GN -code

C N code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC
CN - koodi
KN-nummer

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/
écus/ecua/

ecus / ECU/
Ecu/ecu/

100 kg

100 kg

écus/ecua/

Código NC
C N - koodi
KN-nummer

1704 90 30

20,935

1806 90 39

1704 90 51

0
Γ)
C)
o
0
0
o
o
o
0
o
0
0
C)
o
o
0
n
n

1806 90 50

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65
1704 90 7 ]
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

1806 20 10
1806 20 30

1806 20 50
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19

1806 90 31

1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

l

1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59

AD S/Z

AD F/M

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/

ecus/ ECU/

écus/ecua/

Ecu/ecu/
écus/ecua/

100 kg

100 kg

0
C)
Γ)
n
0
0
n
0
C)
0

1905 30 91

1905 30 99

C)

0

1905 90 40

0
Γ)
0

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

0

1905 90 90
2105 00 10

2105 00 91

I

2105 00 99

0
11,631
9,304
9,304

f) Véase parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.
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PARTE 2 — DEL 2 — TEIL 2 — MEPOΣ 2 — PART 2 — PARTI E 2 — PARTE 2 — DEEL 2 — PARTE 2 — OSA 2 — DEL 2

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa
Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη
Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio
Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose
Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose
Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/ tai isoglukoosi
Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos

AD S/ Z

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/écus/ecua/

100 kg

> = 00 — < 05

0,000

> = 05 — < 30

11,165

> = 30 — < 50

20,935

> = 50 — < 70

30,239

> = 70

43,265

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa
Indhold af stivelse og/eller glucose
Gehalt an Stärke und/ oder Glucose

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη
Weight of starch or glucose
Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio
Gehalte aan zetmeel en/of glucose
Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
Halt av stärkelse och/eller glukos

AD F/M

ecus/ ECU/
Ecu/ecu/écus/ecua/

100 kg

> = 00 — < 05

0,000

> = 05 — < 25

3,439

> = 25 — < 50

7,348

> = 50 _ < 75

11,569

> = 75

15,790
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2516/96
av den 30 december 1996

om

fastställande

av

världsmarknadspriset på orensad
förskottsbeloppet på stödet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt
punkterna 3 och 10 i protokoll nr 4 om bomull i denna,
senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1553/
95 ' ,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1554/95 av
den 29 juni 1995 om fastställande av de allmänna
reglerna för systemet med stöd till bomull och om upphä
vande av förordning (EEG) nr 2169/81 (2), ändrad genom
förordning (EG) nr 1 584/96 (3), särskilt artiklarna 3, 4 och
5 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regel
bundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhål
lande som tidigare har konstaterats mellan priset för
rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
1.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 1201 / 89 av den

3 maj 1989 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet
för bomull (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
l645/96 (5). Om världsmarknadspriset inte kan fastställas
på detta sätt, skall priset fastställas på grundval av det

bomull

och

en produkt som levererats cif till en nordeuropeisk hamn
och som kommer från olika leverantörsländer vilka anses

vara de mest representativa för den internationella
handeln . Det föreskrivs justeringar av kriterierna för att
bestämma världsmarknadspriset för orensad bomull för att

ta hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den
levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisno
teringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 2
i förordning (EEG) nr 1201 /89 .
Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världs
marknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan
angiven nivå .
I artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1554/95 föreskrivs att
det förskottsbetalda stödbeloppet skall vara lika med
orienteringspriset minskat med världsmarknadspriset samt
med en minskning som beräknats enligt den formel som
gäller då den maximala garantikvantiteten överskrids, men
baserat på den beräknade produktionen av orensad
bomull ökad med 15 % . I kommissionens förordning
(EG) nr 1683/96 (6) fastställs den beräknade produktions
nivån för regleringsåret 1996/97. Tillämpningen av denna
metod innebär att förskottsbeloppet per medlemsstat bör
fastställas enligt nedan .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel l

1 . Världsmarknadspriset på orensad bomull som avses i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1554/95 fastställs till 34,082
ecu/ 100 kg.

senast bestämda priset.

2. Det förskottsbelopp på stödet som avses i artikel 5.3
i förordning (EG) nr 1554/95 skall vara

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1554/95 skall världs
marknadspriset på rensad bomull bestämmas för en
produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på världs
marknaden mellan dem som anses vara representativa för
den verkliga marknadstendensen . För att bestämma detta
pris har det fastställts ett medeltal av de anbud och de
priser som noterats på en eller flera europeiska börser för
(')
(2)
O
(*)
(5)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

148 ,
148,
206,
123,
207,

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48 .
16.8.1996, s. 16.
4.5.1989, s. 23.
17.8.1996, s. 3.

— 60,525 ecu per 100 kg för Spanien,

— 30,017 ecu per 100 kg för Grekland, och
— 72,218 ecu per 100 kg för övriga medlemsstater.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
(6) EGT nr L 217 , 28.8.1996, s . 1 .
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2517/96
av den 27 december 1996

om en särskild interventionsåtgärd för majs i Grekland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

Produktionen av majs i regionen Orestiade överskrider det
lokala behovet. Priserna på majs i denna region ligger i
nivå med interventionspriset. Det geografiska läget och de
lokala logistiska möjligheterna begränsar under reglerings
året 1996/97, som kännetecknas av hög produktion,
möjligheterna att få avsättning för detta överskott i de
andra regionerna i Grekland och därmed också på gemen
skapens marknad.
Situationen på den grekiska marknaden kan förbättras
genom att delar av överskottet på majs exporteras till
tredje land. På grund av världsmarknadspriset på majs kan
denna export dock endast ske med hjälp av bidrag.
Den bidragsordning som fastställs i artikel 13 i förordning
(EEG) nr 1766/92 gäller emellertid för export från alla
medlemsstater. Denna ordning är därför inte bara oläm
plig som lösning på det akutella problemet, utan kan
också gynna exporten av majs från medlemsstater med en
helt annan marknadssituation än den i Orestiada.

Om det inte vidtas lämpliga åtgärder är det troligt att
stora kvantiteter majs i enlighet med artikel 4 i förordning
(EEG) nr 1766/92 överförs till interventionslager i
Grekland under regleringsåret. Export till tredje land är
under alla omständigheter den enda avsättningsmöjlighe
ten. För att undvika denna intervention bör det i enlighet
med artikel 6 i samma förordning vidtas en särskild inter
ventionsåtgärd som är avsedd att förbättra situationen i
den aktuella grekiska regionen . För att undvika en stor
belastning på gemenskapens budget genom inköp och
lagring av produkter som senare under alla omständig
heter ändå skall exporteras, bör en sådan åtgärd dessutom
(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
2 EGT nr L 126, 24.5.1996, s . 37 .

ha formen av ett direkt exportstöd. En lämplig åtgärd för
detta ändamål är beviljande av ett bidrag vars belopp
bestäms genom ett anbudsförfarande och som endast
gäller för produkter som produceras i och exportaras från
den grekiska regionen Orestiada.

Avsikten med åtgärden är att endast bevilja bidrag för
majs av den kvalitet som enligt kommissionens
förordning (EEG) nr 689/92 (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2105/96 (4), krävs för interventionsköp .
Det behöriga organet måste säkerställa att den majs som
exporteras är av denna kvalitet.

Till följd av dessa åtgärders beskaffenhet och mål bör även
de omfattas av artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92
samt av de förordningar som har antagits för tillämp
ningen av denna, särskilt kommissionens förordning (EG)
nr 1501 /95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsfö
reskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad
avser exportbidrag och vilka åtgärder som skall vidtas vid
störningar inom spannmålssektorn (*), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 95/96 (6).

Enligt förordning (EG) nr 1501 /95 är anbudsgivaren
skyldig att lämna in en ansökan om exportlicens. Uppfyl
landet av denna skyldighet får säkerställas genom ett krav
på att anbudsgivarna ställer en säkerhet på 12 ecu per ton
när de lämnar in sina anbud .

För att säkerställa att spannmålen i fraga faktiskt expor
teras från den medlemsstat för vilken en interventionsåt

gärd har vidtagits, är det nödvändigt att begränsa använ
dandet av exportlicenser till export som sker från den
medlemsstat i vilken licenansökan lämnades in och till

majs som producerats i regionen Orestiada. Det gäller att
precisera utförselorterna från territoriet.

Fär att säkerställa lika behandling av alla berörda parter
måste alla utfärdade licenser ges lika lång giltighetstid.

För att säkerställa att förfarandet med exportanbud
fungerar smidigt är det lämpligt att föreskriva en minimi
kvantitet för anbudet samt en frist och en form för inläm

nande av anbud till den behöriga myndigheten .
o
(4)
O
(6

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

74, 20.3.1992, s . 18 .
282, 1.11.1996, s. 50.
147, 30.6.1995, s. 7.
18 , 24.1.1996, s. 10.
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Artikel 5

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

Bidraget skall endast beviljas vid utförsel
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

— landvägen via utförselorterna Ormenion, Kipi eller
Kastanies,

— sjövägen via hamnen Alexandroupolis.
Artikel 1

1 . En särskid interventionsåtgärd i form av ett export
bidrag skall gälla för export av 100 000 ton majs som
producerats i regionen Orestiada i Grekland.

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 och de före
skrifter som antagits för tillämpningen av den artikeln

Artikel 6

Den säkerhet som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr
1501 /95 skall vara 12 ecu per ton .

skall också tillämpas på detta bidrag.
Artikel 7

2. Det grekiska interventionsorganet skal ansvara för att
den åtgärd som avses i punkt 1 vidtas.
Artikel 2

1 . Storleken på det bidrag som avses i artikel 1 skall
bestämmas genom anbud.
2. Anbudsinfordran skall gälla den mängd majs som
avses i artikel 1.1 och för export till alla tredje länder.

3. Infordran skall gälla till den 29 maj 1997. Under
giltighetstiden skall det göras veckovis tilldelningar för
vilka fristerna för inlämnande av anbud skall vara de som
föreskrivs i meddelandet om anbudsinfordran .

1.

Trots bestämmelserna i artikel 21.1 i kommissionens

förordning (EEG) nr 3719/88 (') skall vid fastställandet av
giltighetstiden för exportlicenser utfärdade i enlighet med
artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1501 /95 dessa anses vara
utfärdade samma dag som anbudet ingavs.
2.

Exportlicenser utfärdade i samband med anbudsin

fordran enligt denna förordning skall vara giltiga från
dagen för utfärdandet enligt punkt 1 till slutet av den
fjärde månaden efter utfärdandet.
3 . Trots artikel 11 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall
exportlicenser under denna anbudsinfordran vara giltiga
endast i Grekland .

Genom undantag från artikel 4.4 i förordning (EG) nr
1501 /95 skall fristen för inlämnande av anbud för den

Artikel 8

första tilldelningen löpa ut den 8 januari 1997.
4. Anbud
skall
inges
till
det
grekiska
interventionsorgan som namnges i anbudsinfordran .

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

5. Anbudsinfordran skall genomföras på det sätt som
anges i den här förordningen och i förordning (EG) nr

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

1501 /95.

— att inte göra någon tilldelning.
Artikel 3

2.

För att vara giltigt skall ett anbud uppfylla följande krav:
— Det skall avse minst 1 000 ton .

— Det skall åtföljas av ett skriftligt åtagande om att
anbudet avser enbart majs som producerats i regionen
Orestiada.

Artikel 4

I samband med den anbudsinfordran som avses i artikel 2

skall licensansökan och själva exportlicensen i fält 20
innehålla följande angivelse.

"Κανονισμός (EK) αριθ
/96 — Πιστοποιητικό
που ισχύει μόνο για το καλαμπόκι που έχει παρα
χθεί στην περιοχή της Ορεστιάδας στην Ελλάδα."

När ett högsta exportbidrag har fastställts skall varje

anbud antas som är lika stort eller mindre än det högsta
exportbidraget.

3 . Ett beviljat bidrag skall endast betalas ut om den
majs som exporteras är av minst den kvalitet som i artikel
2.2 i förordning (EEG) nr 689/92 anges för intervention.

Det behöriga organet skall genom ett organ eller en
godkänd organisation låta analysera de lossade varorna

och för kommissionen hålla tillgängligt ytterligare ett
prov från varje försändelse, taget och förseglat i närvaro av
anbudsgivaren eller dennes ombud .
Provtagning och analys skall bekostas av anbudsgivaren .
1 EGT nr L 331 , 2.12.1988 , s. 1 .

Nr L 345/60
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4. Om kvaliteten inte motsvarar den som anges i punkt
3, skall bidraget minskas med 15 ecu per ton.
Artikel 9

Anbuden skall inges via det grekiska interventionsorganet
och vara kommissionen tillhanda senast en och en halv

timme efter utgången av den frist för veckovis ingivande
av anbud som anges i anbudsinfordran . De skall inges i
den form som anges i bilaga I och till de telefon-telex
och faxnummer som förtecknas i bilaga II.

31 . 12. 96

Om inga anbud inkommer skall det grekiska interven
tionsorganet underrätta kommissionen om detta inom
den tid som anges i första stycket.

De frister som fastställs för ingivande av anbud skall
motsvara belgisk tid.
Artikel 10

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

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

På kommissionens vägnar
Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

31 . 12. 96
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BILAGA I

Veckovis anbud avseende exportbidrag för grekisk majs till alla tredje länder
(Förordning (EG) nr 2517/96)
Sista inlämningsdag för anbud (datum/tid)

1

2

3

Antal

Kvantitet

Exportbidrag

anbudsgivare

i ton

i ecu/ ton

1

2

I

3

osv .

BILAGA II

Endast dessa nummer används för att ringa Bryssel (DG VI/C/ 1 [Att. Hr Thibault och Hr Brus]):
— Telex :

22037 AGREC B

22070 AGREC B (grekiska tecken)
— Fax:

295 25 15,
296 49 56 .

Nr L 345/61

Nr L 345/62
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2518/96
av den 30 december 1996

om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål ('), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 923/96 (2), särskilt
artikel 13.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget
för malt fastställs i kommissionens förordning (EG)

att ske pa marknaden inom en överskådlig framtid bör det
korrektionsbelopp som för närvarande tillämpas på
exportbidraget för malt ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 13.4 i förord

ning (EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfast
ställda exportbidrag för malt ändras till det som anges i
bilagan till den här förordningen .

nr 1 675/96 (3).
Artikel 2

På grundval av dagens cif-priser och cif-priser för termins
leverans och med hänsyn till den utveckling som kommer

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s. 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
3 EGT nr L 214, 23.8.1996, s. 16.

31 . 12. 96

SV

Nr L 345/63

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om ändring av det
korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt
(ecu/ton)
Nuvarande

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Period 5

1

2

3

4

5

6

1107 10 11 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

0

0

0

0

0

0

Period 6

Period 7

Period 8

Period 9

Period 10

Period 1 1

7

8

9

10

11

12

1107 10 11 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

0

0

0

0

0

0

Produktnummer

(ecu/ton)
Produktnummer

Nr L 345/64
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2519/96
av den 30 december 1996

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

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2375/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen

och

i bilagan .

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i

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 31 december 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
(3)
(4

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

337, 24.12.1994,
325, 14.12.1996,
387, 31.12.1992,
22, 31.1.1995, s .

s. 66.
s. 5.
s. 1 .
1.
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Nr L 345/65

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om fastställande av
schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 50

204

0709 10 40

I
0709 90 79

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

0805 20 31

Schablonvärde

vid import
55,4

220

94,1

624

97,8

999

82,4

220

197,3

999

197,3

052

86,4

999

86,4

052

53,0

204

53,1

388

20,0

448

37,2

624

85,0

999

49,7

052

56,3

204

68,4

999

62,4

052

55,9

600

87,1

624

144,9

999

96,0

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

0805 30 40

I
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 67

\

052

70,2

400

106,9

528

117,3

600

94,1

999

97,1

060

47,0

064

63,2

400

79,9

404

74,1

999

66,1

052

66,6

064

76,4

091

43,3

400

107,2

624

60,0

999

70,7

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

Nr L 345/66
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2520/96
av den 30 december 1996

om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i
obearbetat skick

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1599/96 (2), särskilt artikel 19.4 andra stycket i
denna, och

med beaktande av följande :

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras
i obearbetat skick fastställdes i kommissionens förordning
(EG) nr 2408/96 (3).
Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förord
ning (EG) nr 2408/96 på de uppgifter som kommissionen

har kännedom om medför att de nu gällande exportbi
dragen bör ändras till de belopp som anges i bilagan till
den här förordningen .
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel
1.1 a i förordning (EEG) nr 1785/81 , odenaturerade och
exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till
förordning (EG) nr 2408/96 och skall ändras till de
belopp som anges i bilagan till den här förordningen .
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

C ) EGT nr L 177, 1.7.1981 , s. 4.
(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 43.
3 EGT nr L 329, 19.12.1996, s. 3 .
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SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om ändring av exportbidragen för
vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
Produktnummer

Bidragsbelopp
— ecu/ 1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11
11
11
12
12
12

90
90
90
90
90
90

9100
9910
9950
9100
9910
9950

39,82
38,19
39,82
38,19

(')
(')
(2)
(')
(')
0

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1701 91 00 9000

0,4329

— ecu/ 1 00 kg —
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

43,29
43,29
43,29

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1701 99 90 9100

0,4329

(') Tillämpligt pa rasocker med utbyte på 92 % . Om utbytet är ett annat än 92 %
skall det tillämpliga exportbidraget beräknas i enlighet med bestämmelserna i
artikel 17a.4 i förordning (EEG) nr 1785/81 .

(2) Fastställande upphävt genom kommissionens förordning (EEG) nr 2689/85
(EGT nr L 255, 26.9.1985, s. 12), ändrad genom förordning (EEG) nr 3251 /85
( EGT nr L 309, 21.11.1985, s. 14).

Nr L 345/67

Nr L 345/68
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2521/96
av den 30 december 1 996

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i
obearbetat skick

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artikel 17.5 i denna, och
med beaktande av följande :

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 1785/81
kan skillnaderna mellan kurserna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som i artikel 1.1 d i
nämnda förordning och priserna dessa produkter avses på
inom gemenskapen, täckas av ett exportbidrag.

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG)
nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsfö
reskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerex

port (3), skall bidraget för 100 kg av de produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/ 81 i
samband med export vara lika med basbeloppet multipli
cerat med sackarosinnehållet, i tillämpliga fall inklusive
halten av andra sockerarter omräknade till sackaros . Den

sackaroshalt som konstateras för produkten i fråga fast
ställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i kommis
sionens förordning (EG) nr 2135/95.
I enlighet med artikel 17c i förordning (EEG) nr 1785/81
skall basbeloppet för bidrag för sorbos i obearbetat skick
vara lika med basbeloppet för bidraget minskat med en
hundradel av produktionsbidraget i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 1010/86 av den 25 mars 1986 om
fastställande av allmänna bestämmelser för tillämpningen
av produktionsbidrag för socker som används inom den
kemiska industrin (4), senast ändrad genom kommissio
nens förordning (EG) nr 1 126/96 (^ när det gäller de
produkter som avses i bilagan till den sistnämnda förord

inom gemenskapen utan underskott, under den manad
för vilken basbeloppet fastställs och de kurser eller priser
på vitsocker som noteras på världsmarknaden och behovet
av att åstadkomma en balans mellan användningen av
gemenskapens basprodukter vid export till tredje land av
förädlingsprodukter och användningen av produkter
importerade från dessa länder i förädlingssyfte .
Tillämpningen av basbeloppet kan begränsas till vissa av
de produkter som avses i artikel 1 .1 d i förordning (EEG)
nr 1785/ 81 .

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 1785/81
får exportbidrag ges för de produkter som avses i artikel
1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i den förordningen . Bidragets storlek
skall fastställas per 100 kg torrvara med beaktande,
framför allt, av de bidrag som gäller vid export av de
produkter som omfattas av KN-nummer 1702 30 91 , det
bidrag som är tillämpligt vid export av de produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/81 och de
ekonomiska aspekter som gäller för denna export. För de
produkter som avses i artikel 1.1 f och 1.1 g skall bidrag
beviljas endast för de produkter som uppfyller de villkor
som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95. För
de produkter som avses i 1.1 h skall bidrag beviljas endast
för de produkter som uppfyller villkoren i artikel 6 i
förordning (EG) nr 2135/95.
De exportbidrag som avses ovan måste fastställas varje
månad . De kan ändras däremellan .

Genom tillämpningen av dessa villkor kan exportbidragen
för de ifrågavarande produkterna fastställas till de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen .

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ningen .
Artikel 1

Basbeloppet för bidraget för de övriga produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/81 vid
export i obearbetat skick skall vara lika med hundradelen
av ett belopp som fastställs med hänsyn till skillnaden
mellan interventionspriset för vitsocker inom områden
C)
(2)
(3)
(4)
(s)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
206, 16.8.1996, s. 43.
214, 8.9.1995, s. 16.
94, 9.4.1986, s. 9.
150, 25.6.1996, s. 3.

De exportbidrag som skall beviljas vid export i oarbetat
skick av de produkter som avses i artikel 1.1 d, 1.1 f, 1.1 g
och 1.1 h i förordning (EEG) nr 1785/81 skall fastställas i
enlighet med bilagan .

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
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[ SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

Nr L 345/ 69

Nr L 345/70
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om fastställande av exportbidrag
för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

KN-nr

l

Bidragsbelopp
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

1702 40 10 9100

1702 60 10 9000

1702 60 90 9200

43,29
43,29
82,25

(2)
(2)
(4)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1702 60 90 9800

0,4329 (')
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

1702 90 30 9000

43,29

(2)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4329 (')
0,4329 (')
0,4329 (') 0
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

2106 90 30 9000

43,29

(2)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
2106 90 59 9000

0,4329 (')

(') Basbeloppet skall inte tillämpas pa sirap med en renhetsgrad som understiger
85 % (förordning (EEG) nr 394/70). Sackaroshalten fastställs i enlighet med
artikel 13 i förordning (EEG) nr 394/70 .
(2) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 3 i förordning (EEG)
nr 1469/ 77 .

(■') Basbeloppet tillämpas inte på den produkt som avses i punkt 2 i bilagan till
förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 12).
(4) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 13.b i förordning ( EEG) nr
394/ 70 .

Obs: KN-numren och hänvisningarna till fotnoterna anges i
kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT nr L
366, 24.12.1987, s. 1 ).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2522/96
av den 30 december 1996

om fastställande av produktionsbidraget för vitsocker som används inom den
kemiska industrin

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artikel 9.6 i denna, och

med beaktande av följande :

I enlighet med artikel 9.3 i förordning (EEG) nr 1785/81
får det beslutas att bevilja produktionsbidrag för de
produkter som anges i artikel 1.1 a och f och för den sirap
som räknas upp i artikel 1.1 d i samma förordning och
som används för framställning av vissa produkter i den
kemiska industrin, under förutsättning att bestämmelserna
i artikel 9.2 i fördraget uppfylls.
I rådets förordning (EEG) nr 1010/86 av den 25 mars
1986 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag
för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska
industrin (3), senast ändrad genom kommissionens förord
ning (EG) nr 1 126/96 (4), fastställs de ramar inom vilka
produktionsbidrag får fastställas och anges de kemiska
produkter vars framställning gör det möjligt att bevilja ett
produktionsbidrag för de basprodukter som används vid
framställningen . I artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EEG)
nr 1010/86 föreskrivs att det produktionsbidrag som
beviljas för råsocker, sackarossirap och obearbetad
isoglukos skall beräknas på det bidrag som fastställs för
vitsocker enligt en särskild beräkningsmetod för var och
en av dessa basprodukter.
I kommissionens förordning (EEG) nr 1729/78 av den 24

draget för socker som används inom den kemiska indu
strin (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1 126/96,
anges den metod som skall användas för att fastställa
produktionsbidraget. I artikel 1 i förordning (EEG) nr
1729/78 föreskrivs att produktionsbidraget för vitsocker
skall fastställas med tre månaders intervall för de perioder
som börjar den 1 juli, 1 oktober, 1 januari och 1 april .
Tillämpningen av ovan nämnda metod inbegriper faststäl
landet av det produktionsbidrag som avses i artikel 1 för
den period som avses i samma artikel .
Den ändring av definitionen av vitsocker och råsocker
som avses i artikel 1.2 a och b i förordning (EEG) nr
1785/81 har till följd att aromatiserat socker eller socker

som innehåller färgämnen eller andra tillsatser inte längre
anses omfattas av dessa definitioner utan betraktas som

"övrigt socker". I artikel 1 i förordning (EEG) nr 1010/86
föreskrivs att sådant socker skall berättiga till produktions
bidrag som basprodukt. En beräkningsmetod baserad på
sackarosinnehållet bör föreskrivas för fastställandet av det

tillämpliga produktionsbidraget för dessa produkter.

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

Det produktionsbidrag per 100 kg vitsocker som avses i
artikel 4 i förordning (EEG) nr 1010/86 skall vara 37,624
ecu för kvartalet 1 januari — 31 mars 1997.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

juli 1978 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbi

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(')
(2)
o
(4

EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr

L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s . 4.
206, 16.8.1996, s. 43.
94, 9.4.1986, s. 9.
150, 25.6.1996, s . 3.

O EGT nr L 201 , 25.7.1978 , s . 26.

Nr L 345/72
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2523/96
av den 30 december 1996

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

För att underlätta denna situation bör de licensansök

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

ningar under system B avslås som berör citroner som

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2190/96 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets
förordning (EEG) nr 1035/72 vad beträffar exportbidrag
för frukt och grönsaker ('), särskilt artikel 5.5 i denna, och

exporterats efter den 2 januari 1997. Detta bör gälla till
och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 2196/96 (2) fastställs
vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under
system B, andra än de för vilka ansökning sker inom
ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.
Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande har de vägledande kvantiteterna för citroner
som fastställs för innevarande exportperiod redan över
skridits. Detta överskridande är skadligt för systemet med
exportbidrag för frukt och grönsaker.

Licensansökningar under system B för citroner som har
lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr
2196/96 och för vilka produkternas exportdeklaration har
godkänts efter den 2 januari 1997 och före den 17 januari
1997 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 292, 15.11.1996, s. 12.
2 EGT nr L 293, 16.11.1996, s. 7.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2524/96
av den 30 december 1996

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssek

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

torn .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns

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),

förordning (EG) nr 1249/96 under två veckor före nästa
period för fastställande .

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

med beaktande av följande :

I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen
importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemen
samma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i
punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara
lika med det interventionspris som gäller för dessa
produkter vid importen ökat med 55 % , minskat med det
cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga.
Enligt artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av de representa
tiva priserna för produkten i fråga på världsmarknaden .

någon börsnotering för referenssort som avses i bilaga II i

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa
marknadskurser som fastställs under en referensperiod för
de flytande valutorna fortsätta att tillämpas.
Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att
det skall fastställas importtullar enligt bilagan i denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel
10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall fastställas i
bilaga I i denna förordning på grundval av de faktorer
som tas upp i bilaga II.
Artikel 2

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföre
skrifter för regleringsåret 1996/97 för förordning (EEG)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 181 , 1.7.1992, s . 21 .
(2) EGT nr L 126, 24.5.1996, s. 37.
O EGT nr L 161 , 29.6.1996, s. 125.
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BILAGA T

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

KN-nummer

havsvägen från hamnar
i Medelhavet, Svarta

havet eller Östersjön

Tull på import som
sker havsvägen från
övriga hamnar (2)
(ecu/ton)

(ecu/ton)
1001 10 00

Durumvete (')

17,94

7,94

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

40,71

30,71

1001 90 99

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

40,71

30,71

av medelhög kvalitet

43,67

33,67

av låg kvalitet

60,28

50,28

1002 00 00

Råg

74,64

64,64

1003 00 10

Korn , för utsäde

74,64

64,64

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (3)

74,64

64,64

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

90,50

80,50

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

90,50

80,50

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

74,64

64,64

(') För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas som fastställts för
vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en
nedsättning av tullarna med
— 3 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 ecu/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Svenge, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 eller 8 ecu/ton .
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BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 13.12.1996 — 27.12.1996)

1 . Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)
Notering (ecu/ton)
Tillägg för golfen (ecu/ton)
Tillägg för Stora sjöarna (ecu/ton)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

114,80

120,32

115,77

83,57

169,49 (')

112,78 (')

31,91

23,42

11,37

13,35

—

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob golfen .

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen — Rotterdam: 12,44 ecu/ton, Stora sjöarna — Rotterdam: 22,20 ecu/ton.
3. Tillskott (artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 ecu/ton).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 2525/96
av den 30 december 1996

om fastställande av jordbruksomräkningskurser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

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 ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (2), särskilt artikel 3.1 i denna,

I artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 1068/93 föreskrivs att
en förutfastställd jordbruksomräkningskurs skall anpassas
då den avviker med mer än fyra procentenheter från den
omräkningskurs som gäller när den avgörande faktorn för
det aktuella beloppet inträffar. I detta fall skall den förut
fastställda jordbruksomräkningskursen anpassas till den
gällande kursen till en avvikelsenivå på fyra procentenhe
ter. Det är lämpligt att ange den kurs som ersätter den
förutfastställda jordbruksomräkningskursen.

och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av följande:
Jordbruksomräkningskurserna har fastställts
kommissionens förordning (EG) nr 2464/96 (3).

genom

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 3813/92 föreskrivs att,
utom när bekräftelseperioder inträder, jordbruksomräk
ningskursen i en valuta skall ändras när avvikelsen från

Artikel 1

Jordbruksomräkningskurserna fastställs i bilaga I.
Artikel 2

den representativa marknadskursen överstiger vissa nivåer.
De representativa marknadskurserna fastställs på grundval
av basreferensperioderna, eller vid behov de bekräftelsepe
rioder som fastställts enligt artikel 2 i kommissionens
förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om
närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av
jordbruksomräkningskurserna (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 482/96 (s). I punkt 2 i nämnda
artikel föreskrivs att, då det absoluta värdet av skillnaden
mellan valutaavvikelserna i två medlemsstater, som

beräknas på grundval av genomsnittet av ecukurserna för
tre på varandra följande noteringsdagar, överstiger sex
procentenheter, skall de representativa marknadskurserna
anpassas på grundval av de tre noteringsdagarna i fråga.

Till följd av växelkurserna från den 21 till 30 december
1996 är det nödvändigt att fastställa en ny jordbruksom
räkningskurs för belgiska franc, tyska mark, nederländska
gulden och österrikiska schilling.

I det fall som avses i artikel 15.3 i förordning (EEG)
nr 1068/93 skall den förutfastställda jordbruksomräk
ningskursen ersättas med den ecukurs för den berörda
valutan som står i bilaga II enligt följande:
— tabell A när denna kurs är högre än den förutfast
ställda kursen, eller

— tabell B när denna kurs är lägre än den förutfastställda
kursen .

Artikel 3

Förordning (EG) nr 2464/96 skall upphöra att gälla.
Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
O EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
3 EGT nr L 333, 21.12.1996, s. 57.

(4) EGT nr L 108, 1.5.1993, s. 106.
O EGT nr L 188 , 277.1996, s. 22.
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BILAGA I

Jordbruksomräkningskurser
40,0486

1 ecu =

7,49997
1,94386
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,18167
0,812908
1 973,93
13,6782
165,198
8,64446
0,809915

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

BILAGA II

Förutfastställda och anpassade jordbruksomräkningskurser

Tabell A

1 ecu =

38,5083
7,21151
1,86910
299,770
190,579
6,35599
5,79626
2,09776
0,781642
1 898,01
13,1521
158,844
8,31198
0,778764

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

Tabell B

1 ecu =

41,7173
7,81247
2,02485
324,751
206,460

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos

6,88566
6,27928

franska franc

2,27257

nederländska gulden
irländska pund

0,846779
2 056,18
14,2481
172,081
9,00465
0,843661

finska mark

italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 6 december 1996

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å
ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge
(96/753/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA
BESLUT

gemenskapen och Konungariket Norge godkänns härmed
på gemenskapens vägnar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

Avtaltexten är fogad till detta beslut.

peiska gemenskapen, särskilt artikel 113 jämförd med
artikel 228.2 första meningen,

Artikel 2

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

Avtal genom brevväxling mellan Europeiska gemenska
pen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan,
om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska gemen
skapen och Konungariket Norge (') förhandlades fram för

Detaljerade regler för tillämpningen av detta beslut skall
antas av kommissionen biträdd av den kommitté som

avses i artikel 1 5 i förordning (EG) nr 3448/93 (2) i
enlighet med det förfarande som avses i artikel 16 i den
förordningen .

att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands

Artikel 3

och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska
unionen samt genomförandet av avtalen från Uruguayrun

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den

dan .

person som skall vara bemyndigad att underteckna avtalet
som avses i artikel 1 med bindande verkan för gemenska

Avtalet bör godkännas.

pen .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 1996.

Artikel 1

På rådets vägnar

Avtalet genom brevväxling mellan Europeiska gemenska
pen, å ena sidan, och Konungariket Norge, å andra sidan,
om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska

(') EGT nr L 171 , 27.6.1973, s. 1 .

D. SPRING

Ordförande

(2) EGT nr L 318 , 20.12.1993, s. 18 .
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AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket
Norge, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska ge
menskapen och Konungarike Norge

A. Skrift från gemenskapen
Bryssel den 20 december 1996
Herr,

Jag har äran att bekräfta Europeiska gemenskapens samtycke till bifogade "överenskomna proto
koll" som är fogat till dessa handlingar om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska
gemenskapen och Konungariket Norge.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta den norska regeringens samtycke till innehållet i detta
brev.

Högaktn ingsfullt
På Europeiska gemenskapens vägnar
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B. Skrift fran Norge
Bryssel, den 20 december 1996

Herr,

Jag har nöjet att bekräfta mottagandet av Er skrift av idag med följande lydelse:
"Jag har äran att bekräfta Europeiska gemenskapens samtycke till bifogade överenskomna
protokoll som är fogat till dessa handlingar om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge ."
Jag har nöjet att bekräfta min regerings samtycke till innehållet i Er skrift och till det föreslagna
datumet för ikraftträdande av ändringarna.
Högaktn ingsfullt
Pä Konungariket
Norges regerings vägnar

J
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ÖVERENSKOMMET PROTOKOLL

I. Inledning

1 . Efter ett antal möten mellan tjänstemän från kommissionen och Norge blev det överen
skommet att man för godkännande av respektive myndigheter skulle lägga fram en rad
justeringar av de importordningar som tillämpas av gemenskapen respektive Norge för
bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av protokoll 2 till 1973 års frihandelsavtal.
Dessa justeringar skulle tillämpas från och med 1 september 1996.

2. De justeringar som avses i punkt 1 följer på parternas enighet om att en anpassning av
tullarna i den bilaterala handeln mellan gemenskapen och Norge behövde åstadskommas
efter båda sidors genomförande av GATT. För det ändamålet och om inte annat sägs i de
ytterligare åtgärder som anförs i del V enades båda parter om att de referenstullsatser för
jordbruksråvaror som ställs upp i delarna II.1 och III. skulle tillämpas.
II. Norges importordning
1 . Följande referenssatser (norska kronor/kg) för jordbruksråvaror skulle användas för be
räkning av tullarna för bearbetande jordbruksprodukter:
Matris (a)

Standard

recept

Faktiskt
innehåll

Helmjölkspulver f)

11,78

11,78

11,78

Skummjölkspulver (")

12,54

12,54

12,54

Smör (*)

13,13

13,13

13,13

Mjölk till yoghurt

(b)

3,10

3,10

Mjölk till drycker

(b)

2,30

2,30

Flytande helmjölk

(b)

—

Flytande skummjölk

(b)

—

Kondenserat mjölkfett

(b)

—

Kondenserad skummad mjölk

(b)

—

Mjölkpulver med 20 % fett

(b)

—

Kärnmjölkspulver

(b)

—

Grädde

(b)

—

Gräddblandning

(b)

—

Tjock sur grädde

(b)

—

Gräddpulver

(b)

—

Vasslepulver

(b)

—

Kaseinater

(b)

—

Mjölkalbumin

(b)

—

1,47
1,10

5,13
4,87

11,76
12,30

4,62
5,49

6,90
11,10

3,09
34,50
34,50

Vetemjöl (*)

2,02

2,02

2,02

Rågmjöl

2,02

2,23

2,02

Durummjöl

2,02

1,36

2,02

Kornmjöl

2,02

—

2,02

Rågvetemjöl

2,02

Majsmjöl

0

Rismjöl

0

Mjöl av andra sädesslag

0

Vanligt vete

1,57

Durumvete

1,01

—

—

—

—

—

—

2,02
0
0
0

1,57
1,01
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Matris (a)

I
Korn

1,41

Havre

1,21

Råg
Rågvete
Majs
Andra sädesslag

1,51
1,51
0
0

Standard

recept

1,41

—

1,21

—

1,51

—

—

—

2,02

Havrekli

2,02

Havregryn

2,02

Malt av vete

0

Malt av korn

0

Vetegluten

0

Ris

0

Potatisstärkelse Q
Annan stärkelse (*)

4,55
4,55

—

Modifierad stärkelse

4,55

—

Glukos och glukossirap

4,55

Socker

0

Maltodextrin

0

Potatis

0,83

—

—

—

—

—

—

—

4,55

4,55
—

—

—

1,51
0
0

2,02
2,02
2,02
0
0
0
0

4,55
4,55
4,5 5
4,55
0
0

0,83

3,87

12,38

12,38

26,69

26,69

26,69

19,82

19,82

19,82

Fårkött

8,90

—

Fjäderfäkött

3,11

—

Fetter, andra än smör

0

—

Frysta hallon (*)

1,78

—

Hallonkoncentrat

9,22

—

Frysta svarta vinbär

1,78

—

Svartvinbärskoncentrat

4,81

Frysta jordgubbar
Jordgubbskoncentrat

1,78
9,22

Äppelpulp

0

Äppelkoncentrat
Ost(*)
Ostpulver
Heläggpulver (*)

0

20,70

12,83

46,77

Ägg i skal

Faktiskt
innehåll

—

Vetekli

Mjöl och flingor av potatis
Nötkött, benfritt ( 14 % fett) f)
Griskött (23 % fett)

31 . 12. 96

9,77

—

1,89
—

—

—

20,70
—

46,77
—

Konserverade äggulor (flytande äg
gulor)

27,73

27,73

Äggulepulver
Heläggmassa (hela ägg utan skal)

58,57

—

9,61

Flytande äggvita

0

Äggvitepulver

0

9,61
—

—

8,90

3,11
0

1,78
9,22
1,78
4,81

1,78
9,22
0

0

20,70
12,83

46,77
9,77
27,73

58,57
9,61
0

0

Anmärkningar (a) De referenssatser för jordbruksråvaror med asterisk (*) är de på grundval av vilka beräkning av
tullar för bearbetade jordbruksprodukter skall ske enligt matrissystemet — de andra referens
satserna för de råvaror som skall deklareras under denna rubrik är de som härrör från

tillämpningen av omräkningskoefficienter.
(b) Matrisreferenssatserna för dessa jordbruksråvaror beror på det faktiska innehållet av mjölkfett
och mjölkprotein i enlighet med omräkningkoefficenterna.
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2. De norska tulltaxenummer som nämns i detta protokoll avser dem som Norge meddelat
kommissionen i sin anmälan daterad den 15 februari 1996 vilken omfattar protokoll 2 i
frihandelsavtalet. Villkoren i detta protokoll kommer inte att påverkas av eventuella
framtida ändringar som kan komma att göras i den norska tullnomenklaturen .
3 . Den försumbara kvantitet under vilken en tull inte skall tillämpas på mjöl, stärkelse eller
glukos skulle vara 5 % .

4. Ett ytterligare intervall på minst 5 kg men under 15 kg stärkelse och/eller glukos som
antas ha använts per 100 kg bearbetad jordbruksprodukt skulle införas och inom detta
skulle en kvantitet av 12,5 kg stärkelse/glukos tas för att beräkna tullen . För intervallet

på minst 15 kg men under 25 kg stärkelse och/eller glukos skulle tullen beräknas på
22,5 kg.

5. Den försumbara kvantitet under vilken tull inte skall tillämpas för ytterligare råvaror
(kött, ost, ägg och bär (frysta hallon, frysta svarta vinbär och frysta jordgubbar)) skall vara
3 % . Vid beräkning av tullen skall färska bär genom omräkning likställas med frysta bär.
6. De reviderade intervaller för de teoretiska kvantiteterna och de överenskomna kvantite

terna jordbruksråvaror som skall beaktas, i synnerhet till följd av punkterna 3 till 5,
framgår av bilaga A (delarna 1 och 2).
7. Tullen för det norska KN-numret 1806.1000 Kakaopulver med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel skulle vara noll.
8 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för de norska KN-numren 1806.2012 Gräddpul
ver löst förpackat i förpackningar innehållande mer än 2 kg, 1806.2090 Andra (andra än
glasspulver eller gräddpulver) i form av block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg
eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, löst för
packade i förpackningar innehållande mer än 2 kg, 1806.3100 Andra, i form av block,
kakor eller stänger — fyllda, 1806.3200 Andra, i block, kakor eller stänger — ofyllda,
1806.9010 Annan choklad, även sockerkon fektyrer, innehållande kakao (andra än i
block, kakor eller stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulver
form, granulatform eller liknande form, löst förpackade i förpackningar innehållande
mer än 2 kg), 1808.9022 Gräddpulver, 18063090 Andra ätbara beredningar skulle be
stämmas av det faktiska innehåll som deklareras för de råvaror för vilka jordbruksavgift
tillämpas.
9 . Den industrirelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 1901.1010 Bered

ningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar: för varor under rubrikerna 04.01
till 04.04 skulle vara noll .

10 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 1901.2010 Kakmixer
innehållande minst 2 kg skulle korrigeras till 2,34 norska kronor/kg beräknat på stan
dardreceptet (35 kg vetemjöl, 5 kg potatisstärkelse och 3 kg heläggpulver per 100 kg va
ra).
11 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 1901.2099 Kak
mixer, löst förpackade i förpackningar om minst 2 kg netto (andra än degar) skulle vara
noll för produkter som deklareras som glutenfria för dem som lider av celiaki (gluten
överkänslighet).

12. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 1904.1090 Livsme
delsberedningar erhållna genom svallning eller röstning av spannmål eller spannmåls
produkter (andra än majsflingor) skulle vara 0,40 norska kronor/kg och den industrirela
terade delen skall vara noll .

13 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 1905.2000 Pepparka
kor o.d. skall vara den fasta tullsatsen 2,09 norska kronor/kg och den industrirelaterade
delen skulle vara noll .
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14. Den industrirelaterade delen av tullen för de norska KN-numren 2004.1010 Ätbara be

redningar bestående av mjöl eller flingor baserade på potatis innehållande minst 75 vikt

procent potatis, fryst, 2004.1020 Ätbara beredningar bestående av mjöl eller flingor base
rade på potatis (andra än innehållande minst 75 viktprocent potatis), frysta, 2005.2010

Ätbara beredningar bestående av mjöl eller flingor baserade på potatis innehållande
minst 75 viktprocent potatis, inte frysta, 2005.2020 Ätbara beredningar bestående av
mjöl eller flingor baserade på potatis (andra än innehållande minst 75 viktprocent pota
tis) inte frysta skulle vara noll .

15. Tullen för det norska KN-numret 2103.2010 Tomatketchup skulle vara noll .
16. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2103.9090 Andra så
ser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål (an

dra än tomatketchup och annan tomatsås, senapspulver och beredd senap, majonnäs och
remouladsås och flytande mangochutney) skulle bestämmas av det faktiska innehåll som
deklareras för de råvaror på vilka jordbruksavgift tillämpas .
17. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2104.1010 Köttbul

jong i hermetiskt slutna behållare skulle stå kvar på 3,14 norska kronor/kg beräknat på
standardreceptet ( 15 kg nötkött per 100 kg vara).
18 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2105.0010 Glassvaror

och annan ätbar glass innehållande kakao skulle vara 4,12 norska kronor/kg beräknat på
standardreceptet (35 kg helmjölkspulver per 100 kg vara). Den industrirelaterade delen
skulle vara 0,38 norska kronor/kg.
19 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2105.0020 Glass in

nehållande ätbara fetter skall beräknas på standardreceptet (35 kg helmjölkspulver och 6
kg frysta jordgubbar per 100 kg vara). Den industrirelaterade delen skulle vara 0,97 nor
ska kronor/kg.
20 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2106.9020 Bered

ningar av saft av äpplen eller svarta vinbär för tillverkning av drycker skulle vara 9 pro
cent av värdet och den industrirelaterade delen av tullen skulle vara 5 procent av värdet.

21 . Tullen för det norska KN-numret 2106.9030 Övriga beredningar av för tillverkningen av
drycker, bland annat extrakt av andra safter skulle vara 0 .

22. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret ex 2106.9051 Grädd
ersättningar (i pulverform) skulle vara den fasta tullsatsen 6,01 norska kronor/kg.

23 . Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2106.9052 Grädder
sättningsmedel (i flytande form) skulle vara den fasta tullsatsen 3,01 norska kronor/kg.
24. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för det norska KN-numret 2106.9060 Fettemul
sioner och liknande produkter innehållande mer än 1 5 viktprocent mjölkfett skulle vara

2,63 norska kronor/kg beräknat på standardreceptet (20 kg smör per 100 kg vara).
25. Den jordbruksrelaterade delen av den tull som tillämpas enligt standardreceptet (300 kg
skummjölkspulver) för de norska KN-numren 3501.1000 Kasein och 3501.9010 Kasei
nater och andra kaseinderivat skulle vara kvar på genomsnittet av den nivå som sattes
under perioden februari 1994 till januari 1995 inklusive 33,75 norska kronor/kg.
26. Den jordbruksrelaterade delen av tullen för de norska KN-numren 3505.1001 Förestrad
eller företräd dextrin och annan modifierad stärkelse och 3505.1009 Dextrin och annan

modifierad stärkelse (annan än förestrad eller företräd) skulle vara 8,0 norska kronor/kg
vid ansökan hos den norska myndigheten .
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III. Gemenskapens importordning

Följande grundbelopp skall användas för beräkning av jordbruksdelarna och tilläggstullarna:

— Spannmål (vanligt vete, durumvete, råg, korn och majs): 7,817 ecu/ 100 kg
— Långkornigt råris: 36,33 ecu/ 100 kg

— Helmjölkspulver: 162,837 ecu/ 100 kg
— Skummjölkspulver: 118,800 ecu/ 100 kg
— Smör: 235,632 ecu/ 100 kg
— Socker: 46,522 ecu/ 100 kg

IV. Förnyelse av kvoter
1 . Tullkvoter som tillämpats autonomt under 1995 skulle tillämpas retroaktivt från och med
den 1 januari 1996.

2. Med verkan från 1 september 1996, skulle en årlig kvot på 5 500 ton öppnas av gemen
skapen för import av choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao och
hör till 1806 med undantag för undergruppen 1806 10 (kakaopulver med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel), för vilken en fast tullsats på 35,15 ecu/ 100 kg skulle gälla.
Detta skulle inte vara till nackdel för export från Norge till gemenskapen med den tull
sats som blir resultatet av tillämpning av de belopp som avses i del III.

V. Ytterligare åtgärder

Båda sidor var överens om att lägga fram följande för sina respektive myndigheter:
a) Referenssatserna för frysta bär i del II.l som använts under matris, faktiskt innehåll och
standardrecept skulle ses över gemensamt årligen före den 15 juni. Vid sådana gemen
samma översyner skulle man ta hänsyn till marknadspriserna, marknadsläget, den norska
produktionen och importen till Norge. Referenspriserna och följaktligen tullarna skulle
sedan anpassas.

b) Referenssatserna för spannmål som använts under matris, faktiskt innehåll och standard
recept av Norge och under matris och standardrecept av gemenskapen skulle justeras om
marknadspriserna, marknadsläget och/eller betydande förändringar i handeln pekade på
ett sådant behov. Till följd av detta skulle tullarna anpassas. Samråd skulle hållas mellan
parterna före sådana justeringar.
c) Referenssatserna för mejeriråvaror som använts under matris, faktiskt innehåll och stan
dardrecept av Norge och under matris och standardrecept av gemenskapen skall justeras
om marknadspriserna, marknadsläget och/eller betydande förändringar i handeln pekade
på ett sådant behov. Till följd av detta skulle tullarna anpassas. Samråd skulle hållas mel
lan parterna före sådana justeringar.
d) Referenssatserna för stärkelse och glukos som använts under matris, faktiskt innehåll och
standardrecept av Norge och under matris och standardrecept av gemenskapen skulle ju
steras om marknadspriserna, marknadsläget och/eller betydande förändringar i handeln
pekade på ett sådant behov. Till följd av detta skulle tullarna anpassas. Samråd skulle hål
las mellan parterna före sådana justeringar.
e) Om svårigheter skulle uppstå vid genomförandet av kvoterna för choklad och andra livs
medelsberedningar innehållande kakao som avses i del IV skulle lämpliga åtgärder vidtas,
om nödvändigt med fullt beaktande av norska intressen . Samråd skulle hållas mellan par
terna innan man inför sådana åtgärder.

Nr L 345/86

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

31 . 12. 96

VI . Villkor för framtida handel

Båda sidor var överens om att anstränga sig på alla sätt för att förbättra villkoren för handeln
i framtiden med hänsyn till relevanta kriterier som utvecklingen av handelsflödet, bilateralt
gynnande tillämpad i handeln med bearbetade jordbruksprodukter och utvecklingen av
marknaderna och priserna för råvaror. I detta avseende var båda sidorna överens om att för
söka förbättra förmånsbehandlingen inom ramen för protokoll 3 i EES-avtalet.
Kvantiteter som skall beaktas inom intervallen — mjölk och mjölkprodukter
Mjölkfett %

Mjölk protein %

av vikten

av vikten

0 — 1,5

1,5 — 3

3 — 6

6 — 9

9 — 12

12 — 18

18 — 26

26 — 40

Skummjölkspulver

Helmjölkspulver

Smör

0 — 2,5

0

0

0

2,5 — 6

14

0

0

6—18

42

0

0

18 — 30

75

0

0

30 — 60

146

0

0

60 — >

208

0

0

0 — 2,5

0

0

3

2,5 — 6

14

0

3

6—18

42

0

3

18 — 30

75

0

3

30 — 60

146

0

3

60 — >

208

0

3

0 — 2,5

0

0

6

2,5 — 12

12

20

0

12 — >

71

0

6

10

0 — 4

0

0

4—15

10

32

0

15 — >

71

0

10

14

0 — 6

0

0

6—18

9

43

0

18 — >

70

0

14

20

0 — 6

0

0

6 — 18

0

56

2

18 — >

65

0

20

0 — 6

0

0

29

6 — >

50

0

29

0 — 6

0

0

45

6 — >

38

0

45

40 — 55

40

0

0

63

55 — 70

55

0

0

81

70 — 85

70

0

0

99

85 — >

85

0

0

117
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Kvantiteter som skall beaktas inom intervallen annat än mjölk och mjölkprodukter
Intervall

Att tillämpas

Stärkelse/glukos
0 — 5
5—1 5

15 — 25
25 — 50
50 — 75
75 — >

12,5 (3,13 NOS + 9,38 PS)
22,5 (5,63 NOS + 16,88 PS)
43,75 ( 10,94 NOS + 32,81 PS)
68,75 ( 17,19 NOS + 51,56 PS)
100 (25 NOS + 75 PS)

Mjöl
0 — 5

5—15
15 — 25
25 — 35
35 — 45

0

12,5
22,5
32,5
42,5

45 — 55

52,5

55 — 65

62,5

65 — 75
75 — >

72,5
115

Ägg
0 — 3

0

3 — 5

4,5

5—10
10 — 15

8,75
13,75

15 — 20

18,75

20 — 30

27,5

30 — 50

45

50 — >

60

Bär
0 — 3

0

3 — 5

4,5

5—10
10 — 15
15 — 20

8,75
13,75
18,75

20 — 30

27,5

30 — 50

45

50 — >

60

Ost
0 — 3

0

3 — 5

4,5

5 — 10

10 — 15

8,75
13,75

15 — 20

18,75

20 — 30

27,5

30 — 50

45

50 — >

60

Kött
0 — 3

0

3 — 6

5,25

6—10

7,5

10 — 15

12,5

15 — 20

17,5

20 — >

50
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 december 1996

om ingåendet av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och
stålgemenskapen och Ukraina om förlängning av avtalet mellan Europeiska kol
och stålgemenskapen och Ukraina om handel med vissa stålprodukter för
perioden 1 januari till 30 juni 1997
(96/754/EKSG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,
särskilt artikel 95 första stycket i detta,
efter samråd med Rådgivande EKSG-kommittén och med rådets enhälliga samtycke, och
med beaktande av följande :

Kommissionen har avslutat förhandlingarna om ett avtal i form av skriftväxling mellan
Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ukraina om förlängning av avtalet mellan
Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ukraina om handel med vissa stålprodukter för
perioden 1 januari till 30 juni 1997.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel

1 . Avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Ukraina om förlängning av avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Ukraina om handel med vissa stålprodukter för perioden 1 januari till 30 juni 1997
godkänns på Europeiska kol- och stålgemenskapens vägnar.
2.

Texten till avtalet (') bifogas i detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1996.

På kommissionens vägnar
Leon BRITTAN

Vice ordförande

(') Se sida 89 i denna tidning.
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AVTAL

i form av skriftväxling mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ukrai
na om förlängning av avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Ukraina om handel med vissa stålprodukter för perioden 1 januari till 30 juni
1997

1 . Jag får härmed hänvisa till avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Ukraina om handel med vissa stålprodukter vilket undertecknades den 15 december
1995 och, i avvaktan på att förhandlingarna om ett nytt bilateralt stålavtal och att de
formella förfarandena om dess ikraftträdande avslutas, föreslå att det nuvarande EKSG

avtalet förlängs med högst sex månader (dvs. från den 1 januari till den 30 juni 1997).
Om det nya avtalet träder i kraft före den 1 juli 1997, skall det nuvarande EKSG-avtalet
upphöra att gälla den dag som det nya avtalet träder i kraft.
2. De kvantitativa begränsningarna för perioden 1 januari 1997 till 30 juni 1997 skall vara
de som anges i bilagan till detta brev. Dessa begränsningar motsvarar två tredjedelar av
Ukrainas kvantitativa begränsningar för 1996 och påverkar inte nivån på de kvantitativa
begränsningar för 1997 som kan komma att avtalas med Ukraina i det nya bilaterala av
talet.

3 . Exportlicenser som utfärdas av Ukraina under 1997 i enlighet med bestämmelserna i
denna skriftväxling och som belastar de begränsningar som fastställs i bilagan till den
na, kommer att belasta de totala begränsningar som fastställs för 1997 i det nya avtalet
när det träder i kraft.

4. Kommissionen kommer att informera Ukraina om varje ändring i Kombinerade no
menklaturen (KN) av de produkter som omfattas av EKSG-avtalet i enlighet med be
stämmelserna i artikel 1 i protokoll A.

5. Sammanfattningsvis får jag härmed föreslå att, under förutsättning att ovanstående är
godtagbart för Er regering, detta brev och Er bekräftelse tillsammans skall utgöra ett av
tal mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ukraina vilket skall träda i kraft
den första dagen i den månad som följer på den dag som parterna till varandra anmält
att nödvändiga förfaranden för detta har fullgjorts.
Med vänlig hälsning

Pä kommissionens vägnar
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BILAGA

UKRAINA

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR
(ton)
Produkter

1 januari — 30 juni 1997

SA.

Flatvalsade produkter

SAI .

Rullar

26 857

SA2.

Plåt

52 624

SA3.

Andra flatvalsade produkter

SB.

Långa produkter

8 077

SB 1 .

Profiler

5015

SB2.

Valsad tråd

8 426

SB3 .

Andra långa produkter

38 892
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FÖRKLARING

Vad gäller det avtal i form av skriftväxling som paraferades i Kiev den 24 oktober 1996, särskilt andra stycket
i detta, bekräftar parterna att de kvantitativa begränsningarna för de första sex månaderna 1997 har fastställts
till två tredjedelar av nivån för 1996 i syfte att inte störa handeln med ukrainska stålprodukter med hänsyn
till att mer än hälften av den årliga exporten vanligtvis sker under det första halvåret. Parterna är överens om
att de kvantitativa begränsningarna för de första sex månaderna 1997 inte kan användas för att motivera en
fastställelse av någon bestämd nivå för kvantitativa begränsningar enligt ett nytt stålavtal.
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Jag får härmed bekräfta att jag har mottagit Ert brev av den . . . med följande lydelse:

"1 . Jag får härmed hänvisa till avtalet mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen
och Ukraina om handel med vissa stålprodukter vilket undertecknades den 1 5 de
cember 1995 och, i avvaktan på att förhandlingarna om ett nytt bilateralt stålavtal
och att de formella förfarandena om dess ikraftträdande avslutas, föreslå att det nu

varande EKSG-avtalet förlängs med högst sex månader (dvs. från den 1 januari till
den 30 juni 1997). Om det nya avtalet träder i kraft före den 1 juli 1997, skall det
nuvarande EKSG-avtalet upphöra att gälla den dag som det nya avtalet träder i
kraft.

2. De kvantitativa begränsningarna för perioden 1 januari till den 30 juni 1997 skall
vara de som anges i bilagan till detta brev. Dessa begränsningar motsvarar två tred
jedelar av Ukrainas kvantitativa begränsningar för 1996 och påverkar inte nivån på
de kvantitativa begränsningar för 1997 som kan komma att avtalas med Ukraina i
det nya bilaterala avtalet.

3 . Exportlicenser som utfärdas av Ukraina under 1997 i enlighet med bestämmelserna
i denna skriftväxling och som belastar de begränsningar som fastställs i bilagan till
denna, kommer att belasta de totala begränsningar som fastställs för 1997 i det nya
avtalet när det träder i kraft.

4. Kommissionen kommer att informera Ukraina om varje ändring i Kombinerade
nomenklaturen (KN) av de produkter som omfattas av EKSG-avtalet i enlighet
med bestämmelserna i artikel 1 i protokoll A.
5. Sammanfattningsvis får jag härmed föreslå att, under förutsättning att ovanstående
är godtagbart för Er regering, detta brev och Er bekräftelse tillsammans skall utgöra
ett avtal mellan Europeiska kol- och stålgemenskapen och Ukraina vilket skall trä
da i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag som parterna till va
randra har anmält att nödvändiga förfaranden för detta har fullgjorts.
Med vänlig hälsning"

Jag får härmed bekräfta att min regering godkänner innehållet av Ert brev.
Med vänlig hälsning

På Ukrainas regerings vägnar
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Nr L 345/93

BILAGA

UKRAINA

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR
(ton)
Produkter

SA.

Flatvalsade produkter

1 januari — 30 juni 1997

SAI .

Rullar

26 857

SA2.

Plåt

52 624

SA3 .

Andra flatvalsade produkter

8 077

SB .

Långa produkter

SB 1 .

Profiler

5015

SB2.

Valsad tråd

8 426

SB3.

Andra långa produkter

38 892

Nr L 345/94

Iswl
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FÖRKLARING

Vad gäller det avtal i form av skriftväxling som paraferades i Kiev den 24 oktober 1996, särskilt andra stycket
i detta, bekräftar parterna att de kvantitativa begränsningarna för de första sex månaderna 1997 har fastställts
till två tredjedelar av nivån för 1996 i syfte att inte störa handeln med ukrainska stålprodukter med hänsyn
till att mer än hälften av den årliga exporten vanligtvis sker under det första halvåret. Parterna är överens om
att de kvantitativa begränsningarna för de första sex månaderna 1997 inte kan användas för att motivera en
fastställelse av någon bestämd nivå för kvantitativa begränsningar enligt ett nytt stålavtal.
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RÄTTELSER

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2454/96 av den 20 december 1996 om fast
ställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form
av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 333 av den 21 december 1996)
Pa sidan 38, artikel 3, skall det

i stället för:

"21.12.1996"

vara:

" 1.1.1997"

Nr L 345/95

